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Údaje o počte žiakov školy
V školskom roku 2013/2014 navštevovalo SOŠT Piešťany 244 študentov, ktorí boli rozdelení do
13 tried denného štúdia.
Žiaci študovali v týchto odboroch:
Študijné odbory:
11
13
30
31

žiakov
žiakov
žiakov
žiakov

2487 H autoopravár
2487 H autoopravár - 01 mechanik
2487 2 autoopravár - 01 mechanik
2487 2 autoopravár - 02 elektrikár
3678 H inštalatér
3355 H stolár

23
20
12
6
16
10

žiakov
žiakov
žiakov
žiakov
žiakov
žiakov

2478 F strojárska výroba

17 žiakov

2697 K mechanik elektrotechnik
2697 4 mechanik elektrotechnik
2682 K mechanik počítačových sietí
2682 4 mechanik počítačových sietí
Učebné odbory:

Nadstavbové štúdium – denná forma:
2675 L elektrotechnika – 02 výroba a prevádzka strojov a zariadení 10 žiakov
- 03 elektronické zariadenia
17 žiakov
2414 L strojárstvo

- 01 výroba, montáž a opravy prístrojov,
strojov a zariadení

28 žiakov

Do 1. ročníka bolo v školskom roku 2013/2014 prijatých 76 žiakov (študijné a učebné odbory)
a 43 žiakov na nadstavbové štúdium, externá forma štúdia sa neotvárala.
Na SOŠT sme mali na konci školského roka v dennej forme štúdia spolu 21 žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami – individuálne začlenených žiakov.

Zoznam študijných a učebných odborov a zoznam uplatňovaných učebných
plánov
V školskom roku 2013/2014 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 K
2697 4
2682 K
2682 4

mechanik elektrotechnik - ŠVP 26 elektrotechnika
mechanik elektrotechnik - ŠVP 26 elektrotechnika
mechanik počítačových sietí - ŠVP 26 elektrotechnika
mechanik počítačových sietí - ŠVP 26 elektrotechnika

Učebné odbory:
2487 H autoopravár - ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
2487 H 01 autoopravár - mechanik - 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 H inštalatér – ŠVP 36 stavebníctvo, geodézia a kartografia
3355 H stolár - ŠVP 33 spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov

Nadstavbové štúdium:
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení - ŠVP 24 strojárstvo
a ostatná kovospracúvacia výroba
2675 L 02 elektrotechnika 02 výroba a prevádzka strojov a zariadení - ŠVP 26 elektrotechnika
03 elektrotechnika – elektronické zariadenia - ŠVP 26 elektrotechnika
2-ročné učebné odbory:
2478 F strojárska výroba - ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

Údaje o žiakoch - prijímacie konanie
V školskom roku 2013/2014 vzhľadom na počty prihlásených žiakov a z organizačných
dôvodov boli prijímaní žiaci bez prijímacích pohovorov.
Počet prihlásených žiakov zo ZŠ:

102

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:

59

Počet žiakov prijatých na základe prijímacej skúšky:

38

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2013:

63

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

43

Do študijných odborov nastúpilo žiakov:

23

2682 K 00 mechanik počítačových sietí

12

2697 K mechanik elektrotechnik

11

Do učebných odborov nastúpilo žiakov:

53

2487 H 00 autoopravár

23

3678 H

instalatér

10

3355 H

stolár

10

2478 F 00 strojárska výroba

10

Do nadstavbového štúdia dennou formou nastúpilo žiakov:

43

Celkový skutočný počet žiakov do 1. ročníkov k 15. 9. 2013:

119

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
porada výchovných poradcov v CPPPaP Trnava
školenie vo firme Homola s.r.o. zamerané na diagnostiku a nastavenie svetiel moderných
automobilov
školenie sociálno-pedagogického výcviku, ktoré realizoval Dubnický technologický inštitút
školenie predsedov maturitných komisií
stretnutie koordinátorov primárnej protidrogovej prevencie v CPPPaP Piešťany
školenie pre učiteľov TSV v CVČ Piešťany
kontinuálne vzdelávanie MPC TT Mgr. Dunčko

Údaje o ďalšom vzdelávaní učiteľov:
Ing. Ivan Gáži – aktualizačné vzdelávanie: Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských
vzdelávacích programov
Ing. Jozef Porubčan – funkčné inovačné vzdelávanie na MPC TT
Mgr. Daniela Kulíková – funkčné vzdelávanie na MPC TT
Mgr. Lukáš Dunčko – rozširujúce vzdelávanie pre predmet Slovenský jazyk a literatúra
Bc. Július Valach – funkčné vzdelávanie na MPC TT
Peter Devečka – funkčné vzdelávanie na MPC TT
Miroslav Vrábel – funkčné vzdelávanie na MPC TT

