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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

 

Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč 

Tel.: 034/6682004 – kancelária, 034/6682058, 0903 274961  

e-mail:               sekretariat@cabelkovci.sk 

www.stránka:    www.cabelkovci.sk 

zriaďovateľ:      Trnavský samosprávny kraj 

 

      Ing. Jozef Pavlík, riaditeľ 

Ing. Katarína Milotová, pedagogický zástupca 

 

Rada školy: 

1. Mgr. Vladimír Janíček - pedagogický zamestnanec, predseda Rady školy 

2. Ing. Elena Bocková – pedagogický zamestnanec 

3. PhDr. Zdenko Čambal – zriaďovateľ TTSK 

4. Ing. Jozef Hazlinger – zriaďovateľ TTSK 

5. Mgr. Jana Baranovičová – zriaďovateľ TTSK 

6.    p. Magdaléna Sklenárová – zriaďovateľ TTSK 

7.    Mgr. Viera Haringová – nepedagogický zamestnanec 

8.    Ing. Peter Janičkovič - rodič 

9.    p. Ľubomíra Pechová– rodič 

10.  p. Alena Vidová– rodič 

11.  sl. Klára Madunická - žiačka 

 

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV 

 

K 30. 06. 2016  navštevovalo školu  163  žiakov: 

 

1. ročník –  44 žiakov 

2. ročník –  61 žiakov 

3. ročník –  29 žiakov 

4. ročník –  29 žiakov 

 

 

PRIJÍMACIE KONANIE – TALENTOVÉ SKÚŠKY 

 

Dňa 1. apríla 2016  sa v budove SOŠ Jozefa Čabelku konali talentové skúšky pre študijný odbor 

7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, ktorých sa zúčastnilo 18 z celkového počtu 20 

prihlásených uchádzačov.  

 

Talentové skúšky pozostávali zo 4 častí a to: z telesnej, z hudobnej, jazykovej a výtvarnej výchovy za 

prítomnosti členov odborných komisií pre jednotlivé časti. 

 

Na základe kritérií - talentové skúšky pre prijatie na denné štúdium, po absolvovaní a vyhodnotení 

jednotlivých častí talentových skúšok odborná komisia skonštatovala, že  z celkového počtu 18 

zúčastnených uchádzačov vykonalo úspešne talentové skúšky 17 z nich a boli prijatí.  

 

Po posúdení  predpokladov o štúdium a s osobitným zreteľom na požadovaný profil absolventa 

v danom študijnom odbore 1 uchádzačka nevyhovela kritériam prijímacieho konania a bola 

neprijatá. 1 uchádzačka sa talentovej skúšky nezúčastnila. 
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1 uchádzačka sa ospravedlnila a požiadala o možnosť vykonať talentové skúšky v náhradnom 

termíne, ktorý bol stanovený na 5. apríla 2016. Menovaná vykonala úspešne talentové skúšky a bola 

prijatá. 

 

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium v danom odbore sa uskutočnil v dňoch 7. apríla a 8. apríla 

2016, pričom sa ho zúčastnilo a na štúdium sa zapísalo 17 prijatých uchádzačov, jedna uchádzačka 

sa na zápis nedostavila. 

 

 

PRIJÍMACIE KONANIE 

 

V riadnom prijímacom konaní prišlo na školu v stanovenom termíne 53 prihlášok -  na 1. termín bolo 

22 uchádzačov a na 2. termín bolo prihlásených 31 uchádzačov v 5 študijných odboroch. 

 

Počet prihlášok:                                                                                                 1. termín        2. termín 

- študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva                  3    4 

- študijný odbor 3968 M logistika        6  11 

- študijný odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník      7    9 

- študijný odbor 3457 K operátor tlače        6    3 

- študijný odbor 3243 K operátor kožiarskej výroby      0    4 

 

SPOLU:         22             31 

 

Dňa 9. mája 2016 sa konalo I. kolo prijímacieho konania - 1. termín, ktorého sa zúčastnilo  22 

prihlásených uchádzačov v 4 študijných odboroch: 

- 4236 M ekonomika pôdohospodárstva  a 7661 M sociálno-výchovný pracovník, kde 

uchádzači robili prijímacie skúšky z predmetov SJL a BIO a 

- 3457 K operátor tlače a 3968 M logistika, kde uchádzači robili prijímacie skúšky z predmetov 

SJL a MAT 

Všetci zúčastnení vyhoveli prijímacím skúškam a boli prijatí. 

 

Dňa 12. mája 2016 sa konalo I. kolo prijímacieho konania - 2. termín, ktorého sa zúčastnilo 10  

prihlásených uchádzačov  z celkového počtu 31 prihlášok v 4 študijných odboroch: 

- 4236 M ekonomika pôdohospodárstva  a 7661 M sociálno-výchovný pracovník, kde 

uchádzači robili prijímacie skúšky z predmetov SJL a BIO  

- 3457 M operátor tlače  a 3968 M logistika, kde uchádzači robili prijímacie skúšky 

z predmetov SJL a MAT 

 

1 uchádzač v študijnom odbore  3243 K operátor kožiarske výroby sa pre zdravotné problémy 

ospravedlnil a dostal možnosť vykonať prijímaciu skúšku v náhradnom termíne, ktorý bol stanovený 

na 21. júna 2016  

 

Prijímacieho konania sa nezúčastnili v I. kole, 2. termín 20 uchádzačov. Všetci zúčastnení vyhoveli 

prijímacím skúškam a boli prijatí. 

 

 

Prijímacie konanie :                           1. termín        2. termín 
- študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva                  3    2 

- študijný odbor 3968 M logistika        6    5 

- študijný odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník      7    2 

- študijný odbor 3457 K operátor tlače        6    1 

- študijný odbor 3243 K operátor kožiarskej výroby (náhradný termín)    0    0 

 

SPOLU prítomných:        22             10 

 



Na základe kritérií pre prijatie na denné štúdium pre jednotlivé študijné odbory, po absolvovaní 

prijímacích skúšok a vyhodnotení prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 bolo prijatých po I. 

kole - 1. a 2. termín spolu 32  uchádzačov. 

 

Počet prijatých: 

- študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva   5 

- študijný odbor 3968 M logistika               11 

- študijný odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník               9   

- študijný odbor  3457 K operátor tlače     7 

SPOLU:                  32 

 

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium v jednotlivých študijných odboroch sa uskutočnil v dňoch 9. 

mája a 12. mája 2016.  Zápis vykonalo a nástup do 1. ročníka po I. kole prijímacieho konania pre šk. 

rok 2016/2017 potvrdilo  spolu 27 uchádzačov. 

 

Počet zapísaných: 

- študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva   3 

- študijný odbor 3968 M logistika     8 

- študijný odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník               9  

- študijný odbor 3457 K operátor tlače                 7 

SPOLU:                  27 

 

 

Prijímacia komisia po prehodnotení  výsledkov prijímacieho konania a vykonania zápisu rozhodla, že 

z dôvodu nízkeho záujmu v študijnom odbore 4236 M ekonomika pôdohospodárstva dostali 2  prijatí 

a zapísaní uchádzači možnosť zmeny študijného odboru  v rámci našej školy. 

 

 

 
Konečný stav žiakov k 15. 09. 2016, ktorí nastúpili na štúdium  /vrátane prestupov/ do 1. ročníka je 

nasledovný: 

 

- odbor 3968 M logistika       10 žiakov 

- odbor 3457 K operátor tlače    11 žiakov 

- odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník    9 žiakov 

- odbor 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo   16 žiakov 

 

Spolu                  46 žiakov 

     
 

PREHĽAD ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 
 

Škola má zaradené v sieti stredných škôl nasledovné 4 ročné študijné odbory: 

 

 4236 M ekonomika pôdohospodárstva 

 7661 M sociálno-výchovný pracovník 

 3457 K operátor tlače 

 3243 K operátor kožiarskej výroby 

 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

 3968 M logistika 



 

V útlme pre nezáujem študentov a problémy s uplatniteľnosťou na trhu práce sú: 

 

 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

 3916 M životné prostredie 

 

 

VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

 

K 30. 06. 2016  školu navštevovalo 163 žiakov. Po opravných a komisionálnych skúškach 

v náhradnom termíne v mesiaci august k 31. 08. 2016 prospelo 156 žiakov, z toho 34 

s vyznamenaním, 41 prospelo veľmi dobre, 4 žiaci neboli klasifikovaní, 3 žiaci boli za závažné 

porušenie školského poriadku vylúčený zo štúdia. 

 

Najhoršie výsledky dosahujú žiaci v predmetoch: ekonomika výrobných odvetví, ekonomika, základy 

logistiky,  účtovníctvo, anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk, konverzácia z anglického 

a nemeckého jazyka, polygrafia a príprava tlače. Ak hodnotíme jednotlivé triedy, najlepšie výsledky 

dosahujú žiaci 1. A – sociálno-výchovný pracovník a 3. A triedy odbor učiteľstvo pre MŠ 

a vychovávateľstvo. Najslabšie študijné výsledky dosahujú žiaci 4.A triedy odbor operátor tlače. 

 

Žiaci vymeškali celkom  32 073  hodín, z toho  870 neospravedlnených. Najviac neospravedlnených 

hodín mali žiaci 2. B študijný odbor operátor tlače  a to 487 hodín. 



 
  

 

 

 

 

 



ZÁVAŽNÉ PRIESTUPKY V SPRÁVANÍ 

 

Zníženú známku zo správania na stupeň 2 malo 6 študentov (neospravedlnené zameškané vyučovacie 

hodiny a iné priestupky voči vnútornému školskému poriadku), na stupeň 3 mali 9 študenti za 

zameškané neospravedlnené hodiny a závažné porušenie vnútorného poriadku školy, na stupeň 4 mali 

5  študenti za zameškané neospravedlnené hodiny a závažné porušenie vnútorného poriadku školy.  

6 študentov malo podmienečné vylúčenie zo školy za neospravedlnené hodiny a  porušovanie 

vnútorného školského poriadku, z nich 3  bol následné zo štúdia za opakované vnútorného poriadku 

vylúčení. 

 

UKONČOVANIE ŠTÚDIA 

 

Z celkového počtu 29 študentov  4. ročníka sa zúčastnilo:  

 

EČ a PFIČ     29 študentov.  

Praktickej časti OZ   29 študentov.  

TČ OZ a ústnej formy MS                  27 študentov. 

 

Maturitnú skúšku v riadnom termíne úspešne vykonalo 20 žiakov. 

 

7 študentom bola povolená opravná MS, ktorá sa konala  23. 09. 2016, 1 študent sa nezúčastnil, 2 

študenti nevykonali maturitnú skúšku a požiadali opravný termín vo februári. 2 študentky konali MS 

v náhradnom termíne dňa 23. 09. 2016, pričom 1 z nich nevykonala MS a požiadala o opravný termín 

vo februári. 

 

Ekonomický dopad nepredstavoval vysokú čiastku, do nákladov v tomto školskom roku možno 

započítať nákup tlačív zo ŠEVT-u  a účasť predsedu predmetovej maturitnej komisie na školení. Podľa 

smernice č. 17/2006 – R MŠ SR  budú náklady súvisiace s výkonom funkcie externých predsedov 

a členov maturitných komisií uhradené školám prostredníctvom OÚ.  

 

 

PERSONÁLNE ZMENY V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 
 

Počet zamestnancov:  pedagogickí    18 

    nepedagogickí     7 

    dohodári     4    

 

Na začiatku šk. roka 2015/2016 sa náš pedagogický zbor rozšíril o 1 nového kolegu. S Ing. Štefanom 

Duffekom, učiteľom informatiky, bola pracovná zmluvu uzatvorená na dobu určitú. Pracovná zmluva 

bola predĺžená Mgr. Monike Magulovej a tiež Mgr. Kristíne Krištofíkovej, ktorá zastrešovala prax 

operátorov tlače 2. ročníka vo firme Grafobal a.s. Skalica. Prax pre firmu Silgan Metal Packaging 

Nové Mesto nad Váhom zabezpečoval p. Jozef Dojčák, ktorému bola predĺžená pracovná zmluva na 

dobu neurčitú. 

 

Výučbu náboženskej výchovy v 1. a 2. ročníku nám  tak ako aj minulý rok zabezpečila Mgr. Jana 

Belicová na dohodu o pracovnej činnosti. Ďalšími dohodármi boli Ing. Ľuboslava Véghová, ktorá nám 

zabezpečila výučbu odborných predmetov polygrafia a polygrafické materiály, Mgr. Lucia 

Slobodová– hra na hudobnom nástroji a Mgr. Kubincová Miriam – metodika hudobnej výchovy. 

