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Údaje o počte žiakov školy
V školskom roku 2012/2013 navštevovalo SOŠT Piešťany 263 študentov, ktorí boli rozdelení do 13
tried denného štúdia, 31 žiakov študovalo formou štúdia jednotlivých predmetov.
Žiaci študovali v týchto odboroch:
Študijné odbory:
2697 4 mechanik elektrotechnik
2682 4 mechanik počítačových sietí
2426 4 programátor obrábacích a
zváracích strojov a zariadení

27 žiakov
77 žiakov
7 žiakov

Učebné odbory:
2487 2 autoopravár
2487 2 autoopravár - 01 mechanik
- 02 elektrikár
3678 2 inštalatér
2683 2 elektromechanik
3355 2 stolár
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2478 0 strojárska výroba

22 žiakov

Nadstavbové štúdium – denná forma:
2675 4 elektrotechnika - 03 elektronické zariadenia
24 žiakov
2414 4 strojárstvo
- 01 výroba, montáž a opravy prístrojov,
strojov a zariadení
17 žiakov

Do 1. ročníka bolo v školskom roku 2012/2013 prijatých 51 žiakov (študijné a učebné odbory) a 26
žiakov na nadstavbové štúdium, externá forma štúdia sa neotvárala.
Na SOŠT sme mali na konci školského roka v dennej forme štúdia spolu 20 žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami – individuálne začlenených žiakov.

Zoznam študijných a učebných odborov a zoznam uplatňovaných učebných
plánov
V školskom roku 2012/2013 prebiehalo vyučovanie vo všetkých ročníkoch učebných a študijných
odborov a v nadstavbovom štúdiu podľa schválených Školských vzdelávacích programov (ŠkVP),
ktoré boli vypracované na základe ŠVP v týchto odboroch:
Študijné odbory:
2697 4
2426 4
2682 4

mechanik elektrotechnik - ŠVP 26 elektrotechnika
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - ŠVP 24 strojárstvo a ostatná
kovospracúvacia výroba
mechanik počítačových sietí - ŠVP 26 elektrotechnika

Učebné odbory:
2683 2
elektromechanik - ŠVP 26 elektrotechnika
3678 2
inštalatér - ŠVP 36 stavebníctvo, geodézia a kartografia
2487 2
autoopravár - ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
2487 2 01 autoopravár - mechanik - ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
2487 2 02 autoopravár - elektrikár - ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
3678 2 00 inštalatér – ŠVP 36 stavebníctvo, geodézia a kartografia
3355 2
stolár - ŠVP 33 spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov

Nadstavbové štúdium:
2414 4 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení - ŠVP 24 strojárstvo
a ostatná kovospracúvacia výroba
2675 4 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia - ŠVP 26 elektrotechnika

Údaje o žiakoch - prijímacie konanie

V školskom roku 2012/2013 vzhľadom na počty prihlásených žiakov a z organizačných
dôvodov boli prijímaní žiaci bez prijímacích pohovorov.
Počet prihlásených žiakov zo ZŠ:

118

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:

99

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2013:

49

Skutočný počet žiakov 1. ročníka zo ZŠ k 15. 9. 2013:

51

Do študijných odborov nastúpilo žiakov:

20

2682 K 00 mechanik počítačových sietí

20

Do učebných odborov nastúpilo žiakov:

31

2487 H 00 autoopravár

16

2478 F 00 strojárska výroba

9

Do nadstavbového štúdia dennou formou nastúpilo žiakov:

26

Celkový skutočný počet žiakov do 1. ročníkov k 15. 9. 2012:

77

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
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Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili týchto seminárov a vzdelávania:
-

porada výchovných poradcov v CPPPaP Piešťany
školenie vo firme Homola zamerané na opravy a montáž automobilov
porada výchovných poradcov v CPPPaP Trnava
kontinuálne vzdelávanie MPC TT Mgr. Dunčko
účasť na etickom sympóziu a konferencia o vlastenectve Mgr. Gabriela Kašáková
stretnutie koordinátorov primárnej protidrogovej prevencie v CPPPaP Piešťany

