
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2017/2018 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a 
faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Stredná odborná škola, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 

Adresa školy V. Paulinyho - Tótha 31/5, Senica 

Telefón +421 6513790 

E-mail sossenica@sossenica.sk 

WWW stránka sosse.edupage.org 

Zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Paradeiser Pavol 034 698 3422 0905 547 882 paradeiser@sossenica.sk 

ZRŠ Ing. Júlia Gabčová 034 698 3443 0911 825 891 gabcova@sossenica.sk 

ZRŠ Mgr. Michalka Vladimír 034 698 3445 0905 547 884 michalka@sossenica.sk 

ZRŠ  Ing. Danica Rapantová 034 698 3443 0905 547 881 rapantova@sossenica.sk 

Rada školy 

Zloženie rady školy pri SOŠ Senica  

1    Mgr. Peter Hutta pedagogických pracovníkov 

2 Vladimír Chudý pedagogických pracovníkov 

3 Vladimír Tomeček nepedagogických pracovníkov 

4 Silvia Hermanová zástupcov rodičov 

5 Mgr. Štefan Baláž zástupcov rodičov 

6 Terézia Deščíková zástupcov rodičov 

7 Juliana Janovíčková zástupcu žiakov 



8 PaedDr. Silvia Sadecká, MBA  zástupca zriaďovateľa TTSK 

9 Ing. Roman Sova poslanec TTSK 

10 Ing. Pavol Kalman poslanec TTSK 

11 RNDr. Peter Gerhart, PhD. poslanec TTSK 

Poradné orgány školy 

Názov PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

Slovenský jazyk a literatúra Mgr. Jarmila Michalková SJL, OBN, DEJ 

Cudzie jazyky Mgr. Andrej Miškovič NEJ, DEJ 

Matematika Mgr. Dana Huttová MAT, TEV, HOV, INF, VTS, VT, INO 

Chémia Mgr. Gabriela Portášová odborné predmety 

Výrobné profesie Ing. Viera Smíkalová odborné predmety výrobných profesií 

Nevýrobné profesie Ing. Zuzana Miškovičová odborné predmety nevýrobných profesií 

 

  



§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom 
zariadení 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy:  

Počet tried:  

Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 1. 2. 3. 4. Spolu 

počet tried 10 6 4 2 22 

počet žiakov 221 147 85 20 473 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; 
údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Záujem Prijatí Prijatí PS Prijatí bez PS Zapísaní 

Bežné štúdium 201 201 34 167 125 

Nadstavbové denné štúdium 26   26   26 

Nadstavbové externé štúdium 6   6   6 

 

  



§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ADK ANJ BIO BIA CTO CUT CVF DEJ DOP EKN EVV FYZ GEO GSY HYP 

I.A   3,36               3,58   2,89       

I.B   2 1,5 3,71           2,58           

I.C   2,67       3,5       3,31         2,81 

I.D                               

I.E                               

I.F   2           2,45   2,91 1,91 2,27       

I.G 2,07 3,4         1,8 1,31   2,81   2,4       

I.H   3,78               3,6   3,38       

I.I 2,9 3,8         2,9 2,33   3,43   2,14       

I.J   3,4 3,53         3,94       3,47 2,84     

II.A   3,5               3,5           

II.B   2,63               3,27           

II.C   3,5       2,63       3           

II.D                               

II.E   2,63           2,15   2,85 1         

II.F   3,43     2,17       3 3,57 1,5     1   

III.A   3,5               3,74           

III.B   2,36               2,96           

III.C   2,14       3,43       3           

III.D   3,22 1,86             3,11           

IV.A   2,29       3,74       3,53           

IV.B                               

 

Trieda CHEM IKT INF INO KOC KOM KUT MAM MKT MAT MTY NOK NEJ OBN OBP 

I.A     1,37             2,32 3,32   3,4     

I.B 2,79   1,42             2,68 1,58   3,5     

I.C 2,81   1,5       2,88           2     

I.D                   2,9       2,95   

I.E                   2,94       2,38   

I.F 3,18   1,36             3,18   3,18       

I.G       1,56       1,93   2,53     3,5     

I.H 2,67   2,05             3,1 3,13   3     

I.I     2,52             3,33     4,14     

I.J 4,09   3,66             4,13     3,42 3,63   

II.A           3,73       3 3,31   3,1     

II.B 2,94                 2,45 3   4     

II.C 2,63           2,44     2,38     3,3     

II.D                   3,67           

II.E 2,38   1,85             2,5   2,71 2,83 1,2 2,33 

II.F   2 1,33   1,67     2,17 3 3,15     3,67 1,55   

III.A           3,45       3,13 3,5   3,42 3,38   

III.B                   3,04 2,57   3,11 2,04   

III.C 2,43           3,14     2,71     3,14 2,71   



III.D 2,42                 3,16 3 3,08 3,2 1,79   

IV.A             3,42     3,32     2,58     

IV.B                               

 