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

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov v školskom roku 2013/2014
Dosiahnutý priemerný prospech za školu bol 3,29 čo je v porovnaní s minulým školským
rokom mierne zhoršenie. Na konci školského roka neprospelo spolu 13 žiakov, z toho 1 z 1
predmetu,1 z dvoch predmetov a 11 z viac ako 2 predmetov. Všetci neklasifikovaní žiaci
vykonali skúšky v náhradnom termíne v mesiaci august 2014. Pozitívne možno hodnotiť
skutočnosť, že došlo k
poklesu v počte neprospievajúcich 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 : Nemecký
jazyk, Slovenský jazyk a literatúra. Z odborných predmetov to boli v strojárskych odboroch
predmety: Strojárska technológia, Technológia častí strojov a diagnostika a Základy
strojárstva. V elektrotechnických odboroch to boli predmety: Technické vybavenie počítačov,
Telekomunikačná a spojovacia technika.
Prospech s vyznamenaním mali na konci školského roka 2 žiaci (pokles oproti minulému
školskému roku), prospelo veľmi dobre 5 žiakov a prospelo 187 žiakov.

Najlepšie študijné výsledky žiaci dosahovali v predmetoch: Telesná a športová výchova, Fyzika,
Anglický jazyk, v odborných predmetoch: Zabezpečovacie zariadenia, Číslicová technika
a Programové vybavenie počítačov.
Dosiahnutý študijný priemer za odborný výcvik bol 2,35 a za odbornú prax 1,88.
Najlepší študijný priemer dosiahla trieda I.NŠ-E (2,79). Najhorší študijný priemer dosiahla
trieda II.SJV (3,92).
Najlepšiu dochádzku na vyučovanie dosiahli žiaci triedy III.ME-MPS ( v priemere na jedného
žiaka 60,78 hod).
Najvyššiu absenciu vykázali žiaci 2. ročníka dvojročného učebného odboru strojárska výroba
(v priemere na jedného žiaka 390,67 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 2013/2014 sme pokračovali v nadviazanej spolupráci v oblasti odborného
vzdelávania a uplatnenia na trhu práce s firmami v širšom regióne Piešťan: FOR CLEAN
Piešťany, ELA CAR SUZUKI Piešťany.

Závažné priestupky v správaní
V školskom roku 2013/2014 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
21 žiakov
3. stupeň
14 žiakov
4. stupeň
4 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
Počet prihlásených žiakov na MS: 37
Výsledky externých meraní:
Slovenský jazyk a literatúra (35 žiakov)
- výsledok externej časti MS v priemere: 51,7 %
- PFIČ : 48,37 %
Nemecký jazyk úroveň B1 (8 žiakov)
- výsledok externej časti MS v priemere: 26,25 %
- PFIČ: 33,75 %
Anglický jazyk úroveň B1 (28 žiakov)
- výsledok externej časti MS v priemere: 47,14 %
- PFIČ: 46,07 %
Dosiahnuté výsledky na MS - ÚFIČ
Teoretická časť odbornej zložky (25 žiakov)
Praktická časť odbornej zložky (35 žiakov)
Slovenský jazyk a literatúra (23 žiakov)
Nemecký jazyk (6 žiakov)
Anglický jazyk (17 žiakov)

priemer predmetu
priemer predmetu
priemer predmetu
priemer predmetu
priemer predmetu

3,0
2,86
2,87
3,0
2,53

Záverečné skúšky
Záverečných skúšok sa zúčastnilo 20 žiakov v týchto učebných odboroch:
- autoopravár - mechanik
12 žiakov
- elektrikár
5 žiakov
- strojárska výroba

3 žiaci

Dosiahnuté výsledky na ZS
prospeli veľmi dobre
neprospeli
prospelo

1 žiak
2 žiaci
17 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 20 žiakov, z toho v skúške 18 vyhoveli.