Spolu sme mali 4 pracovníkov na dohodu. 

 

Od 01. 01. 2016 požiadala o návrat do práce po rodičovskej dovolenke Mgr. Lenka Filúšová, ktorá 

najskôr čerpala dovolenku z minulých období. 

 



Po prijímacom konaní a napočítaní úväzkov na šk. rok 2016/2017 rozhodlo vedenie školy o prepustení 

Mgr. Anny Vydarenej z nadbytočnosti. Po uplynutí stanovenej výpovednej lehoty sa jej pracovný 

pomer skončil ku dňu 31. 07. 2016.   

Na úseku THP prišlo počas školského roka k jednej personálnej zmene. Po tom, čo v skúšobnej dobe 

ukončila pracovný pomer upratovačka p. Martina Patáková, bola od 1. 9. 2015 prijatá na pozíciu 

upratovačky p. Jarmila Lastovičková, s ktorou bola uzavretá zmluva na dobu určitú.  

 

 

ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

 

Pedagogickí zamestnanci sa v prípade potreby zúčastňujú seminárov a školení poriadaných 

Metodicko-pedagogickým centrom Bratislava a inými inštitúciami a organizáciami, kde za 

absolvovanie vzdelávania získavajú kredity /viď. tabuľka – evidencia kreditov/. V prípade, že 

nazbierajú dostatočný počet kreditov je im na základe žiadosti vyplácaný kreditový príplatok vo výške 

6% alebo 12% prípadne je možné kredity použiť aj iným spôsobom. Škola vedie evidenciu kreditov 

viď tabuľka – Evidencia kreditov, ktorú pravidelne aktualizuje. 

   

 

EVIDENCIA KREDITOV   

k 31. 08. 2016 

  

Por. titul meno priezvisko počet platnosť  typ  využitie Poznámka 

číslo     kreditov kreditov vzdelávania kreditov   

1. Ing. Martina Chocholáčková 10 17.6.2018 aktualizačné     

      Spolu 10         

                  

                  

2. Ing. Zdenka Ďurišová 10 17.6.2018 aktualizačné     

  
   

10 26.8.2018 aktualizačné 
 

  

      Spolu 20         

                  

         3. RNDr. Alena Holienčinová 10 25.8.2018 aktualizačné     

      Spolu 10         

                  

4. Ing.  Jozef Pavlík 10 24.8.2018 aktualizačné     

      Spolu 10         

         5. Mgr. Vladimír Janíček 10 29.1.2019 aktualizačné     

      Spolu 10         

         6. Ing. Katarína  Milotová 20 6.11.2020 inovačné     

      Spolu 20         

         7. Mgr. Monika Magulová 14 12.3.2019 aktualizačné     

  
   

15 28.5.2020 inovačné 
 

  

      Spolu 29         

         8. Mgr. Radovan Srnec 10 23.4.2023 aktualizačné     

      Spolu 10         

 

V školskom roku 2015/2016 nebol kreditový príplatok vyplácaný žiadnemu zamestnancovi. 



ZHODNOTENIE ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCU 

 

 

Funkciu výchovného poradcu vykonával Mgr. Igor Černin.  

 

V školskom roku 2015/2016 plán práce výchovného poradcu vychádzal z aktuálnych výchovných úloh 

vyplývajúcich z Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva SR a z Národného 

programu výchovy a vzdelávania Slovenskej republiky.   

 

Činnosť výchovného poradcu sa zameriavala na plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce výchovného 

poradcu. Priebežne sa uskutočňovali individuálne konzultácie najmä so žiakmi štvrtého ročníka, a to    

v súvislosti s výberom vysokej školy a smerovanie k budúcej profesionálnej kariére. Sledovali sa 

výchovno - vyučovacie výsledky. Spolupráca prebiehala s riaditeľstvom školy, triednymi učiteľmi, 

pedagogickými pracovníkmi a ďalšími externými spolupracovníkmi.  

 

Činnosť výchovného poradcu v oblasti teoreticko-metodickej  
Čerpanie informácii z odbornej literatúry, internetu a platnej legislatívy.  

 

Činnosť výchovného poradcu v oblasti spolupráce s externými spolupracovníkmi.  

Úlohou výchovného poradcu bola spolupráca s výchovnými poradcami na základných školách. 

Predovšetkým sa jednalo o podrobné informácie týkajúce sa záujmu študentov  o štúdium v SOŠ 

Jozefa Čabelku Holíč formou prezentácií a reálneho sprievodu samotných žiakov základných škôl.   

 

Súčasťou práce bola účasť na rodičovských združeniach jednotlivých základných škôl, najmä v čase 

výberu budúceho povolania žiakov. Komunikácia s rodičmi, podávanie informácií o možnostiach 

štúdia na našej škole boli formy prezentácie výchovného poradcu.  

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Holíči i v tomto školskom roku 

spolupracovalo so školou a to v oblasti individuálnych konzultácii so žiakmi, i skupinovej práce         

so žiakmi v rámci pozitívnej kooperácie žiakov v triede. V škole pôsobí prevenčný pracovník           

Ing. Zdenka Ďurišová. V spolupráci s výchovným poradcom realizovali prevenčnú činnosť so 

študentmi. Patria sem napríklad prednášky týkajúce sa protidrogovej prevencie, obchodu s ľuďmi, 

ktoré sa zabezpečili v jednotlivých ročníkoch.  

  

Práca výchovného poradcu v oblasti poradenstva sa zameriavala aj na možnosti uplatnenia budúcich 

absolventov v praxi a to v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny  v Holíči. Pracovníčka  

úradu poskytla informácie žiakom štvrtého ročníka, ako postupovať po ukončení štúdia na strednej 

škole. 

 

V priebehu školského roka 2015/2016 boli žiakom prvého ročníka na hodinách Biológie 

sprostredkované informácie týkajúce sa plánovaného rodičovstva. Formou študijného materiálu DVD 

sa študenti dozvedeli o súčasných formách antikoncepcie a vzťahoch medzi ľuďmi.  

 

V decembri 2015 sme sa zapojili do kampane Červené stužky. Dvere tried, učební i kabinetov študenti 

vyzdobili červenými stužkami. Na viditeľné miesta sa umiestnil propagačný materiál, ktorý sme mali 

k dispozícii. V priebehu dňa odznela relácia v školskom rozhlase, ktorá oboznámila študentov i 

učiteľov, akým dňom je 1. december, a aké je dôležité rozprávať o problematike HIV/AIDS. Následne 

sa v rámci vyučovania študenti oboznámili s filmom ,, Moja misia I.,II.“. V školskom roku sme 

uskutočnili výchovný koncert na zvolenú tému.  

 

Činnosť výchovného poradcu v oblasti činnosti študentskej rady  

Študentská rada v školskom roku 2015/2016 pozostávala zo šiestich žiakov, predstaviteľov 

jednotlivých tried prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Pracovala na štandardnej úrovni. 

Dohliadali na udržiavanie poriadku v triedach, pripravili výzdobu tried. Pripravili výzdobu školy a 



reláciu do školského rozhlasu k akciám ako Červené stužky, Valentínsky deň, Deň učiteľov. Tento 

školský rok žiaci nemali požiadavky na vedenie školy.  

 

Činnosť výchovného poradcu v oblasti profesionálnej orientácie študentov štvrtého ročníka  

 
Práca s poradenskými programami ,,Cesta k povolaniu“ a „Sprievodca svetom práce“,  

 Stretnutie so žiakmi za účelom pokynov k vypĺňaniu prihlášok na vysokú školu   

      (elektronická prihláška) a ich následná kontrola.  

 Aktualizovanie násteniek o možnostiach štúdia na jednotlivých vysokých školách.   

 Poskytovanie propagačných materiálov, informovanie o dňoch otvorených dverí na VŠ.  

 Návšteva žiakov a výchovného poradcu v meste Bratislava – prezentácia  vysokých škôl. 

 Beseda s predstaviteľmi vysokých škôl.  

 Poskytovanie informácie o životopisoch, motivačných listoch, pracovných zmluvách         

(internet).  

 Vedenie prehľadu o počte prihlásených študentov na jednotlivé vysoké školy.  

 

Na vysoké školy sa hlásili žiaci, ktorí dosahovali počas celého štúdia výborné a chválitebné študijné 

vyučovacie výsledky. Celkový počet prihlásených študentov na vysokoškolské štúdium je 7                  

z celkového počtu  29 žiakov. Zo žiakov študijného odboru ekonomika pôdohospodárstva 3 žiaci 

a odboru sociálno-výchovný pracovník 4 žiaci.  

 

Väčšina žiakov využila možnosť prihlásiť sa na viacero fakúlt vysokých škôl a boli prijatí na viacej 

vysokých škôl. Uvádzame len tie vysoké školy, ktoré si naši žiaci vybrali ku svojmu štúdiu 

v školskom roku 2016/2017.  

 

Prehľad zvolených vysokých škôl + fakulta + zvolený odbor: 

 Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, odbor Učiteľstvo slovenského jazyka 

a literatúry a histórie, 

 Mendelova univerzita Brno, Provozně ekonomická fakulta, odbor Ekonomie a manažment, 

 Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky, odbor Účtovníctvo, 

 Univerzita Konstantina Filozofa Nitra, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, odbor 

Psychológia, 

 Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, odbor Sociálna pedagogika, 

 Ekonomická univerzita Bratislava 

 Vysoká škola muzických umení Bratislava, Divadelná fakulta, Odbor divadelné štúdiá. 

 

 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016  

 

V školskom roku 2015/2016 boli na našej škole realizované nasledovné projekty.  

 

 

Názov projektu: „Na drogy nemáme čas III.“  

 

Realizácia projektu v období:  od septembra 2015 do decembra 2015  

Zodpovedná osoba:    Mgr. Igor Černin  

 

Projektom sme pokračovali v cielenej práci a preventívnych aktivitách na našej škole. Pokračovanie 

cielenej práce s mládežou v oblasti prevencie závislosti prezentujeme zdravým životným štýlom a 

využitia aktívneho voľného času v škole prostredníctvom množstva krúžkov. Projekt priamo 

nadväzoval na celoročnú prácu so študentmi školy v rovesníckej skupine Klubu mladých.  

 



Projekt mal okresnú pôsobnosť. Bol určený pre žiakov  SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči, deťom 

v materských školách mesta Holíč, žiakov na prvom stupni základných škôl okresu Skalica,   Domova 

sociálnych služieb Skalica, Zariadení pre seniorov Skalica, Mokrý háj, Holíč a Senior Dome Terézia 

Holíč. Do projektu boli priamo zapojení členovia rovesníckej skupiny a všetci žiaci školy, pedagogickí 

pracovníci a  vedúci  rovesníckej skupiny. Odborný garant spolupracoval s vedúcim rovesníckej 

skupiny, výchovným poradcom a koordinátorom prevencie na škole. Celkový počet účastníkov 

projektu bol 700 osôb. Niektorí účastníci sa do projektu zapojili viackrát.  

 

Súčasťou projektu bola skupinová práca so žiakmi školy, predstavovanie zdravého životného štýlu 

cieľovej skupine prostredníctvom divadelného predstavenia. Ďalším cieľom bolo  odovzdávanie si 

skúsenosti v oblastí závislostí a negatívnych javov v spoločnosti vzájomnou komunikáciou žiakov 

a cieľovou skupinou navzájom.  

 
Názov projektu: „Klub mladých“  

 

Realizácia projektu v období:  od september 2015 do júna 2016  

Zodpovedná osoba:    Mgr. Igor Černin  

 

Realizovali sme pokračovanie cielenej práce na škole v oblasti prevencie sociálno-patologických 

javov. V škole funguje KLUB MLADÝCH, kde sa združujú žiaci školy za účelom učenia sa 

sociálnym znalostiam a zručnostiam, ktoré potom prenášajú i na ostatných spolužiakov školy. Nosnou 

témou a cieľom bola ochrana a podpora zdravia našich žiakov. Cieľovou skupinou boli žiaci SOŠ 

Jozefa Čabelku Holíč. Priestorové zabezpečenie bolo v priestoroch SOŠ Jozefa Čabelku Holíč.  

 

V rámci cezhraničnej spolupráce bol v školskom roku 2015/2016  na našej škole realizovaný  

projekt Erasmus +. 