Trieda OBM ODK OKM OVY OUS PEK POK POV PSM PRF PPP PRE PRB PRS PRO 

I.A 2,89     2,58 4                     

I.B   1,17   2,89         3,29             

I.C       3,06         3,38             

I.D       2,86                       

I.E       2,31                       

I.F       2,09                     3,18 

I.G       1,8     2,2       2,4         

I.H       2         3             

I.I       3,24     2,95                 

I.J                               

II.A 3,45     1,88 3,64         2,44           

II.B   1,41   3           2,59           

II.C       2,38         2,75 2,31           

II.D       3,33                       

II.E       1,8       3,71               

II.F       2,5   2,63           2   2,33   

III.A       1,74 3,55       3             

III.B   1,93   2,09                 2,13     

III.C     1,21 2,21         3,29             

III.D       2,05       2,43               

IV.A     1,79 2,53         3,32             

IV.B                               

 

Trieda PSY SVP RUJ SJL SPK SPV SPA SZD STK STZ SZM SVA ŠRP ŠČT TCK 

I.A       3,21     1,53       3,79         

I.B       2,32     1,47     3,71           

I.C       2,81     1,56             2,25   

I.D       3,14     2,29                 

I.E       3,25     2 3,31         2,75     

I.F       3     1                 

I.G       2,53                       

I.H       3,1     1,95               3,75 

I.I     2,75 3,81                       

I.J       3,72                       

II.A       2,88     1,13   3   3,82       1,8 

II.B       2,86 1,94   1,23   3,4           2,6 

II.C       2,31 2,38   1,5     2       1,38   

II.D       3,44     2,78 3,5         4     

II.E       2,65     1,5                 

II.F 1,83     3,4         1,83             

III.A       3,54 3 3,39 1,38   3,6     3,42     3,2 

III.B 1,73     2,87   2,17 1,22   3,5     2,48     3,75 

III.C       2,86     1,43     1,71           



III.D   2,67   2,32     1,74                 

IV.A       3,37     1,68     2,11   3,05       

IV.B                               

 

Trieda TEZ TEA TEB TPY TEC TSV TVZ UCT UZV VPK VYP VTS ZTT ZSM ZST 

I.A 3,26         1,44                   

I.B         2,63 2,47                   

I.C           2,73                   

I.D         3,38 2                   

I.E           2,38                   

I.F         3 2,1                   

I.G           1,75   3,27               

I.H         3,25 2,12             2,67   3,5 

I.I               3,33               

I.J                               

II.A 2,09       3 1,62                   

II.B         3,18 2,5         2,94         

II.C           2,47         2,88         

II.D         3,2 3                   

II.E   2,62 3,57   2 1,5 3                 

II.F       3,33 3,17 1,78   3,5 1,33 2,5   2,83   2,33   

III.A 3       3,6 2,21         2,3       3,57 

III.B         2,61 1,79         2,83         

III.C           2         1,79       3,14 

III.D     2,71   2,16 2,15   2,86               

IV.A           2,63                 2,68 

IV.B                               

 

Trieda ZTP ZUS ZVV ZDR 

I.A         

I.B         

I.C         

I.D         

I.E     3,19   

I.F       2,91 

I.G         

I.H 2,83       

I.I         

I.J         

II.A         

II.B       3,29 

II.C         

II.D     3,5   

II.E   2,29   2,43 

II.F       3 

III.A   2     

III.B       2,33 

III.C         



III.D   2,14   3,08 

IV.A         

IV.B         

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.A 19 18 1 1 

I.B 21 16 3 3 

I.C 23 11 5 7 

I.D 20 17 4 0 

I.E 19 15 1 3 

I.F 11 10 1 2 

I.G 23 14 2 7 

I.H 20 18 2 3 

I.I 23 13 8 2 

I.J 0 24 8 2 

II.A 23 16 0 7 

II.B 24 22 0 3 

II.C 18 16 0 2 

II.D 7 0 3 4 

II.E 23 19 1 5 

II.F 7 4 1 2 

III.A 27 23 0 4 

III.B 6 4 1 1 

III.C 14 14 0 0 

III.D 19 18 1 0 

IV.A 16 15 1 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 
hod. 

Zam. na 
žiaka 

Ospravedlnené 
Ospr. na 
žiaka 

Neospravedlnené 
Neosp. na 
žiaka 

I.A 19 3171 166,89 2986 157,16 185 9,74 

I.B 19 5684 284,20 4004 200,20 1680 84,00 

I.C 15 3146 209,73 2202 146,80 944 62,93 

I.D 21 6565 312,62 5537 263,67 1028 48,95 

I.E 16 5648 353,00 4698 293,63 950 59,38 

I.F 11 2194 199,45 2174 197,64 20 1,82 

I.G 16 3692 230,75 3635 227,19 57 3,56 

I.H 21 6148 292,76 5245 249,76 903 43,00 

I.I 21 2932 139,62 2932 139,62 0 0,00 

I.J 7 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II.A 18 3275 181,94 3143 174,61 132 7,33 