Výchovno-vzdelávacie aktivity
-

literárno- historická exkurzia do Bratislavy, divadelné predstavenie v SND „ August:
Stratený v Oklahome“
exkurzia vo fyzikálnom a elektrotechnickom ústave SAV Piešťany
návšteva filmového predstavenia v kine Fontána v Piešťanoch
na rozšírenie vedomostí z nemeckého jazyka jazykovo-poznávacia exkurzia do Viedne
návšteva výstavy Piešťany – moje mesto
návšteva výstavu prác žiakov ZUŠ Piešťany: Svet mojimi očami
účasť na výchovných koncertoch v kine Fontána
návšteva Balneologického múzea v Piešťanoch
exkurzné vyučovanie – Mladý tvorca Nitra
prehliadka Vojenského historického múzea
beseda v Mestskej knižnici v Piešťanoch
exkurzné vyučovanie v Pamätnej izbe I. Krasku v Piešťanoch
účasť na Otvorení letnej kúpeľnej sezóny v meste Piešťany
žiaci končiacich ročníkov zúčastnili prednášky o zamestnanosti v spolupráci s ÚPSVaR
Piešťany
súťaž Matematický klokan
ekologické aktivity, čistenie brehov Váhu
športový deň
účasť na prednáškach o možnostiach štúdia na viacerých vysokých školách
účasť na prednáškach o zvyšovaní právneho povedomia žiakov, o boji proti požívaniu drog
a o boji proti šikanovaniu

Účasť na odborných exkurziách:
- Autosalón Nitra, výstava automobilovej techniky
- MSV Brno , výstava strojárskej techniky a technológií
- ELOSYS Trenčín , Výstava elektrotechnických systémov
- JAF-HOLZ Špačince , drevovýroba , spracovanie dreva
- Stanica technickej kontroly – Piešťany
- Chirana Dental – dielňa CNC , strojový park, výroba a sprac.
- STAKOTRA Piešťany , výroba konštrukcií
- EKOM Piešťany , nové technológie
- Aquatherm Nitra, nové technológie, využitie energie, kúrenie, voda, plyn
- Účasť na súťaži Mladý tvorca 2014 Nitra
- Coneco-Racioenergia Bratislava
- For - Clean , Čisté priestory
- JOBEXPO Nitra – Veľtrh práce pre žiakov SŠ
- Medzinárodný stroj. veľtrh Nitra, novinky v oblasti strojárstva
- návšteva autoservisov v Piešťanskom regióne
- návšteva kotolní po Piešťanoch
Výchovným poradcom boli zorganizované tieto aktivity:
•
•
•
•
•

9/2013 Učasť žiakov na preventívnom programe CPPPaP Piešťany–Prevencia komerčného
sexuálneho násilia na deťoch a mladých ľuďoch v okrese Piešťany – 1 trieda
9/2013 Zabezpečenie účasti žiakov na medzinárodných majstrovstvách v jazde na
pákových drezinách
10/2013 Deň otvorených dverí na SOŠT v rámci Dňa TTSK
11/2013 Účasť žiakov na preventívnom programe CPPPaP Piešťany–Prevencia
komerčného sexuálneho násilia na deťoch a mladých ľuďoch v okrese Piešťany – 1 trieda
11/2013 Filmové predstavenie na MSKS o zakladateľovi Facebooku – všetky triedy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12/2013 Mikulášsky Deň otvorených dverí na SOŠT – zabezpečenie autobusovej dopravy
a príprava článku do novín
12/2013 Prezentácia Univerzity A.Dubčeka Trenčín pre žiakov končiacich ročníkov
12/2013 Prednáška PZ Trnava spojená s premietaním o nástrahách pyrotechniky – 3 triedy
1/2014 Prezentácia Univerzity Zlín – Fakulta aplikovanej informatiky – 2 triedy
2/2014 2 prednášky v spolupráci s Mestskou políciou na tému šikanovanie – 2 triedy
2/2014 Prednáška v spolupráci s Mestskou políciou na tému gamblérstvo – 1 trieda
2/2014 Prednáška v spolupráci s Mestskou políciou na tému obchodovanie s ľuďmi,
spojené s premietaním filmu – 1 trieda
3/2014 Prednáška KR PZ Trnava spojená s premietaním filmu na tému obchodovanie
s ľuďmi – 2 triedy
3/2014 Výchovný koncert s protidrogovou tematikou v kine Fontána – agentúra Letart –
všetky triedy
3/2014 Výchovný koncert s tematikou čitateľskej a poslucháčskej gramotnosti v kine
Fontána –agentúra Čekovský – všetky triedy
4/1014 Prezentácia ÚPSVaR k problematike zamestnanosti – triedy končiacich ročníkov
4/2014 Deň narcisov – v spolupráci s Ligou proti rakovine
5/2014 Prednáška s cestovateľom p. Malým v Mestskej knižnici -9 tried
5/2014 Výchovný koncert s protidrogovou tematikou – agentúra AMOS – všetky triedy
5/2014 organizačná pomoc CVČ pri MO v ľahkej atletike žiakov ZŠ na Gymnáziu PN
6/2014 Prednáška PZ Trnava k bezpečnosti cestnej premávky – 1 trieda
6/2014 Zabezpečenie žiakov na reprezentáciu školy pri Otvorení LKS v meste Piešťany