 
Názov projektu: „Erasmus +  
Realizácia projektu v období   od 01. 06. 2015 do 31. 05. 2016 

Zodpovedná osoba:    Ing. Jozef Pavlík  

Výška grantu z EU:   45 500,- eur 

 

SOŠ Jozefa Čabelku Holíč sa podarilo uspieť a získať finančné prostriedky – grant z EÚ 45 500,- € 

v programe Erasmus +. Na základe prísnych kritérií ako je prospech, dochádzka, motivačný list, boli 

vybraní len tí najlepší žiaci z odborov: 

 

 sociálno – výchovný pracovník   10  

 ekonomika pôdohospodárstva   10  

 operátor  tlače       5 

Spolu     25 

 

na dvojtýždňovú študijnú zahraničnú  stáž do Čiech, ktorá bola realizovaná v období od 11. 10. 2015 

– 24. 10. 2015. Cieľom projektu bolo podporiť spoluprácu so zahraničnými partnermi  a umožnila 

zvýšiť úroveň a prestíž školy. 

 

Študenti z odboru sociálno – výchovný pracovník vykonávali stáž v Domove seniorov Havířov 

stredisko Helios, ktorý poskytuje služby seniorom starším 65 rokov. 

 

Ekonómi pôdohospodárstva svoju prax absolvovali vo firme STÁJ U LUKA CHOTĚBUZ, ktorá 

poskytuje komplexné služby pri ustajňovaní koní, ale i pri tréningu a výcviku koní, príprave na skúšky 

i pri odchove žriebät. Samotná prax sa bola realizovaná v dvoch firmách zameraných na daňové 

a účtovné poradenstvo, ako aj projekty EÚ a dotácie rôzneho typu  –  ACCOUNT 

PROFESSIONAL, a. s., a PSV INVEST, s. r. o.( Horná Suchá)  



 
Tretia skupina študentov – operátori tlače získali nové poznatky vo firme, ktorá patrí medzi TOP 

podniky v polygrafickom odvetví a to TISKÁRNA FINIDR v Českom Těšíne. 

 

Okrem odborných a pracovných povinností  mali študenti aj voľnočasové aktivity ako napr.  - 

návšteva kultúrnohistorických pamiatok v danom regióne, výlet do PolskéhoTěšína, športové vyžitie 

(minigolf, bowling, bazén...). Súčasťou celého študijného pobytu bolo zaznamenávať praxe z každého 

dňa do pracovného denníka. Všetky informácie boli zverejňované na webovej stránke našej školy ako 

aj v regionálnej tlači a televízií 

 

 

VZDELÁVACIE POUKAZY 
Z celkového počtu 150 vydaných vzdelávacích poukazov bolo zapojených do krúžkovej činnosti 146 

žiakov. Pracovali v nasledovných krúžkoch: Divadelný krúžok, Ekonomický krúžok, Konverzácia 

v AJ, Klub mladých, Konverzácia v NEJ, Posilňovanie, Krúžok ochrany prírody, Krúžok ANJ, 

Krúžok NEJ, Seminár zo SJL. 

 

 

ÚSPECHY ŠKOLY VO VEDOMOSTNÝCH A ŠPORTOVÝCH  OLYMPIÁDACH 
 

 
Názov súťaže: Okresné kolo v cezpoľnom  behu 

Dátum, miesto: 01. 10. 2015, Skalica 

Umiestnenie: 1. miesto,  Denisa Filípková (2. A) +  2. miesto v súťaži družstiev 

 

Názov súťaže: „Maluju babičku“ 

Dátum, miesto: 09. 10. 2015, Hodonín 

Umiestnenie: 1. miesto,  Dominika Ševčíková (2. A)  

 

Názov súťaže: Regionálna súťaž – Timravina studnička 

Dátum, miesto: 28. 10. 2015, Senica 

Umiestnenie:  1. miesto, Klára Madunická (4. A) 

 

Názov súťaže: Olympiáda v nemeckom jazyku – obvodné kolo  

Dátum, miesto: 12. 01. 2016, Stredná zdravotnícka škola, Skalica 

Umiestnenie: 1. miesto, Klára Madunická (4. A) 

 

Názov súťaže: Olympiáda v anglickom jazyku – obvodné kolo 

Dátum, miesto: 14. 01. 2016, Stredná zdravotnícka škola, Skalica 

Umiestnenie: 3. miesto,  Eva Chocholáčková (3.A) 

 

Názov súťaže: Okresné kolo stredných škôl v stolnom tenise  

Dátum, miesto: 04. 02. 2016, ZŠ Strážnická, Skalica               

Umiestnenie: 3. miesto, Šimon Kováč, Radovan Prstek, Adrián Kákoš (2. A) 

 

Názov súťaže:             Okresné kolo vo volejbale dievčat a chlapcov 

Dátum, miesto: 07. 04. 2016, SOŠ Jozefa Čabelku, Holíč 

Umiestnenie: 2. miesto, dievčatá, 3. miesto,  chlapci 

 

Názov súťaže:             Okresné kolo vo volejbale dievčat a chlapcov 

Dátum, miesto: 07. 04. 2016, SOŠ Jozefa Čabelku, Holíč 

Umiestnenie: 2. miesto, dievčatá, 3. miesto,  chlapci 

 

Názov súťaže:            Župná olympiáda 

Dátum, miesto:          21. 04. 2016, Trnava 



Umiestnenie:             5. miesto, Denisa Filípková, 6. miesto,  Dominika Štefanovičová,  

                                 7. miesto, Silvia Hološková 

 

 

OSTATNÉ AKCIE 

 
 
1. SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016 
 
Školský rok 2015/2016 na SOŠ Jozefa Čabelku otváral dňa 02. 09. 2015 slávnostným príhovorom 
podpredseda TTSK PhDr. Zdenko Čambal v sprievode vedúceho oddelenia školstva, sociálnych vecí a 
zdravotníctva mesta Holíč Mgr. F. Janečka a Mgr. Z. Cintulovej. Všetkých študentov zároveň privítal 
aj riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík slávnostným príhovorom. 
 

 

2.  ÚSPECH  ŽIAKA SOŠ JOZEFA ČABELKU HOLÍČ 
 

Tento rok dosiahol výborné výsledky žiak 2. A triedy Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku 

RADOVAN PRSTEK, ktorý za túto sezónu získal vzácne  kovy v streľbe na asfaltové terče v 

disciplíne  (olympijský trap). Ako prvý úspech  bola zlatá medaila,  ktorú získal na prestížnej súťaži 

GP PERAZZI v kategórií Junior do 21 rokov, konajúcej sa na strelnici v Srbskom Belehrade,  keď vo 

finále porazil chorvátskeho súpera. O niekoľko týždňov sa konali ďalšie dve  medzinárodné súťaže GP 

Brno, tu vo finále obhájil jednoznačne  prvé miesto a domov si odniesol krásnu zlatú medailu. Ďalší 

bol pretek „Olympijských nádeji“,  kde postúpil ako jediný Slovák do finále medzi šesticu  najlepších 

strelcov zo zúčastnených krajín no tentoraz o jeden bod zaostal za českým reprezentantom a teda 

obhájil druhé miesto na strelnici v Brne, ktorá spĺňa tie najťažšie strelecké parametre. Po dlhej pauze 

sa chystal na ďalšiu streleckú súťaž „Memoriál Michala Sedláka“ spojenú s extraligou, ktorá sa tento 

raz konala na strelnici v Trnave. Tentokrát nenechal nič na náhodu a tvrdo si šiel pre prvé miesto, čo 

bola pred víťazstvom  hlavná motivácia. Nakoniec ho aj zaslúžene získal a do zbierky si odniesol 

druhú zlatú medailu. Na záver sezóny sa konali Majstrovstvá SR opäť v Trnave. Napriek zlému 

počasiu a po prvom dni trom strhnutým bodom sa stal vicemajstrom Slovenska, víťazom ligy 

talentovanej mládeže a druhý v extralige juniorov do 21 rokov. Po úspešnej sezóne a dosiahnutých 

výsledkoch bude zaradený do reprezentácie a športového centra polície a navrhnutý na ocenenie 

športovec roka v rámci TTSK. V Trnave bol ocenený medzi športovcami roka TTSK v kategórii TOP 

10 –dorastenci a juniori.  

 

3. BIELA PASTELKA 

 

Dňa 25. septembra 2015 verejnú zbierku na podporu nevidiacich a slabozrakých podporili 

a zabezpečili v meste Holíč študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku. 

 

 

4. EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 

 

Dňa  25. septembra 2015 sa  20  študentov  prvého až štvrtého ročníka SOŠ Jozefa Čabelku  v Holíči 

zúčastnilo jazykovej exkurzie nazvanej „Európsky deň jazykov“, ktorá sa konala v Bratislave na 

Hviezdoslavovom námestí. 

 

 

5. VÍKEND ŠTUDENTOV NA CHATE AMOR SKALICA 

 

V dňoch 02. 10. 2015 – 04. 10. 2015 sa študenti SOŠ J. Čabelku, Holíč zúčastnili víkendového  pobytu 

na chate AMOR Skalica v Zlatníckej doline, ktorý bol súčasťou projektu „Nemáme čas na drogy 

III.“. Študenti si pripravovali a nacvičovali prevenčnú rozprávku „O červenej čiapočke“ a zhotovovali 

kostýmy. 



6. TURNAJ VO FUTSALE CHLAPCOV O POHÁR JOZEFA ČABELKU 

Dňa 6. októbra 2015 sa v telocvični SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči uskutočnil turnaj vo futsale 

chlapcov základných škôl okresov Skalica a Senica. Turnaja sa zúčastnili žiaci  ZŠ Strážnická Skalica, 

ZŠ Radošovce, ZŠ a MŠ Unín, ZŠ Borský Mikuláš, ZŠ Mallého Skalica,  ZŠ Šaštín-Stráže, ZŠ 

Školská Holíč, ZŠ Komenského Senica a ZŠ Bernolákova Holíč. Víťazmi sa stali žiaci ZŠ a MŠ Unín. 

 

7. TURNAJ ZÁKLADNÝCH ŠKOL VO VYBÍJANEJ 

 

Dňa 8. októbra 2015 sa v telocvični SOŠ Jozefa Čabelku uskutočnil turnaj základných škôl vo 

vybíjanej dievčat. Žiačky boli rozdelené do dvoch skupín po 4, kde odohrali vyrovnané duely. 

V A skupine sa stretli dievčatá zo ZŠ Jablonica, ktoré sa stali neskorším víťazom skupiny. V boji 

o druhé miesto získali tri družstvá z Borského Mikuláša, Radošoviec a Unína rovnaký počet bodov 

a  muselo rozhodnúť až počet vybitých dievčat. Najväčší počet, teda na druhom mieste skončili 

dievčatá z Radošoviec. Druhá skupina bola rovnako vyrovnaná, kedy sa po dvoch víťazstvách získali 

dievčatá zo Šaštína, Brodského a Senice. Víťazkami turnaja sa stali dievčatá z Radošoviec, ktoré vo 

finále zdolali dievčatá zo Šaštína. V súboji o tretie miesto vyhrali dievčatá z Jablonice. 

 

 

8. ZÁBAVNÝ PROGRAM PRE SENIOROV 

 

Dňa 23. októbra 2015 pri príležitosti mesiaca úcty k starším predviedli študenti študijného odboru 

sociálno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo klientom Senior 

domu Terézia Holíč zábavný program, ktorý pozostával z divadelného predstavenia, po ktorom 

nasledovala zmes ľudových piesní a básní. 

 

 

9. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

 

V piatok 23. októbra 2015 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. V poobedňajších 

hodinách sa otvorili dvere pre všetkých zvedavcov a záujemcov z radov ôsmakov a deviatakov 

základných škôl z Holíča a okolia, ktorí prišli aj so svojimi rodičmi. 

 

10. DEŇ STRAŠIDIEL 

 

Dňa 27. októbra 2015 sa študentky 2. A triedy - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

prezlečené za rôznych zombiekov, za strigy a za vraha z filmu Scary Movie, zúčastnili v Holíčskom 

zámku dňa strašidiel. Študentky si pripravili pre tých najmenších – škôlkarov a žiakov 1. stupňa zo ZŠ 

úlohy, za ktoré dostali sladkú odmenu. Celý zámok bol oživený rôznymi bytosťami zo záhrobného 

sveta. V popoludňajších hodinách v zámku pokračovala tradičná Noc strašidiel. 

 

 

11. EXKURZIA VIEDEŃ 

 

Dňa 26. októbra  2015, ktorý bol vyhlásený ako Deň neutrality v Rakúsku,  sa študenti našej školy 

zúčastnili exkurzie vo Viedni, kde si prezreli budovu Parlamentu na Ringstrasse, Hofburg,  Dóm sv. 