II.B 24 5720 238,33 5305 221,04 415 17,29 



II.C 16 3803 237,69 3133 195,81 670 41,88 

II.D 3 2236 745,33 174 58,00 2062 687,33 

II.E 21 4677 203,35 4257 185,09 420 18,26 

II.F 5 1826 365,20 1826 365,20 0 0,00 

III.A 24 8223 342,63 7214 300,58 1009 42,04 

III.B 4 1243 310,75 1140 285,00 103 25,75 

III.C 14 2535 181,07 2270 162,14 265 18,93 

III.D 19 5554 292,32 4502 236,95 1052 55,37 

IV.A 16 3889 243,06 3096 193,50 793 49,56 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
EČ 
priemer 

EČ 
počet 

PFIČ 
priemer 

PFIČ 
počet 

1 
Ústna 

2 
Ústna 

3 
Ústna 

4 
Ústna 

Ústna 
priemer 

Ústna 
počet 

Anglický 
jazyk 

B1 16 (9/7) 39,23% 15 30,33% 15 2 3 7   2,42 12 

Nemecký 
jazyk 

B1 7 (4/3) 33,07% 6 50,00% 6     4   3,00 4 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky 

  23 (13/10)                     

Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

  23 (13/10) 40,64% 20 58,22% 20 1 2 10 4 3,00 17 

Teoretická 
časť 
odbornej 
zložky 

  21 (11/10)         2 3 7 5 2,88 17 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
1 
Praktická 

2 
Praktická 

3 
Praktická 

4 
Praktická 

5 
Praktická 

Praktická 
priemer 

Praktická 
počet 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky 

  23 (13/10) 6 4 4 6   2,50 20 

 

  



§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných 
učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

Študijné odbory 4-ročné s maturitou: 

6444 K čašník, servírka 

6446 K kozmetik 

6442 K obchodný pracovník 

2860 K chemik operátor 

3693 K technik energetických zariadení budov 

  

Učebné odbory 3-ročné: 

2487 H autoopravár - mechanik 

2487 H autoopravár - elektrikár 

6456 H kaderník 

3661 H murár 

3675 H maliar 

3678 H inštalatér 

6445 H kuchár 

6444 H čašník, servírka 

2962 H pekár 

2964 H cukrár 

6424 H manikér - pedikér 

2977 H cukrár – kuchár (4. ročné štúdium) 

2954 H mäsiar 

2466 H 02 mechanik opravár stroje a zariadenia 

  

http://sossenica.sk/index.php?menu=6444%20K
http://sossenica.sk/index.php?menu=6446%20K
http://sossenica.sk/index.php?menu=6442%20K
http://sossenica.sk/index.php?menu=2860%20K
http://sossenica.sk/dokum/prij_skusky/2016-2017/Technik%20energetickych%20zariadeni%20budov.png
http://sossenica.sk/index.php?menu=2487%20H
http://sossenica.sk/index.php?menu=2487%20H
http://sossenica.sk/index.php?menu=6456%20H
http://sossenica.sk/index.php?menu=3661%20H
http://sossenica.sk/index.php?menu=3675%20H
http://sossenica.sk/index.php?menu=3678%20H
http://sossenica.sk/index.php?menu=6445%20H
http://sossenica.sk/index.php?menu=6444%20H
http://sossenica.sk/index.php?menu=2962%20H
http://sossenica.sk/index.php?menu=2964%20H
http://sossenica.sk/index.php?menu=6424%20H
http://sossenica.sk/index.php?menu=2977%20H
http://sossenica.sk/dokum/prij_skusky/2016-2017/Odbor%20masiar.png


Učebné odbory 2-ročné: 

3161 F praktická žena 

3686 F stavebná výroba 

  

Nadstavbové štúdium 2 - ročné: - aj v externej forme 

6421 L spoločné stravovanie 

3659 L stavebníctvo 

6426 L vlasová kozmetika 

3757 L dopravná prevádzka 

6403 L podnikanie v remeslách a službách 

  

http://sossenica.sk/index.php?menu=3161%20F
http://sossenica.sk/index.php?menu=3686%20F
http://sossenica.sk/index.php?menu=6421%20L
http://sossenica.sk/index.php?menu=3659%20L
http://sossenica.sk/index.php?menu=6426%20L
http://sossenica.sk/index.php?menu=3757%20L


§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci 

Pracovný 
pomer 

Počet 
pedagogických 
zamestnancov 

Počet odborných 
zamestnancov 

Počet 
nepedag. 
prac. 

Počet 
úväzkov 
pedag. 
prac. 

Počet 
úväzkov 
nepedag. 
prac. 

TPP 52 1 20 52 20 

Znížený 
úväzok 

2 1 2 2 2 

Na 
dohodu 

1 0 0 0 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 3 25 28 

vychovávateľov 0 3 3 

asistentov učiteľa 0 0 0 

majstrov odbornej výchovy 1 20 21 

školský psychológ 0 1 1 

spolu 4 49 53 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

1. ročník  etická výchova 6 

2. ročník  etická výchova 1 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov 

doplňujúce pedagogické 0 

funkčné vzdelávanie 0 

adaptačné vzdelávanie 1 

aktualizačné vzdelávanie 1 

inovačné vzdelávanie 1 

 

  



§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Environmentálne aktivity: 

V areáli našej školy žiaci učebných odborov murár a inštalatér spolu s majstrami odborného výcviku 

vybudovali s finančnou podporou Nadácie EPH Zelenú zónu oddychu pri SOŠ Senica. ddychová zóna vznikla 

na ploche, ktorá bola zatrávnená a slúžila len na priechod cez areál školy a je využívaná žiakmi školy počas 

prestávok, cez vyučovanie a žiakmi ŠI.  