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

ELA CAR SUZUKI , Bratislavská 153, Piešťany
ROKA Piešťany, s.r.o.
ELA CAR s.r.o. Piešťany
MB servis Moravany nad Váhom
JG autoelektro Veselé
Holec servis Kočín
AM servis Piešťany
AD auto Trebatice
PD Veľké Kostoľany
Slupor Chtelnica
GIOM Piešťany
SkyLAN s.r.o. Partizánske
ASTRTONIX Hlohovec
DCC-Duban L. Trnava
Domoss technika a.s. Piešťany
EXECOM COMPUTER Piešťany
OK PC Vrbové
COMPUTER CITY s.r.o. Hlohovec
PCA Slovakia s.r.o. Trnava
EKOM spol. s r.o. Piešťany
VACUUMSCHMELZE Horná Streda
ARAVER Piešťany
FUEL Piešťany
WIRCOM Radošina

Športové aktivity a prezentácia školy
Žiaci našej školy sa počas celého školského roka aktívne zapájali do týchto športových aktivít
a dosiahli tieto výsledky:
-

Súťaže v rámci školy: futsal za účasti družstiev z každej triedy,
florbal – vybrané družstvá žiakov 6 tried.

-

Účasť na súťažiach v okresnej pôsobnosti:
Okresná súťaž vo florbale
Okresná súťaž vo futbale – IV. miesto
Okresná súťaž v stolnom tenise – IV. miesto
Okresná súťaž v basketbale – V.-VI. miesto
Okresná súťaž vo futsale – VI. miesto
Okresná súťaž v atletike – 2x III. miesto, 1x V. miesto
Okresná súťaž v cezpoľnom behu – III. miesto-družstvá, III. miesto- jednotlivci
Okresná súťaž v šachu – VII. miesto-jednotlivci
Okresná súťaž vo volejbale – II. miesto

-

Účasť na krajskej súťaži v badmintone

-

Účasť na streetbale vo Vrbovom - II.miesto

-

Účasť na športových podujatiach:
Zamestnanci školy sa zúčastnili na volejbale – „Memoriál V. Kuba“ na Gymnáziu P. d. C.
Piešťany.
SOŠT Piešťany zorganizovala tradičný vianočný turnaj pre pedagógov SŠ v sálovom futbale.
Aktivity v posilňovni
Športový deň – turnaj vo futbale, cykloturistika, turistika za účasti všetkých žiakov školy.
Olympijský deň za účasti všetkých žiakov školy

-

Výchovno-výcvikové kurzy:
Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz – pre nezáujem žiakov sa nekonal
Plavecký výchovno-výcvikový kurz : termín sa presúva na september z dôvodu, že ešte
neotvorili kúpalisko „Eva“

-

Kurzy a cvičenia na ochranu života a zdravia:
OŽAZ – cvičenie č. 1 a 2 pre všetkých žiakov prvých ročníkov.
OŽAZ – cvičenia č. 3 a 4 pre všetkých žiakov druhých ročníkov.
Kurz OŽAZ dennou dochádzkou, spolu 3 dni, pre všetkých žiakov tretích ročníkov a II.SJV.

Mimovyučovacia činnosť
Mimovyučovacia činnosť sa v školskom roku 2013/2014 na našej škole realizovala formou
záujmových krúžkov. Aktívne pracovalo 13 záujmových útvarov, v ktorých pracovalo spolu 209
žiakov. Žiaci mali k dispozícii:
-

krúžok konštrukčnej tvorivosti
badmintonový krúžok
krúžok nemeckého jazyka – konverzácia 2x
matematicko-astronomický krúžok
elektrotechnický
rozhlasový krúžok
automobilový krúžok
bezpečnosti na cestách
technický krúžok
diagnostika automobilov
literárny krúžok
volejbalový 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
aktívne sme sa podieľali na organizácii medzinárodných majstrovstiev SR v jazde na pákových
drezinách
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/
- národný projekt „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“
- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
- Zvyšovanie kvality vzdelávania na SOŠ s využitím E-testovania