Štefana a historické uličky plné kaviarničiek a obchodíkov so suvenírmi. Popoludňajšie hodiny 

teplého jesenného dňa študenti využili na potulky svetoznámym zábavným parkom – Práter. 

 
12. PREZENTÁCIA STREDNÝCH ŠKOL  

Na prezentáciách, ktoré  organizujú centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, sa 

pravidelne zúčastňuje aj naša škola. Dňa 04. 11. 2015 sme sa zúčastnili prezentácie v Myjave, 12. 11. 

2015 v Senici a posledná prezentácia v našom regióne sa uskutočnila 02. 12. 2015  v Skalici. 



13 . IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV 

 

Dňa 16. novembra 2015 sa na našej škole konali imatrikulácie prvákov. Študenti i učitelia v napätí 

očakávali, akú úlohu im naši študenti tretieho ročníka prichystali. Úlohy boli naozaj rozmanité. Od 

jógy, cez spev a tanec až po fyzické úlohy pre (ne)športovcov. Žiaci sa svojich disciplín zhostili 

naplno, pretože porota bola prísna a trest bola ozajstná "delikatesa". Úlohy sa všetkým páčili, téma 

Hippies (deti kvetov) bola dodržaná a naša veľká školská čabelkovská rodina získala nových členov. 

 

  

14. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE – AMERICKÝ SEN 

 

V piatok 20. novembra 2015 sa študenti našej školy zúčastnili divadelného predstavenia  „Americký 

sen“, ktoré prišli zahrať herci z Divadelného centra v Martine a bolo  celé v anglickom jazyku.  

Študenti mali možnosť nenásilnou, hranou formou utvrdiť si nadobudnuté vedomosti v tomto jazyku, 

čo im zaiste pomôže a povzbudí v ďalšom štúdiu angličtiny.  

 

 

15. TURNAJ VO FLOORBALE CHLAPCOV 

 

Dňa 24. novembra 2015 sa uskutočnil turnaj vo floorbale chlapcov. Na prvom mieste sa vďaka 

lepšiemu  vzájomnému zápasu umiestnili ZŠ Školská Holíč. Na 2. mieste skončili chlapci zo ZŠ 

Strážnickej Skalice. Na 3 mieste sa tiež vďaka lepšiemu zápasu umiestnila ZŠ Jablonica. Na 4. mieste 

sa umiestnili ZŠ Radošovce. Na 5 mieste ZŠ Borský Mikuláš. Na 6. mieste skončila ZŠ Brodské. 

 

 

16. VOLEJBALOVÝ TURNAJ MIX 

 

Dňa 26. novembra 2015 sa uskutočnil volejbalový turnaj mix pre ZŠ. Turnaj sa hral v dvoch 

skupinách, jednu tvorili ZŠ Strážnická, ZŠ a MŠ Gbely, ZŠ Radošovce a jedno naše družstvo. 

V druhej skupine hrali ZŠ Kúty, ZŠ Mallého Skalica, ZŠ Šaštín-Stráže a tiež jedno družstvo našich 

dievčat. Víťazmi sa stali žiaci zo ZŠ Strážnická Skalica.  

 

 

17. PREDVIANOČNÁ VÝSTAVKA ANGLICKÝCH KNÍH 

 

Od 27. novembra do 10. decembra 2015 sa na našej škole v odbornej  učebni anglického jazyka konala 

už tradičná predvianočná výstavka anglických kníh, jazykových príručiek, prekladových 

a výkladových obojstranných slovníkov a beletrie v anglickom jazyku z vydavateľstva Oxico. 

Vybrané tituly si záujemcovia z radov študentov  mohli objednať a zakúpiť za výhodné ceny.  

Výstavku zorganizovali vyučujúci anglického jazyka. 

 

18 . MIKULÁŠ VO FIRME EISSMANN AUTOMOTIVE SLOVENSKO HOLÍČ 

 

Dňa 3. decembra 2015 sme sa zapojili do mikulášskeho programu firmy Eissmann. Študentky našej 

školy odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a sociálno-výchovný pracovník si 

pripravili vianočné vinše, koledy a tanečné vystúpenie. Týmto sme spríjemnili predvianočný čas 

zamestnancom firmy Eissman a ich deťom. 

 

 

19. MIKULÁŠ V DOMOVE DOCHODCOV A DOMOVE SOC. SLUŽIEB HOLÍČ 

 

Dňa 7. decembra 2015 sme so študentmi našej školy zavítali do Domova dôchodcov a Domova 

sociálnych služieb Holíč, kde sme klientom spríjemnili predvianočný čas recitovaním vianočných 

vinšov, spievaním kolied a tanečným vystúpením.Na záver k nim prišiel Mikuláš s anjelmi 



a čertom v podaní našich študentov, ktorým klienti predviedli svoj recitátorský talent, za čo ich 

odmenili. 

 

 

20. ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU 

 

Dňa 10. decembra 2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. 

Víťazkou školského kola v kategórii 2 D sa stala Klára Madunická zo 4. A, druhé miesto obsadila Lea 

Burcelová z 2. A a  3. miesto Sabína Leskovská z 3. A.  

 

 

21. ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU 

 

Dňa  10. decembra 2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa 

celkove zúčastnili  šiesti študenti z  tretieho a zo štvrtého ročníka. Najlepšie sa darilo Denisovi 

Praženkovi z 3.A  triedy, ktorý získal celkom 50 bodov.  

 

 

22. TVORIVÉ DIELNIČKY PRE DETI Z MŠ 

 

Študentky   1. B  a 2. A triedy odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo si pripravili pre 

deti z materských škôl v Holíči zábavný a hlavne tvorivý program v  duchu  

„Rozprávková zima“. Dielničky prebiehali v dňoch 14. až 18. decembra 2015 súbežne v dvoch 

triedach naraz. Deti mali možnosť vyrobiť si vianočné pohľadnice, vianočné stromčeky a ozdoby na 

vianočný stromček. Na záver boli za ich usilovnú tvorivú prácu odmenené sladkým darčekom. 

 

 

23 . MAJSTROVSTVÁ OKRESU SKALICA VO FUTSALE ŽIAKOV ZŠ 

 

Dňa 17. decembra 2015 v našej telocvični bojovali žiaci ZŠ okresu Skalica o víťazstvo a postup do 

krajského kola. ZŠ Súťažili chlapci zo ZŠ Unín, Vajanského Skalica, Bernolákova Holíč, Strážnická 

Skalica, Kopčany, Unín, Mallého Skalica, Gbely, Školská Holíč a Radošovce. Víťazstvo si odniesli 

chlapci zo ZŠ Gbely. 

 

 

24. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE NA NÁMESTI V HOLÍČI 

 

Dňa 18. decembra 2015 sa študentky našej školy predstavili na Námestí mieru v Holíči v rámci 

Holíčskych vianočných dní s novým divadelným predstavením „O červenej čiapočke trocha inak“. 

Predstavenie malo veľký úspech.  

 

 

25 . VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ 

 

Dňa 21. decembra 2015 sa uskutočnil tradičný vianočný turnaj vo volejbale tried čabelkovcov a 

družstva vyučujúcich. Suverénnym víťazom bez prehry sa stalo družstvo učiteľov.   

 

26. VIANOČNÁ BESIEDKA 

 

Dňa 22. decembra 2015 sa na našej škole uskutočnila vianočná besiedka. Každá trieda sa predstavila 

svojim kultúrnym program, ktorým sme si spríjemnili tento predvianočný čas. Zároveň sme ocenili 

najúspešnejších študentov našej školy za rok 2015 a študentom, ktorí sa zúčastnili zahraničnej stáže 

v ČR v rámci projektu ERASMUS+, sme odovzdali certifikáty. 

 

 



27. OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU PRE ZŠ 

 

V stredu 13. januára 2016 sa v SOŠ Jozefa  Čabelku v Holíči uskutočnilo okresné kolo Olympiády 

anglického jazyka základných škôl okresu  Skalica.  Samotná súťaž pozostávala z písomnej časti, testu 

zameraného na počúvanie ,čítanie s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a z ústnej časti, príbehu 

podľa obrázku a voľnej hry. Víťazom v kategórii 1 A sa stal Juraj Budinský zo Súkromnej ZŠ Skalica 

a v kategórii 1 B sa stal víťazom Richard Rúsek z 2. ZŠ, Školská v Holíči.  

 

 

28. VÝCHOVNÝ KONCERT „NEŽNÁ REVOLÚCIA“ 

 

Dňa   15. februára 2016 sme si pripomenuli dôležitú časť histórie nášho národa, a to obdobie „Nežnej 

revolúcie“. Výchovný koncert agentúry AMOS z Banskej Bystrice, ktorý sa konal v telocvični školy, 

nám pripomenul roky minulé. Hudobníci boli ozaj skvelí, keď hovorené slovo zakomponovali do 

nespočetného množstva piesní a odkazov významných i pre súčasnú  

mladšiu generáciu. 

 

 

29. LYŽIARSKY VÝCVIK 

 

Vďaka štátnej dotácii sa nám podarilo zorganizovať 2 turnusy lyžiarskeho výcviku. Prvý sa konal v 

dňoch 07. 02. 2016 – 13. 02. 2016 v lyžiarskom stredisku Krompachy - Plejsy. Okrem dobrej 

lyžovačky sme si spríjemnili čas na chate turnajom v stolnom futbale, pexese a spoločenských hrách. 

Záver lyžiarskeho výcviku patril návšteve Tatralandie. Druhý turnus prebehol v termíne 15. 02. 2016 – 

20. 02. 2016 v krásnom prostredí lyžiarskeho strediska Malinô Brdo. Večery sme študentom 

spríjemnili videami so základmi lyžovania, z výstupu na vrcholy Kaukazu a prednáškou pracovníka 

horskej záchrannej služby, ktorý nás poučil o základných pravidlách pobytu na horách. Povinný 

poldeň oddychu sme strávili turistickou prechádzkou do dedinky Vlkolínec, ktorá je zapísaná do 

zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. 

 

 

30. OTVORENIE NOVÉHO KONGRESOVÉHO CENTRA – TABAČIAREŇ HOLÍČ 

 

Dňa 2. marca 2016 sa v areáli holíčskeho zámku konalo slávnostné otvorenie zámockej tabačiarne. 

Tieto priestory boli po rekonštrukcii prestavané na nové kongresové centrum mesta Holíč. Čo by to 

však bolo za zámockú slávnosť, keby tu chýbali panovníci holíčskeho panstva Mária Terézia 

a František Štefan Lotrinský? Tieto historické osobnosti na tomto podujatí stvárnili naši študenti 4. 

ročníka Klára Madunická a Patrik Cúl, ktorí všetkých prítomných slávnostne privítali, rozdali pamätné  

mince a Mária Terézia predniesla slávnostný príhovor. 

 

31. STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 

 

Dňa 4. marca 2016 sa uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti.  Školského kola sa 

zúčastnili študenti štvrtých ročníkov študijných odborov sociálno-výchovný pracovník a operátor 

tlače.  

 

32. HURBANOV PAMATNÍK 

 

Dňa 21. marca 2016 sa v našej škole konalo školské kolo Hurbanovho pamätníka. Tohto kola sa 

zúčastnili študentky 1. ročníka Michaela Sekerešová, Simona Grúberová, Klára Madáková, Radka 

Zabadalová, Annamária Madunická a jedna študentka 4. ročníka Klára Madunická. V kategórii poézia 

v okresnom kole bude našu školu reprezentovať Annamária Madunická. Prvou postupujúcou je 

študentka Klára Madunická, ktorá postupuje priamo do krajského kola v Trnave. 

 

 



33. TVORIVÉ DIELNE V SENIOR DOME TERÉZIA 

 

Dňa 23. marca 2016 sme so študentkami prvého a druhého ročníka odbor sociálno-výchovný 

pracovník opäť navštívili klientov zariadenia Senior dom Terézia Holíč. Študentky si pripravili tvorivé 

činnosti, ktorých témou bola blížiaca sa Veľká noc. Klienti mali možnosť vytvoriť si veľkonočné 

ozdoby, ktorými si následne vyzdobili interiér zariadenia. 