Údaje o ďalšom vzdelávaní učiteľov:
Mgr. Danila Kulíková –

ukončenie projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ – ÚIPŠ
modul III.
PhDr. Jana Miklášová – ukončenie projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ – ÚIPŠ
modul III.
Ing. Jozef Porubčan – ukončila aktualizačné vzdelávanie: Textový editor Word, Tabuľkový procesor
Excel, Obsluha PC, Power Pointe
Mgr. Gabriela Kašáková - funkčné inovačné štúdium na MPC TT
Mgr. Gabriela Kašáková – kontinuálne vzdelávanie Zručnosti poradenskej práce s deťmi a
adolescentmi

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania – denné štúdium

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov v školskom roku 2012/2013
Dosiahnutý priemerný prospech za školu bol 3,12 čo je v porovnaní s minulým školským
rokom mierne zhoršenie. Na konci školského roka neprospelo spolu 21žiakov, z toho 1 z 1
predmetu,1 z dvoch predmetov a 19 z viac ako 2 predmetov. Všetci neklasifikovaní žiaci vykonali
skúšky v náhradnom termíne v mesiaci august 2013. Pozitívne možno hodnotiť skutočnosť, že
došlo k poklesu v počte neklasifikovaných žiakov v porovnaní s predchádzajúcim školským
rokom.
Príčinou neklasifikovania a neprospechu žiakov bola najmä ich vysoká absencia na vyučovaní.
Najslabšie výsledky dosahovali žiaci v týchto všeobecnovzdelávacích predmetoch : Slovenský
jazyk a literatúra, Nemecký jazyk. Z odborných predmetov to boli v strojárskych odboroch
predmety: Technológia montáže opráv, Výrobné konštrukcie a Základy strojárstva.
V elektrotechnických odboroch to boli predmety: Telekomunikačná a spojovacia technika.
Prospech s vyznamenaním mali na konci školského roka 8 žiaci (nárast oproti minulému
školskému roku), prospelo veľmi dobre 11 žiakov a prospelo 210 žiakov.
Najlepšie študijné výsledky žiaci dosahovali v predmetoch: Telesná a športová výchova,
Občianska náuka v odborných predmetoch: Obsluha a programovanie CNC strojov, Strojárstvo
a Technická príprava výroby.
Dosiahnutý študijný priemer za odborný výcvik bol 2,15 a za odbornú prax 2,43.
Najlepší študijný priemer dosiahla trieda II.SJV (2,17). Najhorší študijný priemer dosiahla trieda I.
AO-I (3,42) .
Najlepšiu dochádzku na vyučovanie dosiahli žiaci triedy IV.MPS ( v priemere na jedného žiaka
124,7 hod).
Najvyššiu absenciu vykázali žiaci 1. ročníka dvojročného učebného odboru strojárska výroba
(v priemere na jedného žiaka 426,7 hod).
Dosahované výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu boli predmetom analýzy na pravidelných
zasadnutiach pedagogickej rady (štvrťročne), predmetových komisiách a pracovných poradách na
úseku teoretického vyučovania a odborného výcviku s cieľom ich zlepšenia.
Triedni učitelia v spolupráci s výchovnou poradkyňou a vedením školy riešili výchovné problémy,
nevyhovujúci prospech a dochádzku žiakov na vyučovanie pohovormi s rodičmi, organizovaním
triednických hodín a na pravidelných zasadnutiach rodičovského združenia.
Príčinou slabších výsledkov niektorých žiakov je ich nízky záujem o štúdium, čo dokazuje aj
vysoká absencia, nedostatočné návyky žiakov študovať a pripravovať sa pravidelne na vyučovanie
a v neposlednom rade aj úroveň vedomostí žiakov prichádzajúcich zo základnej školy.
V školskom roku 2012/2013 sme pokračovali v nadviazanej spolupráci v oblasti odborného
vzdelávania a uplatnenia na trhu práce s firmami v širšom regióne Piešťan: Emerson Nové Mesto
nad Váhom, FOR CLEAN Piešťany.