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI na SOŠT Piešťany

- Dňa 14. – 16. 1. 2014 bola vykonaná kontrola Útvarom hlavného kontrolóra TTSK ktorej
predmetom bolo:

Poskytovanie služieb spoločnosťou Dalkia a.s.
Komplexná prevádzka tepelných zariadení formou prenájmu tepelných zariadení a predaj
tepla
- V mesiaci august 2014 bola vykonaná kontrola Odboru školstva TTSK zameraná na pripravenosť
na začiatok školského roka 2014/2015 – bez závad.
- V školskom roku 2013/2014 nebola vykonaná žiadna kontrola ŠSI.

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
SOŠ technická zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces v komplexe na Novej ul. 5245/9,
ktorý bol postupne rekonštruovaný a dávaný do používania.
Priestorové a materiálne podmienky sú na dobrej úrovni, časti, ktoré boli rekonštruované sú na
nadštandardnej úrovni. Pre výchovno-vzdelávací proces je k dispozícii 16 učební, 4 učebne
výpočtovej techniky, 2 učebne v rámci projektov, zodpovedajúce sociálne zariadenia, 1 veľká a 1
malá telocvičňa, 3 šatne, sociálne zariadenia so sprchami a saunou.
Praktické vyučovanie – odborný výcvik je zabezpečovaný v 18 odborných dielňach s vybavením.
V školskom roku 2013/2014 v rámci zvyšovania kvality materiálneho a priestorového vybavenia
boli realizované viaceré aktivity:
- oprava náteru podlahy telocvične
- bola realizovaná oprava poruchy prívodu vody do hlavnej budovy
- v rámci zapojenia do projektu SOŠT získala 3 notebooky a interaktívnu tabuľu
- zo získaného sponzorského daru 5000 € od ZSE bolo inovované vybavenie počítačovej učebne
zakúpenými 13 PC, PC projektorom a veľkoplošným televízorom
- bola zakúpená kamera na sledovanie vonkajšieho okolia školy
- a.s. Dalkia nám venovala 2 solárne kolektory a výmenník na vybudovanie výukového a úžitkového
systému na ohrev vody
- koncom školského roka 2013/2014 bola realizovaná z prostriedkov VUC oprava a zateplenie
zostávajúcej časti strechy odborného výcviku a prekrytia dvoch svetlíkov Lexanom
- v pláne investičných akcií má SOŠT dlhodobú požiadavku na výmenu okien a zateplenie celej
budovy
- SOŠT spravuje aj objekt „Figaro“, ktorý bol daný VUC k dispozícii ako nadbytočný

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
Údaje sú uvádzané za kalendárny rok 2013 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

595180 €
523876 €
71304 €
9928 €
3862 €
6066 €

Spolu so zostatkom z predchádzajúceho roka vo výške 10901 € boli prostriedky vyčerpané v
súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 v platnom znení vo
výške 611263 €, nevyčerpané prostriedky vo výške 4746 € boli použité v r. 2014 na úhradu energií,
služieb, údržbu, vyplatenie dohôd mimo pracovného pomeru a úhradu transferov na nemocenské
dávky za december 2013.
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 2013 na SOŠ technickej pracovali nasledovné krúžky:
Január – jún :
Konverzácia v nemeckom jazyku, 2 krúžky nemeckej konverzácie, Loptové hry – florbal,
Astronomický , Matematický, Rozhlasový , Literárny, Loptové hry, Automobilový , Badminton,
Technický
September – december:
Krúžok konštrukčnej tvorivosti, 2 krúžky nemeckej konverzácie, Elektrotechnický, Matematicko –
astronomický, Rozhlasový, Literárny, Volejbalový, Automobilový, Badminton, Technický,
Diagnostika automobilov, Bezpečnosť na cestách
Poskytnuté prostriedky na vzdelávacie poukazy :
6066 €
Zostatok z r. 2012
1568 €
Vyčerpané v r. 2013
7634 €
Presun do r. 2014
0€
Financované aktivity
Odmeny a dohody za vedenie krúžkov
Odvody
Knihy a časopisy
Kanc. potreby
Výpočtová technika
Doprava na exkurziu
Spolu

Vyplatené v r. 2013
5370
1329
25
123
637
150
7634

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 2013 boli poskytnuté z rozpočtu zriaďovateľa - Trnavského samosprávneho kraja finančné
prostriedky na bežné výdavky vo výške 61794, ktoré boli použité na úhradu energií, materiálu,
vývozu odpadu a opravy podlahy v telocvični .
Zisk z podnikateľskej činnosti
V rámci podnikateľskej činnosti SOŠT
základných kurzoch.

vykonávala školenia a preškolenia zváračov v

Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení z predchádzajúceho roka v výške 41,20 € bol použitý na
nákup materiálu v hlavnej činnosti.