 

 

34. STRETNUTIE DOCHODCOV 

 

V stredu 23. marca 2016 sa uskutočnilo druhé stretnutie dôchodcov – učiteľov aj nepedagogických 

pracovníkov SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči. V príhovore riaditeľ školy      Ing. Jozef Pavlík. poďakoval 

všetkým bývalým učiteľom i nepedagogickým zamestnancom za ich úsilie čo najlepšie vzdelávať, ale 

aj vychovávať mládež a zároveň ich informoval o novinkách z našej školy. Príjemnú atmosféru 

dopĺňali prestreté stoly s občerstvením. Prišli medzi svojich, aby sa podelili so svojimi radosťami aj 

starosťami a spolu si zaspomínali na roky prežité v škole. 

 

 

35. PANGEA – MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

 

Dňa 3. apríla 2016 sa študenti druhého ročníka zúčastnili celoeurópskej matematickej olympiády. 

Súťaž s názvom Pangea je určená pre žiakov základných a stredných škôl. V roku 2015 sa súťaže 

zúčastnilo viac ako 444 609 žiakov z 18 krajín Európy. Matematická olympiáda Pangea má podporu 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v 

Bratislave.  

 

 

36. BESEDA S RUSKÝM VEĽVYSLANCOM 

 

Dňa 11. apríla 2016 sa učitelia a študenti našej školy zúčastnili výstavy spojenej s besedou, ktorá sa 

konala pri príležitosti 71. výročia oslobodenia mesta Holíč v historickej budove Fajansy. Prítomní si 

mohli pozrieť uniformy ruských, nemeckých a slovenských vojakov, taktiež zbrane použité v bojoch 

2. svetovej vojny. Počuť rozprávanie ruského veľvyslanca ako aj profesora z Trnavskej univerzity, 

z katedry histórie, o napoleonských vojnách, o postave slávneho generála Kutuzova, o ruských 

vojakoch červenej armády ako oslobodzovali  nielen naše mesto bol nezabudnuteľný zážitok.  

 

 

37 . SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO – JANA EYROVÁ 

 

Dňa 13. apríla 2016 študenti našej školy pod vedením svojich vyučujúcich nayštívili divadelné 

predstavenie Jana Eyrová od Charlotte Brontëovej. Počasie bolo ukážkové, skoro letné, prechádzka 

popri Dunaju, posedenie  na terasách Eurovei  všetkým urobila dobre. Fantastické herecké výkony 

hlavných ženských postáv Petry Vajdovej ako Jany Eyrovej a Zuzany Fialovej ako spisovateľky 

Charlotty Brontëovej umocnili celkový umelecký zážitok zúčastnených. 

 

 

38. CESTA ROZPRÁVKOVÝM PRÍSTAVOM – BAŤOV KANÁL 

 

Študentky 1. a 2. ročníka, budúce pani učiteľky v materských školách, sa podujali na príjemnú 

spoluprácu pri vytváraní programu na otvorení sezóny Baťovho kanála v Skalici, ktorý sa konal dňa 1. 

mája 2016. Pripravili si pre deti cestu rozprávkovým prístavom, kde realizovali množstvo zábavných 

aktivít. Deti preukázali obratnosť a šikovnosť v disciplínach. Za svoje  

výkony boli odmenené diplomom a sladkosťou. 

 

 



39. EXKURZIA V BANSKEJ BYSTRICI 

 

V piatok 6. mája  2016 sa študenti našej školy vybrali na exkurziu do Banskej Bystrice, kde navštívili 

Múzeum slovenského národného povstania. Študenti si na začiatku prehliadky pozreli dokumentárny, 

čiernobiely film z obdobia  Slovenského štátu,  a potom ich sprievodca sprevádzal po celom múzeu 

a jednotlivých expozíciách pozostávajúcich z dobových uniforiem, vyznamenaní, strelných zbraní, 

vojenskej techniky a predmetov, ktoré používali nielen nemeckí, sovietski, americkí, francúzski, 

britskí, slovenskí vojaci ale aj partizáni. Najsmutnejšia časť prehliadky bola venovaná našim 

židovským spoluobčanom vyvezeným do najväčšieho koncentračného tábora – do továrne na smrť – 

do Osvienčimu.  

 

 

40. MEDZINÁRODNÝ DEŃ MATIEK 

 

Príležitosti Dňa matiek sa v stredu 11. mája 2016 naše študentky 1. ročníka odboru učiteľstvo pre 

materské školy a vychovávateľstvo v spolupráci s CVČ Holíč na námestí v Holíči pričinili svojou 

aktivitou pre detí. Dievčatá mali pripravené tri stanoviská. Na prvom stanovisku učili dievčatá deti 

z MŠ a detí zo ZŠ z prvého stupňa krátku báseň o mamičke, na ďalšom stanovis-ku si mohli na 

veľkom plagáte nechať obkresliť ruky a vpísať do nej svoje meno. Na posled-nom stanovisku 

pomáhali naše študentky deťom nakresliť na plagát srdiečko, do ktorého  

napísali aj meno svojej mamičky. 

 

 

41. PREDNÁŠKA – KRÍZOVÉ SITUÁCIE 

 

Dňa 18. mája 2016 sa na našej škole uskutočnila prednáška pre študentov prvých ročníkov zameraná 

na tému konflikty. Zamestnankyne pedagogicko-psychologickej poradne, zaujímavým spôsobom 

prostredníctvom hier a aktivít, študentom priblížili tematiku krízových situácií. Študenti sa dozvedeli 

veľa zaujímavých informácií o druhoch konfliktov a možnostiach ich riešenia. Aktívne sa zapájali do 

diskusie a zúčastňovali sa aktivít. 

 

 

42. VÝTVARNÉ SYMPÓZIUM 

 

Vo štvrtok 26. mája 2016 sa v Hodoníne uskutočnil VIII. ročník výtvarného sympózia "Kroky k 

umění". Tento rok bola téma zameraná na "Zvieratá známe i neznáme". Našu školu reprezentovali 

študentky 2. ročníka odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo Patrícia Antalová a 

Monika Stehlíková. Svoje umelecké dielo nazvali "Bublifuk". Vytvorené obrazy budú súčasťou 

putovnej výstavy, ktorá sa uskutoční v nasledujúcom školskom roku. 

 

 

43 . PLAVBA LOĎOU V MŠ LÚČKY 

 

Dňa 31. mája 2016 sa študenti 3. ročníka odbor učiteľstvo pre materské školy zúčastnili na plavbe 

loďou, ktorú organizovala MŠ Lúčky. 

 

44 . MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ NA ZÁMKU 

Holíč v spolupráci s Centrom voľného času a obidvomi strednými školami pripravilo pre svojich 

mladších kamarátov zábavno-súťažné podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Z našej 

školy sa na organizovaní tohto podujatia podieľali študentky prvého ročníka odbor učiteľstvo pre 

materské školy a vychovávateľstvo. Pripravili pre deti animačné aktivity ako hádzanie na presnosť, 

skladanie puzzle či prechod cez pavučinu. Študentky dohliadali aj na výstavu ZUŠ Holíč a štartovali 

deti na ich ceste plnej hier, pohybu a súťaženia. 



45. BLŠÍ TRH 

Dňa 7. júna 2016 sa  v areáli našej školy uskutočnil už 7. ročník tzv. „Blšáku“. Tieto trhy sa stali u nás 

krásnou predprázdninovou tradíciou, kde študenti uplatnia svojho obchodného ducha a predávajú 

rôzne drobnosti ako sú napríklad plyšové hračky, knihy, CD, ovocné koláčiky, čokoládové muffinky, 

hot dogy, letné nealko nápoje, sladké wafle  so šľahačkou a jahodami. 

 

46. EXKURZIA ŠTUDENTOV LOGISTIKY DO SPOLOČNOSTI FIEGE   

 

Dňa 8. júna 2016 študenti 1. ročníka odboru logistika v rámci odborného vzdelávania navštívili 

spoločnosť FIEGE, prevádzku Skalica, ktorá sa zaoberá logistickými službami. Dostali odborný 

výklad v súvislosti s činnosťou spoločnosti. Videli rozdelenie skladových priestorov podľa zamerania, 

boli oboznámení so spôsobom skladovej evidencie tovaru, s funkciou scanneru a jeho dôležitosťou pre 

činnosť skladu. Zaujímavou súčasťou exkurzie bola ukážka práce na vysokozdvižných vozíkoch. 

Študenti získali zážitky priamo z pracovného prostredia v ich odbore. 

 

 

47 . EXKURZIA POLYGRAFOV DO TLAČIARNE DIDOT V BRNE 

 

Študenti 2. ročníka odbor operátor tlače sa 12. júna 2016 zúčastnili exkurzie do tlačiarne DIDOT, spol. 

s  r. o. v Brne. Tlačiareň sa špecializuje na digitálnu a ofsetovú tlač. Odborná exkurzia ponúkla veľa 

zaujímavých informácií zaobalených do pútavého výkladu s možnosťou vidieť tlačiarenskú prax na 

vlastné oči.  

 

 

48. NÁVŠTEVA GALÉRIE V BRATISLAVE 

Dňa 14. júna 2016 študentky 2. a 3. ročníka odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

navštívili Mirbachov palác, kde sídli Galéria mesta Bratislavy. V galérii si pre študentov pripravili 
program s tvorivou aktivitou, ktorý bol zameraný na „Situácie a príbehy“. 

 

49. DRUHÁCI NA ŠKOLSKOM VÝLETE 

 

V júni 2016 sa chlapci a dievčatá z  2. B zúčastnili školského výletu na chate AMOR v Zlatníckej 

doline Skalica. Veselá nálada, úsmevy od ucha k uchu, ťažká turistika, nové priateľstvá, odvaha na 

tarzánii, prvé tohto sezónne skusy v bazénoch a posedenia pri ohni dodali chvíľam oddychu tú správnu 

atmosféru. 

 

 

50. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE MALÝ PRINC 

 

Dňa 16. júna 2016 sme so študentkami našej školy zavítali do materských škôl v Holíči s cieľom 

spríjemniť najmenším deťom, prostredníctvom divadelného predstavenia, blížiaci sa koniec školského 

roka. Predviedli sme im zľahka upravenú podobu Malého princa od známeho francúzskeho 

spisovateľa a vojnového pilota Antoina de Saint Exupéryho. Deti mali možnosť oboznámiť sa 

s planétami a zaujímavými postavami, ktoré Malý princ pri svojom putovaní stretol.  

 

 

51. EXKURZIA ŠTUDENTOV – IAC GROUP, s. r. o., LOZORNO 

 

Dňa 21. júna 2016 študenti 1. ročníka odboru logistika a 2. ročníka ekonomika pôdohospodárstva 

navštívili spoločnosť IAC Group (Slovakia), s. r. o., v automobilovom priemyselnom 

parku  v Lozorne,  ktorá sa zaoberá výrobou  interiérových komponentov áut značiek Volkswagen, 



Volvo, Audi, Porsche, Mercedes - Maybach. Dostali odborný výklad od pána Sedláka a pána Bureša 

v súvislosti so zameraním a  výrobou  spoločnosti. Videli rozdelenie skladových a expedičných 

priestorov podľa zamerania, boli oboznámení so spôsobom skladovej evidencie tovaru a výroby 

v systéme Just in time. Zaujímavou súčasťou exkurzie boli ukážky práce pri pokožovaní, penení, práca 

vstrekovacích lisov, robotov a výseku kože. 

 

 

52. TURISTIKA - TERCHOVÁ 

 

Študenti 1. B triedy v dňoch 22. 06. 2016 – 24. 06. 2016 a študenti 2. A triedy v termíne  

27. 06. 2016 – 29. 06. 2016 sa zúčastnili trojdňového výletu v prekrásnej prírode Malej Fatry. Spolu s 

triednymi učiteľmi absolvovali "malú" túru na Rozsutec a turistiku cez Jánošíkove diery, ktoré sa 

nachádzajú v národnej prírodnej rezervácii. Po výlete prišli plní krásnych zážitkov, utuženého a bližšie 

spoznaného kolektívu.  

 

 

53. ČISTÝ DEŇ V ZLATNÍCKEJ DOLINE 

 

Realizácia preventívneho programu „Čistý deň IX.“ sa v tomto školskom roku uskutočnila dňa 28. 

júna 2016 v katastri mesta Skalica, v priestoroch kúpaliska v Zlatníckej doline. Z deviatich 

zúčastnených družstiev sa družstvo našej školy umiestnilo na 3. mieste.  

 

 

 

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE A ODBORNÉ PRAXE 

 
V šk. roku 2015/2016 študenti absolvovali praktické vyučovanie alebo odbornú prax v jednotlivých 

študijných odboroch v nasledovných firmách: 

 

Študijný odbor 3457K operátor tlače: 

V týchto odboroch sa nám podarilo nadviazať úspešnú spoluprácu s firmou Silgan Metal Packaging 

Nové Mesto nad Váhom, kde študenti 2. a 4. ročníka – operátor tlače vykonávali svoj odborný výcvik 

pod odborným vedením  p. Dojčáka, majstra odbornej výchovy.  