Závažné priestupky v správaní
V školskom roku 2012/2013 sa mimoriadne závažné priestupky v správaní žiakov nevyskytli.
Najčastejšie vyskytujúce sa priestupky boli: neospravedlnená absencia, pokusy o falšovanie
dokladov o neprítomnosti na vyučovaní, poškodzovanie školského majetku, pokusy o fajčenie .
Tieto priestupky boli hodnotené zníženou známkou zo správania:
2. stupeň
34 žiakov
3. stupeň
15 žiakov
4. stupeň
24 žiakov
V porovnaní s minulým školským rokom možno konštatovať výrazné zníženie počtu žiakov so
zníženou známkou zo správania.
Menej závažné porušenia školského poriadku boli riešené pokarhaním riaditeľom alebo
pokarhaním triednym učiteľom, v spolupráci s výchovným poradcom a vedením školy.
Žiakom dosahujúcim výborné výchovno-vzdelávacie výsledky boli udelené pochvaly riaditeľom
a triednym učiteľom. Žiaci, ktorí prospeli s vyznamenaním boli na konci školského roka odmenení
vecnými cenami.
Škola zabezpečila informovanosť rodičov, osobné kontakty a konzultácie s rodičmi. Pravidelne
boli organizované schôdze rodičovského združenia.

Maturitné skúšky
Výsledky externých meraní:
Slovenský jazyk
- výsledok externej časti MS v priemere:

49,3 %

- úspešnosť – priemerný percentil školy : 13,9
- PFIČ : 17,9 – 100,0%
Nemecký jazyk úroveň B1
- výsledok externej časti MS v priemere: 29,2 %
- úspešnosť – priemerný percentil školy: 7,9
- PFIČ: 0 - 45%
Anglický jazyk úroveň B1
- výsledok externej časti MS v priemere: 61,1 %
- úspešnosť – priemerný percentil školy: 49,4
- PFIČ: 0 - 95%
Dosiahnuté výsledky na MS - ÚFIČ
Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky
Slovenský jazyk a literatúra
Nemecký jazyk
Anglický jazyk

priemer predmetu
priemer predmetu
priemer predmetu
priemer predmetu
priemer predmetu

2,62
2,37
3,26
3,30
2,91

MS v školskom roku 2012/2013 konalo spolu 58 žiakov.

Záverečné skúšky
Záverečných skúšok sa zúčastnilo 55 žiakov v týchto učebných odboroch:
- autoopravár - mechanik
15 žiakov
- elektrikár
5 žiakov
- inštalatér
6 žiakov
- elektromechanik
9 žiakov
- stolár
6 žiakov
- strojárska výroba
14 žiakov
Dosiahnuté výsledky na ZS
prospelo s vyznamenaním
prospeli veľmi dobre
neprospeli
prospelo
Jeden žiak sa ZS nezúčastnil z dôvodu PN.

6 žiakov
5 žiaci
0 žiaci
43 žiakov

Na základe uznesenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 358/2003 – 093 zo dňa
20. mája 2003 na overovanie odbornej spôsobilosti žiakov z vyhlášky Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR č. 718/2002 Z. z. § 21 úsek praktického vyučovania za spolupráce úseku
teoretického vyučovania vykonal školenie a preskúšanie žiakov z danej vyhlášky. Skúšok sa
zúčastnilo 18 žiakov, z toho v skúške 17 vyhoveli.

Výchovno-vzdelávacie aktivity
-

navštíva hvezdárene v Partizánskom
exkurzia vo fyzikálnom a elektrotechnickom ústave SAV Piešťany
exkurzné vyučovanie pre žiakov:“ Poznaj svoj kraj, svoje mesto...“
návšteva filmového predstavenia v kine Fontána v Piešťanoch.
žiaci končiacich ročníkov zúčastnili prednášky o zamestnanosti v spolupráci s ÚPSVaR Piešťany.
účasť na výchovnom koncerte na Malej scéne I.Krasku.
beseda s Petrom Remiášom o jeho novej knihe.
súťaž Matematický klokan
návšteva Balneologického múzea v Piešťanoch
na rozšírenie vedomostí z nemeckého jazyka jazykovo-poznávacia exkuzia do Viedne
prednáška na tému Prevencia násilia v Mestskej knižnici
bezpečnostno-preventívne akcie v spolupráci OV PZ Piešťany
návšteva vystúpenia folklórneho súboru Slnečnica v Dome umenia
exkurzné vyučovanie v Pamätnej izbe I. Krasku v Piešťanoch
prehliadka Vojenského historického múzea
účasť na premietaní filmov s astronomickou tematikou Astrofilm v kine Fontána
ekologické aktivity, čistenie brehov Váhu v rámci Dňa Zeme
premietanie náučných filmov EKOTOP film
Športový deň