  

Úspechy a aktivity  školy vo vedomostných a športových súťažiach a olympiádach: 

         26.a 27. júna 2018 sme v rámci propagácie študijných a učebných odborov, ktoré ponúka 

naša škola absolventom základných škôl, pre žiakov ôsmych ročníkov senických základných 
škôl zorganizovali zábavné dopoludnie pod názvom „ UKÁŽ, ČO DOKÁŽEŠ!“ 

         návšteva Volkswagen 08. 06. 2018, Žiaci získali množstvo informácií o výrobe počtu áut na 
deň, veľa faktov o výrobe, vývoze aj o systéme práce a o živote v podniku, 

         v rámci prevencie a edukácie sa na škole uskutočnila prednášku na tému Neželané 
tehotenstvo, ktoré pre nás zabezpečila poradňa ALEXIS z Bratislavy, 

         Finančná nezávislosť ako pokračovanie projektu Finančnej gramotnosti Žiaci, ktorí 

absolvovali workshop ocenili profesionálnu úroveň školiteľov Ing. Richarda Modráka a Ing. 
Martiny Janotkovej, pripravenosť prezentácií a podkladov, zaujímavý program formou 
prednášok. Mali možnosť aktívne sa zapojiť a riešiť konkrétne príklady zo života. Celý projekt 
prebiehal formou hry, prostredníctvom ktorej si mohli študenti overiť uplatnenie získaných 
poznatkov, 

         každoročne sa naša škola zúčastňuje súťaže Tvorivý cukrár - Mladý tvorca v Nitre. Tento rok 
našu školu na súťaži zastupovala Nika Kuníková, žiačka 1. ročníka odboru kuchár – cukrár,  

         naši študenti spolu s učiteľmi telesnej a športovej výchovy sa zúčastnili 4. ročníka 24 

hodinovej štafety v plávaní. Spolu sa plaveckej a bežeckej štafety zúčastnilo 528 plavcov a 
49 bežcov, začiatok štafety bol v piatok 4. 5. o 9.00 h. Ako prvý skočil do vody primátor 
mesta Branislav Grimm. Koniec štafety bol po 24 hodinách v sobotu 5. 5. o 9:00 h. 

         projekt „Ornamentálna mapa Slovenska" je súčasťou medzinárodného integračného projektu 
"Ornamental Map of the World", ktorý je zameraný na spoznávanie  národných kultúr a 
ochranu svetového kultúrneho dedičstva. Tento projekt spĺňa parametre Multikultúrnej 
výchovy a Regionálnej výchovy v rámci Roka európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Do 
tohto projektu sa zapojili aj žiaci našej školy, ktorí vyhotovili  takzvané „ ohnisko“, ktoré bolo 
rozšírené vo viacerých regiónoch Slovenska a plnilo estetickú a ochrannú funkciu,  

         v súlade s plánom úloh koordinátora protidrogovej prevencie na školský rok sa 30. apríla 

2018 na našej škole uskutočnila prednáška na tému "Drogy a zákon".  Prednášku pre 
študentov našej školy urobila kpt. Mgr. Jana Dujková. 



         v rámci vzdelávania sa na našej škole uskutočnil projekt zameraný na finančnú gramotnosť, 
v ktorom boli zapojení študenti 2. a 3. ročníka študijných odborov. Lektorom bola Ing. Martina 
Janotková. Počas 3 dní sa študenti  v 6 lekciách oboznámili s témami, ktoré sa týkali uvedenej 
problematiky,  

         ako sa už stalo tradíciou, aj školskom roku 2017/2018  sa na našej škole uskutočnil 8. ročník 
celoslovenskej súťaže ENERSOL – SK a apríli 2018, víťazi postúpili do medzinárodného kola,  

         po úspešnej prezentácii projektov na celoslovenskom kole v našej škole SOŠ Senica postúpilo 
10 prác na medzinárodné kolo do Rakúskeho Hollabrunnu. Privítala nás veľká Stredná škola 
HTL Hollabrunn, v dňoch 19. a 20. apríla 2018,  

         Slovenská agentúra životného prostredia organizuje 22. ročník medzinárodnej súťaže 

výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo 
životného prostredia SR, záštitu nad súťažou prevzali Zastúpenie Európskej komisie v SR, 
Slovenská komisia pre UNESCO, naša škola sa zapojila do tejto inšpirujúcej súťaže tromi 
výtvarnými prácami,  

         28. februára 2018  sa žiaci našej školy zúčastnili v Národnom motokárskom centre Kart One 
Arena v bratislavskej Petržalke veľkého finále súťaže „ Karting na školách 2018“,  