 

Firma Silgan Metal Packaging vytvorila vynikajúce podmienky pre kvalitný odborný výcvik, ale aj 

príjemné zázemie pre študentov ako ubytovanie, stravovanie, doprava - zdarma. Študenti sa svojou 

činnosťou zapájali do každodenného chodu firmy,  boli v úzkom kontakte so zamestnancami vo 

výrobe, videli na vlastné oči ako fungujú poznatky opísané v učebniciach, získavali pracovné návyky.  

 

Prax v Silgane je nepochybne pre našich študentov, ale aj samotnú školu veľkým prínosom. Firma 

študentom ponúka možnosť aj cez prázdniny si privyrobiť a v budúcnosti po úspešnom ukončením 

štúdia na SOŠ Jozefa Čabelku aj príležitosť zamestnať sa v niektorej z 15 dcérskych pobočiek napr. 

v Poľsku, Rakúsku, či Nemecku. 

 

Od šk. roku 2015/2016 pokračovala spolupráca aj firmou Grafobal Skalica, kde svoju odbornú prax 

vykonávali študenti 2. ročníka odboru operátor tlače, pod vedením Mgr. Kristíny Krištofíkovej.  

 

Študijný odbor 4236 M ekonomika pôdohospodárstva  

Študenti tohto študijného odboru mali možnosť využiť svoje teoretické znalosti v ekonomickej oblasti 

počas uplynulého školského roka v nasledovných firmách: 

 

SOME SLOVAKIA, GRAFOBAL, H+H Skalica, INA Skalica, Poľnohospodárske družstvo Kúty, 

Karel Kaňák, REMON, CS-Servis, Poľnohosp. družstvo Častkov , AK autopoťahy, Protherm , 

MIREX – EUROBYT, Strešné krytiny BEJZ, Poľnohospodárske družstvo Smolinské, Tatrachema, 

SUN SYSTEM SR, STAVOIMPEX Holíč. 



Študijný odbor  7661M sociálno-výchovný pracovník 

Prax u tohto študijného odboru prebiehala na rôznych vopred dohodnutých pracoviskách: 

Zariadenie pre seniorov Šaštín-Stráže, DSS pre deti a dospelých Skalica, Detský domov Holíč, Senior 

dom Terézia Holíč, Zariadenie pre seniorov Skalica, UPSVaR Holíč, Detský domov Skalica, DD 

a DSS pre dospelých Holíč. 

 

Študentky odboru sociálno-výchovný pracovník sa pod vedením p. Černina prezentovali okrem iného 

aj divadelnými predstaveniami, ktorými robili radosť nielen deťom z materských a základných škôl, 

ale aj seniorom, či postihnutým.  

 

Študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 

Prax tohto študijného odboru prebiehala v materských a základných školách: 

MŠ Holíč Lúčky, MŠ Holíč Čabelku, MŠ Novomeského Senica ZŠ s MŠ Unín, MŠ J. Kollára 

Malacky, MŠ Rohov, MŠ Kúty ZŠ s MŠ Dojč, MŠ Moravský Svätý Ján, MŠ  Šaštín-Stráže, MŠ  

Radošovce, MŠ a detské jasle Slniečko , ZŠ s J. Mudrocha Senica, MŠ Lopašov, MŠ Kátov, MŠ 

Radimov, Centrum voľného času Holíč, ZŠ Bernolákova Holíč, ZŠ Vajanského Skalica, ZŠ Školská 

Skalica,  Súkromná ZŠ Skalica, ZŠ Radlinského Kúty, ZŠ s MŠ Vrádište. 

 

 

 

MATERIALNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ŠKOLY 

Súčasný stav majetku školy je modernizovaný, vybavenie v  triedach a šatniach sa obmieňa za nové - 

lavice, nábytok, stoličky. Triedy boli vybavené dataprojektormi a plátnami. Bola zriadená učebňa 

interaktívneho vyučovania s interaktívnou tabuľou. S podporou MPC bola zriadená učebňa 

kontinuálneho vzdelávania plne vybavená notebookmi. Postupnú obnovu nákupu inventáru škola 

realizuje na základe možností  z peňazí RZ a podľa výšky pridelených  financií,  s ktorými disponuje  

a ktoré má v rozpočte.  

 

 

Súčasný stav budovy školy 

 

Základná budova školy  + poľnohospodárske budovy, garáže  -  rok nadobudnutia       -     1937 
Schodište je staré, pôvodný vchod /dlhodobo sa nevyužíva ako hlavný vchod do budovy/ je 

popraskaný a zodpovedá veku celej budovy. Je nutná obnova izolačných pásov, nakoľko cez skelet 

schodov zateká do miestnosti pod schodmi pričom dochádza k navlhnutiu základného muriva.  

Budova poľnoh. garáže – tieto škola využíva ako skladové priestory. Študentom našej školy bol 

sprístupnený internet aj mimo výučby, a to na voľne dostupných PC na chodbách.  

 

Telocvičňa   -  rok nadobudnutia  -  1980 

V rámci  kapitálových výdavkov zrealizovala  komplexná „Rekonštrukcia sociálnych zariadení 

a pridružených priestorov telocvične“. Celoročne je prenajímaná športovým klubom, organizáciám 

a fyzickým osobám v širokom okolí. 

 

 

Prístavba školy I.  -  rok nadobudnutia  - 1988   

Nutná je kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení vrátane výmeny zdravotechniky, ktorá je 

zastaraná a niektorá nefunkčná.  Na prízemí boli sociálne zariadenia zrekonštruované v rámci 

finančných možností školy.  Boli zrekonštruované priestory riaditeľne, sekretariátu, zástupcu riaditeľa 

a zborovne. Vedľajší vchod do budovy, ktorý sa trvale využíva bol zmodernizovaný. Na chodbe 1. 

poschodia bolo vymenené PVC a odstránená oceľová stena. Pred vchodom do budovy bola vykonaná 

úprava zelene. 

 

Prístavba školy II.  - rok nadobudnutia   1994 

Nutná je  rekonštrukcia  tejto časti prístavby z dôvodu  praskania budovy - nesprávna technológia 

montáže – /zaliatie betónom/, sadanie podkladového materiálu pod sociálnymi zariadeniami a dielňou, 



poškodené odpady a v dôsledku  toho sú odstavené, v dilatačných  spojoch sú trhliny. Na náklady 

školy bol vypracovaný statický posudok, ktorý vypracoval  Ing. Ján Bielický a následne bol tento 

posudok zaslaný na úrad TTSK. Taktiež sa v priestoroch chodby vyskytuje na stenách veľká vlhkosť 

na vonkajších obvodových murivách školy napriek tomu, že tieto boli niekoľkokrát natierané 

a napúšťané tekutinou proti zadržiavaniu vlhkosti - škola vykonala čiastočnú izoláciu vnútorných 

priestorov na chodbách, aby sa aspoň čiastočne predišlo vlhkosti vo vnútorných priestoroch školy. 

Prístavba školy sa od školského roku 2012/2013 nevyužíva z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov 

na jej prevádzku. Súčasťou prístavby sú garáže prístupné z dvora, ktorú jednu časť garáže škola 

prenajíma pre parkovacie účely – autodoprava p. Hanzalík.  

 

 

Sklad CO sa nachádza v prístavbe školy II - chodba prízemie. Taktiež sa tu nachádza posilňovňa, ktorá 

bola komplexne  upravená. V súčasnosti posilňovňa  slúži  našim  študentom v rámci výučby a krúžku 

posilňovania. Škola má záujem posilňovňu prenajímať športovým klubom, školám  a organizáciám 

z okolia.   

 

Naďalej je nutné doriešiť inventár kuchyne a jedálne uložený v budove Internátu, ktorá už nie je  

v našej správe, ale hnuteľný majetok vedieme v našej evidencii. 

 

Opakovanou žiadosťou adresovanou  spoločnosti  Dalkia a.s. Bratislava bola  zaslaná požiadavka na 

vykonanie zmeny vo  fakturácii, a to  na  zrušenie poplatku  FIX  za odberné miesto Prístavba školy II.  

K dnešnému  dňu však nebolo našej požiadavke úplne vyhovené napriek zaslaniu opakovanej výzvy 

na riešenie tejto situácie.  Je nutné a naliehavé z dôvodu vykurovacej sezóny doriešiť túto požiadavku, 

nakoľko škola nedisponuje toľkými finančnými prostriedkami, aby finančne vykrývala spotrebu plynu 

na obdobie od vystavenia faktúry spoločnosťou  Dalkia a.s. Bratislava  zaslanie finančný prostriedkov 

späť z úradu TTSK späť na účet školy.  

 

Počas letných prázdnin bolo v rámci údržby školy vykonané kosenie trávy, upratovanie a bežné 

drobné opravy v rámci údržby školy.  

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 
 

Rozpisom ukazovateľov rozpočtu na rok 2015 boli v rozpočte schválené kapitálové výdavky na 

úpravu hlavného vstupu do budovy školy  vo výške 3267,22 €. Stavebné práce boli ukončené 

v novembri 2015. 

 

Údaje o dotáciách  

 

Zo štátneho rozpočtu 

 

Za rok 2015 (september – december) 121 316,- € 

Za rok 2016 (január – august)  238 672,- € 

 

Dotácie z rozpočtu VÚC 

Za rok 2015   17 566,-  

Za rok 2016        471,- 

na pokrytie prevádzkových nákladov školy.  

 

 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít 

 

Za školský rok 2015/2016 nám boli poskytnuté finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy spolu vo 

výške 4 682,- €, ktoré boli rozdelené na: 



 

Odmeny           1 360,-   € 

Poistné   475,31 € 

Krúžková činnosť      2 846,69 € 

 

Projekty 

 

Projekt ERASMUS+                  45 500,- € 

(škola mobility realizovala v októbri 2015 a projekt  

bol ukončený v máji 2016) 

 

Projekt z Ministerstva zdravotníctva – Na teba nemám čas III.   6 792,- € 

- bežné výdavky  3 918,- 

(na realizáciu projektu) 

- kapitálové výdavky  2 550,- 

(bola zakúpená ozvučovacia technika) 

 

 

Podnikateľská činnosť  

 

Jej činnosť bola v školskom roku 2015/2016 vykonávaná s výsledkom hospodárenia k 31.12.2015 

70,20 € po zdanení.  

 

 

 

KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY  

Koncepcia rozvoja SOŠ Jozefa Čabelku Holíč vychádza z rozvojového smeru stredného školstva 

v Trnavskom samosprávnom kraji a z predpokladov a požiadaviek zamestnávateľov v regióne 

Záhorie.  

 

Minister rezortu školstva sa vyjadril , že naša spoločnosť si potrebuje dobre uvedomiť, kde sa môžu 

mladí ľudia uplatniť a práve preto je potrebné, aby naša škola reagovala na všetky zmeny v živote 

a spoločnosti. Mala by vychovávať žiakov vzdelaných, aktívnych a hlavne úspešných na trhu práce. 

 

 

Naša škola je zameraná na študijné odbory: 

 

 1.  Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

 2.  Ekonomika pôdohospodárstva 

 3.  Sociálno-výchovný pracovník 

         4.  Tlačiar na polygrafických strojoch  -  Operátor tlače (zmena názvu) 

         5.  Operátor (ka) kožiarskej výroby  

         6.  Logistika 

 

Nosným programom školy je skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na tvorivé 

učenie sa a projektové vyučovanie s využívaním informačno-komunikačných technológii, ako aj 

výchova k zodpovednému, samostatnému a tolerantnému správaniu sa a zdravému spôsobu života. 

 

Koncepcia je rozdelená na nasledujúce úrovne: 

 

 A – Vízia 

 B –  Kritické oblasti 

 C –  Návrh koncepcie 

 D –  Strategické ciele 

 E –  Opatrenia 



 

A . ROZVOJOVÁ VÍZIA ŠKOLY 

 

Rozvojová vízia je základným pilierom tohto dokumentu. Určuje prioritnú cestu pre rozvoj školy, 

popisuje súčasný stav školy a formuluje moju predstavu  rozvoja školy, ktorá by mala byť dosiahnutá. 

 

Základná rozvojová vízia je dlhodobý proces. V mojom projekte som stanovil priority rozvojovej 

koncepcie školy v strednodobom horizonte 5- 7 rokov. Splnenie mojich vízií bude predpokladom pre 

ďalšie rozvojové ciele v dlhodobom procese rozvoja školy. 