- návšteva divadelného predstavenia v kine Fontána
- prezentácia Ekonomicko-správnej fakulty z Brna a Univerzity T. Baťu zo Zlína
- odborná prednáška k téme poistenia, odvodov a dôchodkových pilierov
- realizácia prieskumu „Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov SŠ“ v spolupráci
s ÚIPŠ
- účasť a ocenenie v literárnej súťaži „Keď si vymýšľam“

Účasť na odborných exkurziách:
- exkurzia Stakotra za učelom výrobných konštrukcii
- Ekom – nové technológie
- For-Clean – čisté priestory
- Stanica technickej kontroly Piešťany,
- Autoservisy v Piešťanskom regione,
- FKM – cnc technika a konštrukcie.
- exkurzia v rámci dňa otvorených dverí detašovaného pracoviska SAV v Piešťanoch
- Autosalón Bratislava
- Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre
- prezentácia sanitárnej techniky vo firme Aqua Piešťany
- exkurzné vyučovanie v TSU Piešťany
- účasť na výstave Mladý tvorca Nitra
- ELOSYS Trenčín
- Autosalón Nitra

Výchovným poradcom boli zorganizované tieto aktivity:
• 08.11.2012 - Prezentácia zástupcov univerzity Tomáša Baťu Zlín
• 07.12.2012 - Deň otvorených dverí – zabezpečenie kyvadlovej dopravy, sprevádzanie po škole,
hudba
• 30.01.2013 - Prezentácia zástupcov univerzity Tomáša Baťu Zlín, Fakulta informatiky
• 12.02.2013 - Prezentácia zástupcov Technickej univerzity v Bratislave, Strojnícka fakulta
• 01.03.2013 – Nábor regrutačného strediska Trnava
• 12.03.2013 – Filmové predstavenie v Msks
• 19.04.2013 – Výstava „Mladý tvorca“ v Nitre
• 19.04.2013 – podanie informácií žiakom z končiacich ročníkov pracovníkmi Úradu práce
• 28.05.2013 – výchovný koncert – umelecká agentúra H.A.N. art
• 30.05.2013 – divadelné predstavenie „Príbeh Benjamína Waisa“ – divadlo Slanina
• 01.06.2013 - Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny – prezentácia školy
• 25.06.2013 – Stretnutie s Mgr.Klačekovou zástupkyňou spoločnosti CKM SYTS – predĺženie
platnosti preukazov ISIC, tvorba listu pre budúcoročných prvákov.
Organizovanie humanitárnych akcií:
• 12.04.2013 - Deň narcisov – finančná zbierka pre Ligu proti rakovine
• 23.04.2013 – Skleróza multiplex –finančná zbierka

Organizácie, s ktorými SOŠT spolupracuje pri zabezpečení a realizácii
praktického vyučovania:
-

Corida Cars, Piešťany
Autoelektro Glasnák, Veselé
Servis OMI Horňák, Modrová
Autoservis ROKA, s.r.o., Orviský kút 17, Piešťany
AVE moto, s.r.o., Tehelná 5, Nové Mesto n/Váhom
ELA CAR SUZUKI , Bratislavská 153, Piešťany
MIX-CAR Kromholec, Piešťany
REAL Servis, s.r.o., Sládkovičova 26, Piešťany
ARAVER, a.s., Žilinská 116, Piešťany
EKOM, s.r.o. Priemyselná 18, Piešťany
Fuel, s.r.o. , Vrbovská cesta 161, Piešťany
Autoopravovňa BOĎO Ratnovce 304
AUTOCITY, s.r.o., Farská 35, Vrbové
Autoservis Magula Veľké Kostolany
Autoservis B+P Modrova
RENTER SLOVAKIA s.r.o., Rázusova 52, Hlohovec
Hilek a.s., Valanského 24, Senica
Autocomodet s.r.o. Nitrianska 1, Hlohovec
TESS-servis, Vrbové
Konrád Vladimír, stolárstvo, Hradište pod Vrátnom
UR-MONT , Bašovce
Semikron, Šteruská cesta, Vrbové