         študenti odborov zameraných na gastronómiu navštívili výstavu Danubius gastro a ITF 
Slovakiatour, ktorá sa konala 26. 1. 2018 na výstavisku Incheba Bratislava, 

         29. januára 2018 stážistky Mihyun Kim z Južnej Kórey – Michaela a Ayu Nadia z Indonézie, 

do našej školy prišli v rámci projektu AIESEC- EDUCATE SLOVAKIA – Kultúrne porozumenie 
a osobnostný rozvoj,  

         súťaž EXPERT GENIALITY SHOW - 30.11.2017 sa na učebni č.16 stretli 11 EXPERT-i geniality 
show. Čakala na nich sada 25 úloh pod názvom Mozgolamy,  

         aktivity v rámci roku J. M Hurbana, Po stopách J. M. Hurbana - december 2018 znamenal 

nielen koniec kalendárneho roka, ale aj ukončenie aktivít, ktoré boli venované  200. výročiu 
narodenia významnej osobnosti našich národných dejín, 

         v januári 2018 žiaci našej školy sa zapojili do súťaže s názvom „Ochrana detí pred násilím“, 

ktorú vyhlásilo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 

         ..and the Winner is....svoje vedomosti z anglického jazyka už tradične preverujú žiaci v rámci 
Olympiády v anglickom jazyku, ktorá sa aj tento rok uskutočnila v druhej polovici decembra 
2017 

         predmetová komisia cudzích jazykov už tradične poriada exkurziu do vianočnej Viedne 

         iBobor, každodročne sa zapájame do súťaže, ktorej hlavným cieľom súťaže je podporiť 
záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov, 

         21. 11. 2017 sa žiaci učebných odborov cukrár kuchár, čašník, spoločné stravovanie a mäsiar 
zúčastnili na odbornej exkurzii v pivovare Sessler v Trnave, 

         14. 11. 2017 sa v priestroch Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave už tradične 
konalo oceňovanie študentov stredných škôl pri príležitosti Dňa študentstva.  

http://kartarena.sk/
http://kartarena.sk/


         oceňovanie študentov stredných škôl v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja - medzi 
ocenenými študentmi bola i naša študentka Magdaléna Jurášová, žiačka 1. ročníka 
nadstavbového odboru podnikanie v remeslách a službách za 1. miesto v celoštátnej súťaži 
Enersol v propagačnej kategórii a výborný prospech, 

         14. 11. 2017 sme v rámci odbornej exkurzie navštívili firmu Petrus v Prietrži, ktorá sa venuje 
ručnej výrobe papiera bez spracovania drevenej celulózy, 

         na našej škole sa študenti pravidelne zapoja do darcovstva krvi, tento rok je desiaty  krát, 
čo škola bola zapojená do darovania krvi, spolu so študentami chodia pravidelne darovať krv 
aj ich pedagógovia, ktorí sú pre nich inšpiráciou a vzorom, 

         carving- kurz vyrezávania do ovocia a zeleniny pre našich študentov pod vedením Pán Luďka 

Procházku, ktorý sa Carvingu venuje od roku 1998 a je držiteľom niekoľko prestížnych 
ocenení v tomto obore, 

         s finančnou podporou Nadácie EPH pripravila SOŠ Senica  pre žiakov učebného odboru 

inštalatér a študijného odboru stavebníctvo kurz zvárania v období od októbra 2017 do 
novembra 2017,  

         Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici ponúka v dňoch 20. 10. až 26. 11. 2017 zaujímavý 

pohľad na výstavu, ktorú nám predstavuje Mgr. art. Sara Pernecká, rodáčka zo Záhoria a 
zároveň autorka s vrstveným a viacdimenziálnym záberom, absolventka Vysokej školy 
výtvarných umení v Bratislave oli sme na výstave LES(S)_MORE_SARA PERNECKÁ,  

         zapojili sme sa do  6. ročník sa s ním stretávame pod názvom „Záložka do knihy spája 
slovenské školy“, 

         žiaci učebných a študijných odborov v novembri 2017 uskutočnili poznávaciu exkurziu do 
Múzea Holokaustu v Seredi,  

         kozmetičky a kaderníčky boli 6.októbra 2017 v Inchebe  na výstave Interbeauty 2017, 

         26. septembra 2017 sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu „EURÓPSKY DEŇ 
JAZYKOV“, 

         8. september ako deň finančnej gramotnosti sme si pripomenuli so žiakmi na hodinách 
ekonomiky, Deň finančnej gramotnosti je zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti 
obyvateľstva. 

  



§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

 
 

Národné projekty, do ktorých je naša škola v súčasnosti  zapojená: 

  

• Projekt Finančná gramotnosť  v rámci  Národného štandardu finančnej gramotnosti 

• Projekt Finančná nezávislosť, ako postupový projekt finančnej gramotnosti 

• Projekt Enviromentálna mapa Slovenska, ktorý jee súčasťou medzinárodného integračného projektu 

"Ornamental Map of the World", ktorý je zameraný na spoznávanie  národných kultúr a ochranu svetového 

kultúrneho dedičstva. 