 

 

Akou školou je SOŠ Jozefa Čabelku Holíč? 

 

Škola je síce excentricky umiestnená v rámci regiónu, ale je v spádovej oblasti väčších základných 

škôl. Bola založená v roku 1923 ako jedna z poľnohospodárskych škôl. Vďaka odboru ekonomika 

pôdohospodárstva tradícia výchovy absolventov pre rezort pôdohospodárstva sa udržiava aj dodnes. 

Škola si i naďalej zachováva spojenie s praxou a zamestnávateľmi. 

 

O študijný odbor ekonomika pôdohospodárstva  je v súčasnosti menší záujem. Chce to čas ,aby ľudia  

znova pochopili strategický význam sebestačnosti krajiny v dopestovaní si základných potravín. 

 

V roku 2010 bol otvorený študijný odbor sociálno-výchovný pracovník. Tu sa nám ukázala 

skutočnosť, že  VŠ zdravotnícka a sociálnej práce sv. Alžbety v Skalici vypustila veľký počet 

absolventov v sociálnej práci len kvôli titulu, a tým nastal pokles dopytu po štúdiu v tomto odbore. V 

tomto odbore pripravujeme inováciu v praxi s nasmerovaním budúceho uplatnenia v odbore 

ošetrovateľstvo s perspektívou zamestnanosti v rámci EU. 

 

V roku 2011 bol otvorený  študijný odbor  tlačiar na polygrafických strojoch  -  od roku 2012 bol  

inovovaný a premenovaný  na operátora tlače. V tomto odbore  ukončili prví absolventi a všetci našli 

uplatnenie v odbore. 

 

V roku 2012  sme chceli otvoriť  nový  študijný  odbor  životné prostredie  s možnosťou  pokračovať 

v nadväznom štúdiu na Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici v odboroch životné 

prostredie a environmentálne manažérstvo. O tento odbor nie je záujem. Máme ho zaradený v sieti, ale 

nenáborujeme ho. 

 

V roku 2013/2014 sme prvýkrát otvorili polovicu triedy v odbore učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo. Tento študijný odbor sa javí ako perspektívny, každý rok je oň záujem.  

 

 

B .  KRITICKÉ OBLASTI 

 

 Silné a slabé stránky znázorňuje SWOT analýza. 

 

B 1 SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY 

 

1.  Vzdelanie, študenti 

 

 - dlhoročná tradícia školy 

 - tvorba  nových  učebných  dokumentov  a ich inovácia vo všetkých študijných odboroch  

 - existencia odborov štúdia z oblasti IKT 

 - ponuka vzdelávacích kurzov 

 - organizácia súťaží 

 - organizácia školských olympiád z nemeckého a anglického jazyka 

 - organizácia exkurzií a poznávacích zájazdov v rámci Slovenska, ale aj do zahraničia 

http://www.sevs.sk/index.php?parameter=bc_zp_charakteristika&menu=a
http://www.sevs.sk/index.php?parameter=bc_zp_charakteristika&menu=a
http://sevs.sk/index.php?parameter=bc_em_charakteristika&menu=a


 - zapájanie sa do projektov  s medzinárodnou účasťou 

 - úzke spojenie školy s praxou 

         - kvalitná  príprava študentov pre ďalšie štúdium  na vysokých školách  

         - projekty ERASMUS + , Na drogy nemám čas 

 

2.  Ľudské zdroje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 - dostatok pedagogických pracovníkov s požadovanou odbornosťou pre kvalitnú výučbu  

   v súčasných študijných odborov 

 - veková vyváženosť pedagogického zboru 

 - naviazanosť časti zamestnancov na tradíciu školy 

 - akceptácia noviniek vo vzdelávaní 

 - tvorba pomocných učebných textov – kurikúl a pomôcok zo strany pedagógov 

 

3.  Riadenie, financie a rozvoj  

 

 - vysoký záujem vedenia školy o napredovanie školy 

 - pozitívne skúsenosti so spracovávaním projektov a čerpanie prostriedkov zo štátnych  

   fondov 

 - spolupráca vedenia so zamestnávateľmi, štátnou správou a samosprávnou 

 - skúsenosti vedenia v podnikateľskej oblasti, obchodných a právnych vzťahoch 

 -maximálne využívanie voľných priestorov v areáli školy a racionalizácia vyučovacieho procesu 

 

4.  Vzťahy 

 

 - početné vzťahy s podnikateľskou sférou 

 - záujem verejnej správy a podnikateľskej sféry o možnosť výkonu praxe študentov v tejto sfére   

           vo všetkých študijných odboroch 

 

5.  Podmienky činnosti 

  

 - komplexný charakter školy – všetko na jednom mieste 

 - rozsah  materiálno-technického vybavenia školy 

         - priestorové zabezpečenie 

         - tradícia  

 

B 2 SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY 

 

1. Vzdelávanie, študenti 

 

         - malá podpora úzkoprofilových odborov ako sú operátor tlače a kožiarskej výroby  

         - slabší záujem študentov o vzdelávanie a nechuť sa v budúcnosti živiť sa remeslom 

         - demografický pokles populácie 

 - nedostatočná spätná väzba o uplatnení absolventov 

 

2.  Ľudské zdroje 

  

 - nízke mzdové ohodnotenie práce pedagógov, a to predovšetkým odborných pedagógov 

 - zaostávanie v chápaní autority pedagóga vo vzťahu k žiakovi a rodičovi ako tradície  

    v spoločnosti a nie ako autority vznikajúcej z titulu osobnosti a odbornosti učiteľa 

 

3.  Riadenie, financie a rozvoj 

 

 - nemožnosť plánovania obnovy školy v dlhodobom horizonte pre finančnú neistotu  

   rozpočtu 



 

4.  Vzťah kvalita, marketing 

 

 - slabá zainteresovanosť zamestnávateľov na činnosti školy a obsahu vzdelávania 

 - nízky záujem podnikov o prípravu žiakov do praxe 

 - nepostačujúca marketingová aktivita okolitých podnikov a prezentácia potreby    

           absolventov  školy na verejnosti 

         -nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách 

 

 

5. Podmienky činnosti 

 

 - nedostatok kvalitnej IKT  techniky pre všeobecno-vzdelávacie ale aj odborné             

           predmety 

 - nedostatok finančných prostriedkov na dopĺňanie odborných kníh 

 - nedostatočné materiálové vybavenie pre ponuku kurzov v rámci celoživotného  

   vzdelávania 

 

 

Ako je vnímaná škola svojimi žiakmi, zamestnancami a okolím 

 

U žiakov základných škôl vzbudzuje postupne škola rešpekt vzhľadom na postupné otváranie nových 

študijných odborov.  

 

Zamestnanci školy pociťujú nedostatok motivačných stimulov ku skvalitňovaniu práce. Napreduje 

prirodzená tvorivá atmosféra v obmenenom pedagogickom zbore. V spolupráci s hlavným partnerom 

školy žiakom a jeho rodičom prevláda autoritatívny spôsob. Žiaci vnímajú školu ako inštitúciu, do 

ktorej musia chodiť a nie ako svoju školu, v ktorej chcú tvoriť. Pomaly sa to mení k lepšiemu. 

U rodičov pretrváva väčšinou poznanie, že to v škole musí byť tak a nie inak. V regionálnom školstve 

je škola akceptovaná. 

 

Zamestnávatelia a široké okolie kladne oceňujú snahu školy o zachovanie si úrovne v obsahu 

vzdelávania, zvyšovania technického vybavenia, ale aj snahu o zaradenie nových študijných odborov 

pre potrebu regiónu. 

 

Cieľ sa dosiahne systematickým odstraňovaním slabých stránok, predchádzaním negatívnym vplyvom 

a podporou silných stránok školy a jej zamestnancov. Vytváraním príležitostí pre aktívnu účasť lídrov 

pedagogického zboru a zapájaním začínajúcich pedagógov do aktivít školy. 

 

 

C  NÁVRH  KONCEPCIE  ROZVOJA  A SPOSOB  TRVALE  UDRŽATELNÉHO     

         ROZVOJA  

 

 

Škola v rámci zachovania si tradície výchovy absolventov pre úsek poľnohospodárstva bude i naďalej 

zachovávať a orientovať študijný odbor Ekonomika pôdohospodárstva s prípadným zameraním aj 

pre potreby iných zamestnávateľov – podnikov . V rámci tejto koncepcie budeme orientovať praktickú 

výučbu  nielen v poľnohospodárskych podnikoch, ale aj v priemysle, službách verejnej a štátnej 

správy. O tento študijný odbor je v súčasnosti  menší záujem. Poľnohospodárstvo je zo štátu málo 

podporované a budúci potencionálni záujemci radšej preferujú obchodnú akadémiu Senica aj keď naša 

škola v tomto odbore predbehla v niektorých smeroch už spomínané obchodné akadémie na celom 

Slovensku. 

 



Študijný odbor Manažment regionálneho cestovného ruchu – perspektíva tohto odboru je už 

minulosťou a vzhľadom na túto skutočnosť sme sa rozhodli neprijímať študentov do tohto odboru. 

Máme ho zaradený stále v sieti, ale nenáborujeme ho. 

 

Študijný odbor Sociálno-výchovný pracovník je tiež perspektívou využitia absolventov v rámci 

služieb štátnej a verejnej správy v  regióne. Absolventi tohto študijného odboru majú perspektívu 

uplatnenia i v zahraničí vzhľadom na dobrú jazykovú vybavenosť, nakoľko úroveň štúdia dvoch 

cudzích jazykov – anglického a nemeckého jazyka na našej škole je na veľmi dobrej úrovni, vďaka 

kvalite pedagógov. 

 

Operátor tlače – perspektíva tohto odboru je i naďalej vychovávať absolventov, ktorí sú  

kvalifikovane schopní  vykonávať a riadiť technologické operácie v oblasti spracovania textových a 

obrazových informácií pre potreby polygrafickej výroby nášho regiónu, ale aj mimo neho.  

Životné prostredie - máme ho zaradený stále v sieti, ale nenáborujeme ho. 

 

Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo -je zameraný na predprimárnu výchovu   a 

vzdelávanie  vo voľnom čase. Široké profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie 

umožní pripraviť žiakov na komplexné riešenie odborných problémov, prispôsobenie sa pre prácu v 

nových podmienkach (v závislosti od trhu práce), pre uplatňovanie nových koncepcií, metód, foriem, 

postupov a  činností. Tento odbor  dopĺňa a nadväzuje  na  študijný odbor  sociálno-výchovný 

pracovník. 

 

V školskom roku 2014/2015 sme zaradili do siete nový študijný odbor 3243 K operátor(ka) 

kožiarskej výroby. Tento odbor máme rozpracovaný pre potreby firmy Eissmann a.s. Holíč a IAC 

Lozorno. Absolventi by mali nájsť uplatnenie v profesiách stredných technicko-hospodárskych 

pracovníkov v oblasti kožiarskej, plastikárskej, gumárskej výroby priemyselného a remeselného 

charakteru.  

 

V školskom roku 2015/2016 otvárame nový študijný odbor  3968 6  Logistika, ktorý  sme už 

pripravili a máme  spracovaný  aj  kompletný školský vzdelávací program. Tento odbor je po 

experimente a vznikol na podnet  požiadaviek únie zamestnávateľov, logistických centier 

a súkromných podnikateľov. Získané všeobecné, odborné ekonomické, technické vedomosti 

a zručnosti absolventa sú zárukou optimálneho vykonávania pracovných činností, napr. logistík  

výroby, logistík skladových operácií, logistík v doprave a preprave ale tiež v oblasti plánovania a 

riadenia výroby, technickej prípravy výroby atď.  

 

Týmto by  sme  mali vyplniť  absentujúce  študijné  odbory v okresoch Skalica a Senica. 

 

Skladbou odborov štúdia sa bude škola orientovať na odbory s obsahom vzdelávania zameraných na 

súčasný stav a na odbory, o ktoré je záujem zo strany zamestnávateľov. 

 

Chceme rozvíjať partnerstvo s rodičmi, žiakmi, zamestnancami a zamestnávateľmi. Chceme uznať 

každého žiaka za neoddeliteľnú súčasť vzdelávacieho systému. Každý žiak má právo na vzdelávanie 

sa podľa konkrétnych, jasných a v prepojení na prax aktuálnych vzdelávacích programov. 