Športové aktivity a prezentácia školy
Športový deň – turnaj vo futbale, cykloturistika, turistika za účasti všetkých žiakov školy.
Olympijský deň za účasti všetkých žiakov školy
Žiaci našej školy sa počas celého školského roka aktívne zapájali do týchto športových aktivít
a dosiahli tieto výsledky:

SOŠT Piešťany zorganizovala tradičný vianočný turnaj pre pedagógov SŠ v sálovom futbale.

-

Florbal okresná súťaž – 4. miesto
Futbal okresná súťaž – 4.–6. miesto
Stolný tenis okresná súťaž – 4. miesto
Basketbal okresná súťaž – 4. miesto
Streetball vo Vrbovom – 4. miesto
Futsal okresná súťaž – 4. – 6. miesto
Volejbal – účasť na okresnej súťaži
Badminton – účasť na krajských majstrovstvách
účelové cvičenia na ochranu života a zdravia
kurz na ochranu života a zdravia
Športový deň SOŠT Piešťany

- tradičný vianočný turnaj vo futbale pre pedagogických zamestnancov
- plavecký výchovno-výcvikový kurz
- v čase prestávok a v rámci mimoškolskej činnosti sledovanie priamych prenosov z MS v ľadovom
hokeji
- činnosť športových krúžkov: loptové hry a florbal, badmintonový

Mimovyučovacia činnosť
Mimovyučovacia činnosť sa v školskom roku 2012/2013 na našej škole realizovala formou
záujmových krúžkov. Aktívne pracovalo 13 záujmových útvarov, v ktorých pracovalo spolu 246
žiakov. Žiaci mali k dispozícii:
-

športové hry
badmintonový krúžok
krúžok nemeckého jazyka – konverzácia 2x
matematicko-astronomický krúžok
historický krúžok
rozhlasový krúžok
automobilový krúžok
anglická konverzácia
technický krúžok
literárny krúžok
cyklo-turisticky krúžok

Žiaci mali možnosť počas prestávok a po vyučovaní využívať pripojenie na internet
prostredníctvom WIFI.

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
-

aktívne sme sa zúčastnili na podujatí Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v meste Piešťany
pre žiakov ZŠ, rodičov a širokú verejnosť sme zorganizovali Deň otvorených dverí 2012
aktívne sme sa podieľali na organizácii medzinárodných majstrovstiev SR v jazde na pákových
drezinách
organizácia krajského kola „ZENIT“ v strojárstve
účasť na krajskom kole súťaže ZENIT v mikroelektronike a v strojárstve
účasť na výstave Mladý tvorca Nitra
SOŠT má vlastnú interaktívnu webovú stránku
informácie pre rodičov – regionálna tlač, propagačný bulletin, účasť na rodičovských združeniach
ZŠ
organizácia oblastného a krajského kola technickej olympiády

Údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená
- SOŠT je zapojená do dlhodobého projektu Infovek v rámci ktorého sme zmenili príjem internetu
cez Sanet /pripojenie je niekoľkokrát rýchlejšie/
- Škola je zapojená do projektu Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre
všeobecno-vzdelávacie predmety
- národný projekt „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI na SOŠT Piešťany

- Dňa 20.9.2012 bola vykonaná kontrola Útvarom hlavného kontrolóra TTSK – neboli zistené
porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
- V mesiaci august 2012 bola vykonaná kontrola Odboru školstva TTSK zameraná an pripravenosť na
začiatok školského roka 2012/2013 – bez závad.
- V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná žiadna kontrola ŠSI.