  

Prednášky a ďalšie projekty  

  

• "Drogy a zákon".  Prednášku pre študentov našej školy urobila kpt. Mgr. Jana Dujková 

• ENERSOL SK - škola je usporiadateľom celoslovenského kola tejto súťaže, v šk. roku 2017/2018 sa na 

našej škole uskutočnil v apríli 2018. Vítazi v jednotlivých kategóriách postúpili do medzinárodného kol 

ENERSOL, ktorý sa uskutočnil 19. - 20. apríla 2018 

• Školské a krajské kolo súťaže SOČ 

• S finančnou podporou Nadácie EPH pripravila SOŠ Senica  pre žiakov učebného odboru inštalatér a 

študijného odboru stavebníctvo kurz zvárania. 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 
školskou inšpekciou v škole 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 

 
 

 počet odborných učební na škole na teoretickom aj praktickom vyučovaní je 39, z toho 3 jazykové, 2 

učebne informatiky, 2 učebne vybavené PC, IKT technikou na vyučovanie odborných predmetov.  

 učebne v na teoretickom aj praktickom vyučovaní sú vybavené počítačovou technikou so 

zabudovanými dataprojektormi a PC, ďalšími interaktívnymi tabuľami a vizualizérmi podľa 

požiadaviek, ktoré sú prednesené predmetovými komisiami 



 za starostlivosť o jednotlivé učebne a kabinety zodpovedajú konkrétne jednotliví zamestnanci našej 

školy.  

 žiakov vychovávame k uvedomeniu si zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú, pocitu 

zodpovednosti za majetok, ktorý používajú na vyučovaní a na odbornom výcviku, a ktorý sa nachádza 

v čase vyučovania a odborného výcviku okolo nich  

 škola má funkčnú jedáleň a školskú kuchyňu, školský internát s prevádzkou spoločného stravovania 

na školskom internáte 

 súčasťou školy je aj školský internát, v ktorom sú ubytovaní študenti všetkých stredných škôl mesta 

Senica, v ŠI dochádza postupne ku zveľaďovaniu a modernizácii priestorov  

 pribudlo nové prevádzkové pracovisko zamerané na gastroodbory na ŠI, ktoré je vybudované podľa 

platných normatívov 

 k dispozícii je v aj učebňa na výučbu telesnej a športovej výchovy Fitnes 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  

kód zdroja 111- 1 09995,00 € 

kód zdroja 41 - 145 107,00 € 

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 
financovaných aktivít 

dotácia: 1. - 6. 20185 104,00 € 

dotácia: 9. - 12. 2017............................4 083,00 € 

Doklad:  

materiál na krúžkovú činnosť (1.9.2017-30. 6. 2018)................2 634,23 € 

mzdové náklady (9. -12.2017)...................................................1428,00 € 

mzdové náklady (1. -6. 2018)....................................................1964,00 € 

spolu..........................................................................................6 026,23 €  

  



§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 
príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia 

Plnenie stanoveného cieľa 

         dlhodobým cieľom je neustále skvalitňovanie výchovnovzdelávacieho procesu, ako aj 

vytvorenie  materiálnych  podmienok  pre  teoretickú  a praktickú  výučbu tak, aby boli 
absolventi našej školy pripravení pre prax 

         škola má v správe aj prevádzku ŠI, na prízemí ŠI v zrekonštruovaných priestoroch sa 

vybudovalo prevádzkové pracovisko a učebne na odlúčené pracovisko pre odbory: čašník, 
kuchár cukrár apraktická žena 

         postupne sa uskutočnila aj výmena nábytku v izbách určených pre ubytovanie žiakov, 
zlepšenie podmienok ubytovaných žiakov  

         podľa projektovej dokumentácie prebehla rekoštrukcia malej telocvične v priestoroch 

pôvodnej kotolne, Fit telocvičňa slúži na vyučovanie telesnej a športovej , zabezpečené sú 
kompletné sociálne priestory na prezliekanie a osobnú hygienu žiakov 

         škola aktívne využíva na mimoškolské aktivity a oddych žiakov a zamestnancov v priebehu 

vyučovania. aj priestory vybudované v rámci projektu s firmou Eustream  -oddychovú zónu 
plnú  

  

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v 
ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane 
návrhov opatrení 

Úspechy a nedostatky 

 
 

silné  stránky 

         dobrá dostupnosť školy z pohľadu infraštruktúry,  

         možnosť vykonávať odborný výcvik na zmluvných pracoviskách v spolupráci so 

zamestnávateľmi, v učebnom odbore cukrár kuchár, čašník, automechanik,  možnosť vykonávať 

odborný výcvik v Chorvátsku, 

         možnosť dostávať finančnú odmenu za produktívne práce na odbornom výcviku v spolupráci so 

zamestnávateľmi,   

         organizovanie súťaží súvisiacich s profesiami, na ktoré sa naši študenti pripravujú 



         propagácia školy na verejnosti, propagácia formou článov na web stránkach TTSK, mesta Senica  

a web stránkach školy široká ponuka učebných a študijných odborov, možnosť štúdia externou 

formou, ponuka barmanského a zváračského kurzu pre študentov školy 

         pokračovanie v regulácii vykurovania priestorov školy cez centrálny počítač v spolupráci s firmou 