 

Pedagogickí pracovníci budú odhodlaní zabezpečiť úspech každého žiaka, primeraný jeho 

schopnostiam. S týmto cieľom budú spolupracovať medzi sebou v pravidelných intervaloch, 

vyhodnocovať účinnosť vzdelávania a vytvárať tak najpriaznivejšiu školskú atmosféru pre učenie a 

aktívne využívanie času vzdelávania sa zo strany žiakov. Cieľ spolupráce učiteľov bude nasmerovaný 

pre dobro všetkých žiakov. 

 



Koncepcia pre budúce obdobie predpokladá ustálenie počtu študijných odborov na 6 a počtu žiakov 

maximálne na 240, čo predstavuje v priemere 30 žiakov na jednu triedu, á 8 tried. Škola má 

v súčasnosti dostatok kapacít na požadované množstvo tried. 

 

Počet pedagogických zamestnancov sa prispôsobuje počtu žiakov na základe normatívov, náročnosti 

študijných odborov a množstva finančných prostriedkov. 

 

Dôležitú úlohu v kvantitatívnom zastúpení bude zohrávať kvalita a odbornosť pedagógov. 

 

Čo sa týka počtu žiakov nesmie sa znížiť kvalita na úkor kvantity žiakov. To bude prvoradá úloha 

vedenia školy v procese kvalitatívnych požiadaviek na sledovanie úrovne žiakov a školy. 

 

 

D STRATEGICKÉ CIELE ŠKOLY 

 

 

1. Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

1. 1. Zvýšenie objemu normatívneho príspevku od zriaďovateľa školy 

1. 2. Tvorba projektov na získanie finančných dotácií z prostriedkov Ministerstva školstva 

 SR, Ministerstva zdravotníctva, EU a z iných zdrojov 

1. 3. Zabezpečenie objemu tržieb z vlastných aktivít (prenájmov nebytových priestorov)a     

            podnikateľskej činnosti v oblasti polygrafických služieb  

 

 

 

2. Výpočtová technika pre výučbu odborných predmetov 

 

2. 1. Zapájanie sa do projektov a vývinu digitalizácie a vzdelávania 

2. 2. Spolupráca s dodávateľmi IKT 

 

3. Prepojenie školy s praxou 

 

3. 1. Aktívna účasť zamestnávateľov na vzdelávaní 

3. 2. Realizácia odborných informačných aktivít pre odborných pedagógov odborníkmi z praxe 

 

4. Samostatná tvorivá práca pedagogických pracovníkov 

 

4. 1. Burza nápadov pre oblasť výučby 

4. 2. Vybudovanie učební pre využívanie moderných didaktických pomôcok 

4. 3. Realizácia stredoškolskej odbornej činnosti 

 

5. Záujem absolventov základných škôl o nové  študijné odbory 

 

5. 1.  Propagácia všetkých študijných odborov 

5. 2. Aktívna účasť zamestnávateľov pri práci so žiakmi ZŠ a SŠ 

5. 3.  Otvorenie nových študijných odborov operátor(ka) kožiarskej výroby a logistika   

 

6. Komunikácia pedagógov – žiak – rodič 

 

6. 1. Rovnocenný, vyvážený dialóg medzi pedagógom, žiakom a rodičom 

6. 2. Zvýšenie dôvery u pedagógov na strane žiaka a rodiča 

6. 3. Elektronizácia informačných komunikačných kanálov 

 

 



E NÁVRH OPATRENÍ A ROZVOJOVÝCH AKTIVÍT 

 

 

Jednotlivé opatrenia majú konkrétnu povahu, alebo povahu obecne formulovaných opatrení,  

úloh, ktoré budú v rámci dosahovania strategického cieľa podporované. Poradie aktivít a opatrení 

neurčuje ich prioritu. 

 

 

1.  Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

1. 1.  Zvýšenie objemu normatívneho príspevku od zriaďovateľa školy 

 

1. 1. 1.  Spoluprácou Rady školy s územnou radou 

1. 1. 2.  Zvýšiť počet prijímaných žiakov školy zavedením nových študijných odborov      

                  operátor(ka) kožiarskej výroby a  logistika  propagáciou a ďalej rozvíjať   

                  už jestvujúce odbory operátor tlače, sociálno-výchovný pracovník ,ekonomika     

                  pôdohospodárstva a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo . 

 

1. 2.   Tvorba projektov na získavanie finančných dotácií z prostriedkov MŠ SR, Ministerstva  

                  zdravotníctva SR, EU a iných zdrojov 

 

1. 2. 1.  Každoročne predkladať projekty na základe výziev MŠ SR MZ SR 

1. 2. 2.  Zapojiť sa do programu „Prestavba tradičnej školy na modernú“ 

1. 2. 3.  Aktívne vyhľadávať výzvy komerčných organizácií smerovaných k stredným školám. 

 

1. 3. Zabezpečiť objem tržieb z vlastných aktivít 

 

1. 3. 1. Zvýšiť počet uchádzačov o kurzy, ktoré poskytuje škola a zlepšiť technickú vybavenosť 

1. 3. 2. Ponúknuť na prenájom nevyužitý priestor v budove školy 

 

1.3.  3.         Prenájom nebytových priestorov ,telocvične  a novootvorenej posilňovne  

 

 

2. Výpočtová technika pre výučbu odborných predmetov 

 

 

2. 1. Skvalitňovať počítačovú sieť, wifi pripojenie a pripojenie notebookov na NET  sieť 

 

2. 1. 1. Každoročne  predkladať  projekty so zameraním na výpočtovú techniku, elektronizáciu 

a digitalizáciu školy a pod. 

 

2. 2. Spolupráca s dodávateľmi IKT 

2. 2. 1. Oslovovať dodávateľov notebookov s cieľom získať, čo najvýhodnejšie ponuky pre    

                   projekt „Notebook pre žiaka“ 

2. 2. 2.  Vyhľadať sponzorov z radov VT 

 

3.  Prepojenie školy s praxou 

 

3. 1.   Aktívna účasť zamestnávateľov na vzdelávaní 

 

3. 1. 1.  Zapojiť zástupcov zamestnávateľov do tvorby a inovácie školských vzdelávacích 

programov 

3. 1. 2.  Zapojiť zamestnávateľov do aktívnej práce so ZŠ s cieľom náboru na jednotlivé študijné 

odbory 

3. 1. 3.  Zaraďovať zástupcov zamestnávateľov  do komisií v rámci ukončovania štúdia 



 

3. 2.  Realizácia odborných informačných aktivít pre odborných pedagógov odborníkmi z praxe 

 

3. 2. 1.  Spracovať okruhy prednášok pre vyučujúcich odborných predmetov 

3. 2. 2.  Určiť termíny na informačné dni v rozsahu jedného kalendárneho roka 

 

 

4. Samostatná tvorivá práca pedagogických pracovníkov 

 

4. 1.  Burza  nápadov pre oblasť výučby 

 

4. 1. 1.  Pripraviť pre rozbeh burzy nápadov príklady prezentácie nápadov 

4. 1. 2.  Vytvoriť tvorivú atmosféru pravidelným organizovaním burzy nápadov zameranej na 

prezentovanie , inovácie postupov, akcií, skúseností, publikácií, učebných pomôcok a pod. 

 

4. 2.  Vybudovanie učební pre lepšie využívanie didaktických pomôcok 

 

4. 2. 1.  Zainteresovať odborných učiteľov na vytvorení odborných učební pre využitie 

didaktických elektronických pomôcok pri výučbe ,  využívať už zavedenú sieťovú 

výučbu. 

 

 

4. 3.  Realizácia stredoškolskej odbornej činnosti 

 

4. 3. 1.  Spropagovať medzi žiakmi výsledky SOČ realizovanej v minulosti 

4. 3. 2.  Spracovať návrh min. 10 tém na zapojenie žiakov do SOČ 

4. 3. 3.       Vysielať odborných učiteľov na regionálne a krajské kolá SOČ 

 

4.4.  Realizácia súťaže v písaní  na stroji a spracovaní informácií 

 

4. 4. 1.  Spropagovať medzi žiakmi výsledky  súťaže aj v minulosti 

4. 4. 2.  Vysielať odborných učiteľov  so žiakmi na krajské a celoštátne  kolá 

 

 

 

5. Záujem absolventov ZŠ o  nové  študijné odbory 

 

5. 1.  Propagácia profesie tlačiar na operátor tlače, učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo, operátor(ka) kožiarskej výroby a logistika 

 

5. 1. 1  Špecifikovať atraktívnosť profesie operátor tlače, kožiarskej výroby a logistiky  z pohľadu 

využitia u zamestnávateľov v regióne i mimo neho 

5. 1. 2.  Spracovať rešerš propagácie týchto profesií na Slovensku a v zahraničí 

 

5. 2.  Aktívna účasť zamestnávateľa pri práci so žiakmi ZŠ a SŠ 

 

5. 2. 1.  Zapojiť zamestnávateľov do propagácie profesie tlačiar, operátor tlače, učiteľstvo pre 

materské školy a vychovávateľstvo, operátor(ka) kožiarskej výroby a logistika 

5. 2. 2.  Publikovať na webovej stránke školy atraktívne stránky profesie tlačiar, operátor tlače, 

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, operátor(ka) kožiarskej výroby a 

logistika 

5. 2. 3.  Organizovať exkurzie pre žiakov 8.a 9. ročníka ZŠ zamerané  na všetky odbory   

 

5. 3.  Otvorenie nových odborov   

 



5. 3. 1.  Kompletne spracovať školské vzdelávacie programy pre nové študijné odbory so 

zapojením pedagógov odborných predmetov 

 

 

6. Komunikácia pedagóg – žiak – rodič 

 

6. 1.  Rovnocenný, vyvážený dialóg medzi pedagógom, žiakom a rodičom 

 

6. 1. 1.  Zorganizovať prednášku na tému  „Komunikácie školy so žiakom a rodičom“ 

6. 1. 2.  Zintenzívniť komunikáciu predsedov PK s rodičovskou radou a študentskou radou 

 

6. 2.  Zvýšenie dôvery u pedagóga na strane žiaka a rodiča 

 

6. 2. 1.  Zvýšiť elektronickou poštou informovanosť rodičov a komunikáciu pedagóg – rodič, 

pedagóg – žiak 

6. 3.  Elektronizácia informačných komunikačných kanálov 

6. 3. 1.  Zaviesť preukaz žiaka strednej školy na báze dochádzkovej karty aSc agendy 

6. 3. 2.  Vytvoriť webové rozhranie na sledovanie dochádzky 

6. 3. 3.  Vo väčšej miere využívať IŽK na komunikáciu pedagógov s rodičom 

 

Špecifikácia navrhnutých opatrení 

 

V rámci podrobnej špecifikácie bude pri každom opatrení uvedený: 

 

a/  názov opatrenia 

b/ ciele opatrenia 

c/ popis opatrenia 

d/ finančná náročnosť opatrenia 

e/  zdroje financií 

f/ harmonogram plnenia 

g/ realizátor plnenia 

h/ garant plnenia 

i/ väzba na ďalšie opatrenia 

j/ spôsob monitoringu 

k/ prezentácia plnenia 



ZÁVER 

 

Cieľom tejto koncepcie je moderný výchovno-vzdelávací systém, ktorý má školu viac priblížiť 

žiakom, rodičom, verejnosti. Systém, ktorý by ponúkol i viac doplnkových finančných prostriedkov.  

       

Podmienkou dosiahnutia tohto hlavného cieľa je tímová práca a správna riadiaca práca vedenia školy. 

Splnenie záverov závisí aj od vonkajších podmienok, ktoré budú pre rozvoj školstva vytvorené 

zriaďovateľom a Ministerstvom školstva. 

 

Zhodnotenie koncepcie rozvoja školy  

 

Škola zachytila trend a uberá sa podľa potrieb praxe a záujmu žiakov.  Problematikou prestavby 

a budúcnosti školy sa pravidelne zaoberajú pedagogické rady a zasadnutia Rady školy. Pedagogickí 

pracovníci sú kvalifikovaní, spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti .Vzdelávajú  sa  podľa plánu 

ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Kolektív prechádzal  primeranými obmenami         

(odchod do dôchodku, zmena zamestnávateľa, materská dovolenka, noví učitelia v nových odboroch  

a pod.), vždy sa nám podarilo zabezpečiť kvalifikovanú náhradu.  

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jozef Pavlík 

                                                                                                               riaditeľ 
 

 

 

Členovia Rady školy boli oboznámení s hodnotiacou správou dňa  ....................... 

 

 

 

 

 

 Mgr. Vladimír Janíček 

  predseda Rady školy 