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
SOŠT zabezpečuje od roku 2011 výchovno-vzdelávací proces na jednom mieste, Nová ul. 9, čím
sa zlepšili priestorové podmienky a znížili náklady na prevádzku.
Priestorové podmienky sú na dobrej úrovni, viaceré časti sú po rekonštrukcii. Na zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu ja na SOŠT 16 učební, 4 učebne výpočtovej technicky, 2 projektové
učebne, 1 veľká a 1 malá telocvičňa, 3 šatne, sociálne zariadenia so sprchami a saunou.
Odborný výcvik má k dispozícii 18 odborných dielní, zodpovedajúce šatne a sociálne zariadenia.
- v školskom roku 2012/2013 bol rekonštruovaný priestor na posilňovňu
- od TTSK sme získali dotáciu na náter podlahy telocvične, ktorý bol realizovaný v mesiaci
august 2013
- bola daná požiadavka na opravu a zateplenie časti strechy haly odborného výcviku – od TTSK
bol daný predbežný prísľub realizácie
- v rámci plánovania investícií sú dané požiadavky na výmenu okien a zateplenie celej budovy,
tieto požiadavky v roku 2012/2013 neboli realizované

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení
výchovno-vzdelávacej činnosti
Údaje sú uvádzané za kalendárny rok 2012 v súlade s vyhláškou MŠ SR o štruktúre a obsahu
správ o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení č.
9/2006 Zb.
1.

Dotácie zo štátneho rozpočtu za žiakov

a) Prostriedky zo štátneho rozpočtu na norm. výdavky
Z toho : na mzdy a poistné
na prevádzku
b) Prostriedky zo štátneho rozpočtu na nenormat. výdavky
Z toho : odchodné
vzdelávacie poukazy

662198 €
551775 €
110423 €
9200 €
2803 €
6397 €

Spolu so zostatkom z predchádzajúceho roka vo výške 5659 € boli prostriedky vyčerpané v súlade
so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 v platnom znení vo výške 677057
€, nevyčerpané prostriedky vo výške 10901 € boli použité v r. 2013 na úhradu energií, služieb, údržbu,
vyplatenie dohôd mimo pracovného pomeru a úhradu transferov na nemocenské dávky za december
2012
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
Žiadne
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia
V roku 2012 na SOŠ technickej pracovali nasledovné krúžky:
Január – jún :
Anglická konverzácia, Nemecká konverzácia 1, Nemecká konverzácia 2, Florbal –loptové hry,
Matematicko – astronomický, Rozhlasový, Literárny, Cykloturistický, Automobilový, Badminton,
Technický, Fotografický, Historický
September – december:
Konverzácia v nemeckom jazyku, 2 krúžky nemeckej konverzácie, Loptové hry – florbal,
Astronomický , Matematický, Rozhlasový , Literárny, Loptové hry, Automobilový , Badminton,
Technický
Poskytnuté prostriedky na vzdelávacie poukazy :
6397 €
Zostatok z r. 2011
1512 €
Vyčerpané v r. 2012
6341 €
Presun do r. 2013 na úhradu dohôd o vykonaní práce za vedenie krúžkov
1568 €
Financované aktivity
Vyplatené v r. 2012 Presun do r. 2013
Dohody za vedenie krúžkov
3612 1568
Odvody
39
Knihy a časopisy, materiál, športové náradie
274
Kanc. potreby, tonery, rádiomag, televízor
1215
Výpočtová technika 695
Doprava na exkurziu
150
Služby, softvér
356
Spolu
6341 1568
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických
osôb a spôsob ich použitia

Žiadne
5.

Iné finančné prostriedky

Prostriedky z rozpočtu VUC
V roku 2012 boli poskytnuté z rozpočtu zriaďovateľa - Trnavského samosprávneho kraja finančné
prostriedky na bežné výdavky vo výške 17000, ktoré boli použité na úhradu energií .
Zisk z podnikateľskej činnosti
V rámci podnikateľskej činnosti SOŠT vykonávala školenia a preškolenia zváračov v
základných kurzoch
Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení z predchádzajúceho roka v výške 59 € bol použitý na nákup
materiálu v hlavnej činnosti.
Dary
Žiadne
Sociálne štipendiá žiakov
V r. 2012 boli poskytnuté prostriedky na štipendiá žiakov stredných škôl prostredníctvom
UIPŠ vo výške 89 €. V období január – jún nevznikol nárok, v období september – december boli
tieto prostriedky vyplatené 2 žiakom.
Vlastné zdroje
V r. 2012 SOŠT získala od iných právnických a fyzických osôb za prenájom priestorov v čase,
keď nie sú využívané na vyučovací proces sumu 20923 €, ktorá bola použitá na úhradu faktúr za
energie, materiál, údržbu priestorov a úhradu za služby vo výške 20923 €.
Prostriedky prevedené z predchádzajúceho roku vo výške 13965 € a vlastné zdroje získané v priebehu
roku 2012 najmä za produktívne práce žiakov vo výške 4554 € boli čerpané najmä na krytie
prevádzkových nákladov, nákup materiálu, DDP, cestovné , nájom fliaš na technické plyny a služby
vo výške 3210 €, 5100 € bolo použitých v roku 2013.
V prílohe je pripojený výkaz k správe o hospodárení za rok 2012 (protokol).