Amicus 

         dlhoročná spolupráca s ČK Senica, Okresným riaditeľstvom PZ, CPPPaP Senica 

slabé  stránky 

          vysoká absencia žiakov na teoreckom a praktickom vyučovaní   

         slabá atraktivita remeselných a robotníckych profesií v súčasnej spoločnosti, z toho prameniaci 

slabý záujem o učebné odbory, ktoré sú žiadané na trhu práce 

         vysoké percetno neopsravedlnených hodín na vyučovaní 

návrh opatrení na zlepšenie nedostatkov: 

         zintenzívniť spoluprácau tr. učiteľa s rodičmi, zlepšenie informovanosti rodič-učiteľ a učiteľ- žiak 

         spolupráca a CPPPaP  u žiakov s problémymi správania a učenia 

         mimoriadne rodičovské združenia a iné aktivity s CPPP aP v triedach s problémovými žiakmi 

         aktivity triednych učiteľov s triedami na vylepšenie vzťahov tr. učiteľ- žiak (exkurzie, návštevy 

divadelných a kultúrnych podujatí,...) 

         zlepšenie propagácie odborov, o ktoré je dlhodobejšie nízky záujem vo forme účasti na 

prezentáciách, rodičovských združeniach, intenzívnejšia spolupráca s výchovnými poradcami ZŠ 

v regiónoch Senica, Skalica, Myjava a spolupráca so zamestnávateľmi 

         v rámci krúžkovej činnosti a súťaží posilnenie vzťahu k vybranému druhu študijného a učebného 

odboru 

  



§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a 
uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 
štúdium 

Uplatnenie žiakov 

Škola má v sieti odborov široké spektrum odb orov a zameraní. Dlhoročne pripravuje žiakov na 
povolania v tomto širokom výberovom spektre v spolupráci so zamestnávateľmi regiónu.  

Pestrosť ponúkaných študijných a učebných odborov je dobrým predpokladom v uplatnení sa našich 
žiakov na trhu práce. Odbory sú žiadané v regióne Senica a Skalica  a Myjava.   

Škola podporuje spoluprácu s podnikateľmi mesta a okolia a sleduje záujem o povolania na ich 
prevádzkach. V spolupráci s ÚPSVaR v Senici sa snažíme osloviť podnikateľské subjekty v regióne 
Senica, Skalica, Myjava so zámerom priblížiť odborné vzdelávanie na našej škole požiadavkám, ktoré 
sú potrebné a kladené na našich absolventov v podnikateľskom prostredí a na trhu práce.  
Výsledkom úsilia je opakované otvorenie učebných odborov, ktoré sú na trhu práce žiadané a to:  
murár, inštalatér inštalatér a kuchár-cukrár.  

Študenti, ktorí dosiahli veľmi dobré výsledky pokračujú v štúdiu na vysokých školách za rovnakých 
podmienok ako absolventi iných stredných škôl. 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Dekoratívne a estetické práce 15 Mgr. Eva Chocholáčková 

Fantázia a tvorivosť 13 Oľga Matulová 

Fantázia a tvorivosť v spoločnom stravovaní 16 Bc. Zuzana Otrubčáková 

Gastronomický 14 Bc. Ján Dananai 

Kalokagatia 4 Mgr. Dana Huttová 

Konverzácia v NEJ - hravo 12 Mgr. Dana Žáková 

Kreativita v spoločnom stravovaní 13 Ing. Viktória Heickerová 

krúžok BEAUTY 15 Bc. Marta Rosová 

Kvety v škole 15 Mgr. Andrej Miškovič 

Kynologický krúžok 12 Mgr. Alena Mrázková 

Literárno - historický krúžok 9 Mgr. Jarmila Michalková 

MŇAM! 16 Bc. Žaneta Oravcová 

Praktické cvičenia z ANJ 11 Ing. Eva Kaňová 

Stavebníctvo 21 Ing. Rastislav Španka 

Tvorivá dielňa 14 Bc. Elena Končitá 

Tvorivá dielňa II 5 Ľubica Jozefáková 

Tvorivá dielňa kreativity 9 Bc. Mária Zuščíková 

Výroba vlasových ozdôb 15 Mgr. Veronika Šebestová 

Zázračný ateliér 16 Mgr. Iveta Fajnorová 

Životný štýl 12 Ing. Beáta Gedeonová 



§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom 
a rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi 

         Rodičovské združenie pri SOŠ Senica sú v pláne práce školy 3 schôdze rodičovského 
združenia.  

         Rodičovského združenia sa počas uplynulých rokov zúčastňuje v priemere 10 - 15 % rodičov. 

Rodičia problémových žiakov nechodia na RZ.  Pri problémových žiakoch sa na riešenie 
výchovno-vzdelávacích problémov rodičia pozývajú písomne vedením školy, triednym 
učiteľom a psychologičkou.  

         Výbor rodičovského združenia sa stretáva podľa vypracovaného harmonogramu, RZ sa 

pravidelne zúčastňujú najmä rodičia bezproblémových, dobrých žiakov, ktorí dosahujú dobré 
vyučovacie výsledky a reprezentujú školu v projektoch a súťažiach.  

         V prípade nutnosti u problémových sa zvolá mimoriadne rodičovské združenie.  

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a 
ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a 
vzdelávaní v školách podieľajú 

Spolupráca školy a verejnosti 

Iné aktivity:  

Veľmi významná pre výchovno- vzdelávací proces v našej škole je  najmä:  
         spolupráca so Záhorskou knižnicou v Senici   
         spolupráca so Záhorským  osvetovým  strediskom v Senici  
         spolupráca s Územným spolkom červeného kríža v Senici (dva krát v školskom roku 

organizovanie odberu krvisme)  
         spolupráca s mestom Senica  

-          v rámci Týždňa dobrovoľníctva  
-          spolupráca s ÚPSVaR Senica 

         naša škola sa zúčastnila prezentácie SŠ v MsDK Senica, Skalici, Myjave 

         spolupracujeme pri organizácii záverečných skúšok. 
         spolupráca so základnými školami okresu Senica a Skalica  

         pravidelne robíme prezentáciu praktických zručností našich žiakov v základných školách – 

kaderníčky, kozmetičky, čašníci obchodní pracovníci. 
         spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senici  

         v rámci tejto spolupráce realizujeme so žiakmi odborné prednášky a výcviky zamerané na 

prevenciu drogových závislostí a kriminality. 
         spolupráca s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Senici, cieľom tejto spolupráce je 

výchovné pôsobenie na žiakov v zmysle prevencie kriminality a v zmysle zvyšovania ich právneho 

vedomia v tejto oblasti.  
         spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, krajské stredisko Trnava, poskytujeme 

pomoc pri organizovaní podujatí tomuto subjektu napr. zbierky Biela pastelka.  
         spolupráca s MP promotion, s. r .o  

         Pripravujeme prednášky, besedy na tému zdravý životný štýl, vhodné sexuálne správanie, hygiena, 

posilňovanie sebavedomia, intimita. 



         spolupráca so zamestnávateľmi -  
NAD-RESS Senica, COOP Jednota, Hílek, a.s., firma VOLVO Truck Slovak s.r.o Senec, Vokswagen 

Slovakia a.s.,  Motorcar Mercedes Bratislava, BVS Bratislava. Na úrovni nášho regiónu spolupráca 

s 15 firmami (SVAMAN Myjava, Aproxima Skalica a pod.) 

         pri príprave súťaží,  športových a kultúrnych aktivít školy pomáhajú členovia Študentskej školskej 

rady. Z radov pedagógov odborne pomáha žiakom Mgr. Dana Žáková a Mgr. Alena Mrázková. 

         Športové súťaže poriadané na úrovni okresu, kraja, účasť na celoslovenskom finále 

zabezpečujeme pravidelne podľa aktuálnej situácie v spolupráci s Mgr. Petrom Kovačičom, vedúcim 

Spoločného školského úradu  v Senici. 

         krúžková činnosť -  v školskom roku 2017/2018 bude pracovalo v škole 19  krúžkov, ktoré vedú 

učitelia aj majstri odborného výcviku  

         všetky aktivity školy sú pravidelne aktualizované na webovej stránke školy 

www.sossenica.sk, www.sosse.edupage.org 

         dôležitá je vzájomná výmena praktických skúseností a spolupráca s partnerskými školami  

Pri práci s mládežou je dôležitá je vzájomná výmena praktických skúseností, spolupráca s partnerskými 

školami 
  

Partnerské školy.: 

Česká republika 

SOŠ Otrokovice, T. Bati 1266, 76502  Otrokovice, www.sosotrokovice.cz 

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, www.streni-skola.cz 

Maďarská republika 

I. Gourmand, Vendégláto-Ipari, Kereskedelmi, ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZO ISKOLA, Budapešť, 

http://www.gourmand-iskola.hu 

 Švajčiarsko 

Berufsschule Aarau, Tellistrasse 58, 5000 Aarau. https://www.bs-aarau.ch/ 

 V rámci spolupráce dochádza k výmene žiakov na odbornom výcviku, výmene  skúsenosti a zručností, 

organizácia súťaží medzi študentmi v jednotlivých spoločných odboroch.  

Záver 

V Senici, 29. októbra 2018 

Vypracoval: Ing. Júlia Gabčová 

Schválil: Mgr. Pavol Paradeiser 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 07. 11. 2018 

Vyjadrenie rady školy 

Rada školy odsúhlasila záverečnú správu za školský rok 2017/2018 dňa 13. 11. 2018 

http://www.sossenica.sk/
http://www.sosotrokovice.cz/
http://www.stredni-skola.cz/
http://www.gourmand-iskola.hu/
http://www.gourmand-iskola.hu/
https://www.bs-aarau.ch/