Ciele rozvoja školy v školskom roku 2012/2013 - vyhodnotenie
Stanovené ciele rozvoja školy boli plnené podľa finančných možností SOŠT, veľké plánované
investičné akcie /výmena okien, zateplenie strechy haly/ neboli v tomto roku realizované z nedostatku
finančných prostriedkov TTS.
Pre výuku OV a TOV boli priebežne zabezpečované učebné pomôcky, didaktická technika,
inovované PC, nástroje a náradie podľa potreby.
prvom polroku šk. roka 2012/2013 bola dobudovaná 2. odborná učebňa pre výuku odboru mechanik
počítačových sietí
- v šk. roku 2012/2013 bola svojpomocne rekonštruovaná časť výrobnej haly na posilňovňu a sklad
športového náradia
- koncom školského roka 2012/2013 z príspevkov TTSK bol realizovaný protišmykový náter
telocvične, oprava a nátery stien a priľahlých priestorov
- v uplynulom školskom roku bola realizovaná verejná otvorená knižnica !Zoper Prines“ na podporu
čitateľskej gramotnosti
- všetky úlohy stanovené plánom práce boli splnené okrem „veľkých“ investícií /výmena okien,
zateplenie, oprava strechy haly/
Pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2012/2013 sa nevyskytli žiadne
mimoriadne udalosti, všetky úlohy stanovené plánom práce boli splnené.

Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti v ktorých úroveň
výchovy a vzdelávania treba zlepšiť
a)
-

pozitívne hodnotíme tieto oblasti
uplatnenie absolventov školy na trhu práce
dobrá pracovná atmosféra
prevencia proti používaniu návykových látok, šikanovaniu
prezentácia školy
činnosť školského rozhlasu
ponuka mimoškolskej činnosti vrátane športových aktivít
starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
spolupráca s firmami v širšom regióne Piešťan

b) prioritné oblasti na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu
zlepšenie materiálno-technických podmienok, priestorových podmienok
zvýšenie kvality aktivít zameraných na rozvoj osobnosti žiaka a sebahodnotenie
moderné systémy vzdelávania
práca študentskej rady
hodnotenie pedagogických a nepedagogických zamestnancov
zlepšenie spoločenského postavenia učiteľov a MOV
zatraktívnenie povolaní v povedomí spoločnosti

Záver
Na trhu práce sa začína prejavovať nedostatok kvalifikovaných pracovníkov odvetviach ako sú
stavebníctvo, strojárstvo, elektrotechnika absolventi našej školy nemajú problém so získaním
zamestnania.
Vo vyšších ročníkoch naša škola zabezpečuje časť odborného výcviku vo viac ako 30 firmách z
dôvodu získania reálnych poznatkov z praxe, mnohé takéto firmy s absolventmi uzatvárajú pracovnú
zmluvu hneď po skončení štúdia.
Podľa našich zistení absolventi, ktorí chcú skutočne pracovať, nemajú problém so získaním
zamestnania.
SOŠT svojou štruktúrou odborov zabezpečuje vzdelávanie žiakov v technických profesiách pre
široký región oblasti Piešťan na dobrej úrovni.
Piešťany, 4.9.2013

Mgr. Juraj Adamec
riaditeľ SOŠT

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28. 6. 2013.
Správa prerokovaná v Rade školy dňa :
5. 9. 2013