Dary
Žiadne
Sociálne štipendiá žiakov
V r. 2013 boli poskytnuté prostriedky na štipendiá žiakov stredných škôl prostredníctvom
UIPŠ vo výške 452 €. V januári poberali štipendium 2 žiaci, v období február - jún 1 žiak, v
septembri 2 žiaci a v októbri až decembri 3 žiaci.
Vlastné zdroje
V r. 2013 SOŠT získala od iných právnických a fyzických osôb za prenájom priestorov v
čase, keď nie sú využívané na vyučovací proces sumu 7427 €, ktorá spolu so zostatkom z r. 2012 vo
výške 10209 € bola použitá na úhradu faktúr za energie, materiál, údržbu priestorov a úhradu za
služby, DDP zamestnancov a výdavkov za cestovné celkom vo výške 17636 €.
Prostriedky prevedené z predchádzajúceho roku vo výške 5100 € a vlastné zdroje získané v
priebehu roku 2013 najmä za produktívne práce žiakov vo výške 4456 € boli čerpané najmä na
krytie prevádzkových nákladov, cestovné zamestnancov, nákup materiálu, dopravné a nájom fliaš
na technické plyny vo výške 4458 €, 5098 € bolo použitých v roku 2014.
V prílohe je pripojený výkaz k správe o hospodárení za rok 2013 (protokol).

Ciele rozvoja školy v školskom roku 2013/2014 - vyhodnotenie
Stanovené ciele rozvoja školy boli plnené podľa možností SOŠT. Z väčších plánovaných
investičných akcií bolo v roku 2013/2014 realizované zateplenie zostávajúcej časti strechy haly
odborného výcviku a prekrytie 2 svetlíkov Lexanom. Iné plánované investičné akcie /výmena okien
a zateplenie plášťa hlavnej budovy/ v tomto roku nebolo realizované z nedostatku finančných
prostriedkov z VUC.
Pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli priebežne zabezpečované učebné
pomôcky, didaktická technika, vybavenie počítačových učební, nástroje a náradie podľa možností
a potreby.
Pri zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu neboli zaznamenané žiadne mimoriadne
udalosti a 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 na verejnosti
zapájanie sa do projektov
ponuka mimoškolskej krúžkovej činnosti vrátane športových aktivít
starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
spolupráca pedagóg-rodič-zamestnávateľ
spolupráca s firmami v širšom regióne Piešťan
rozvoj priestorových podmienok školy

b) prioritné oblasti na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu
zlepšenie materiálno-technických podmienok, priestorových podmienok
zvýšenie kvality aktivít zameraných na rozvoj osobnosti žiaka a sebahodnotenie
zavádzanie moderných systémov vzdelávania
práca študentskej rady
zlepšenie spoločenského postavenia učiteľov a MOV
zatraktívnenie povolaní v povedomí spoločnosti
zavádzanie stimulov pre výber povolania

Záver
Na trhu práce sa prejavuje nedostatok kvalifikovaných odborných pracovníkov, v odboroch,
ktoré má SOŠT v sieti škôl a na ktorých vyučovanie je vybavená po materiálnej aj personálnej
stránke.
Napriek tomu, ako aj napriek deklarovanej podpore odborného vzdelávania zo strany štátu,je
pomerne malý záujem o štúdium v odboroch ako sú strojárstvo, elektrotechnika, stavebníctvo
a v tomto smere sa budú musieť urobiť zásadné opatrenia.
Veľmi pozitívne sa nám javí, že časť odborného výcviku vo vyšších ročníkoch škola
zabezpečuje vo viac ako 30 firmách a aj z toho dôvodu po ukončení štúdia naši absolventi nemajú
problém so zamestnaním.
SOŠT zabezpečuje odborné vzdelávanie so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku
a stavebníctvo ako jediná v širokom v regióne s dobrými výsledkami .

Piešťany, 2.9.2014

Ing. Jozef Porubčan
riaditeľ SOŠT

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27. 6. 2014.
Správa prerokovaná v Rade školy dňa :
6. 9. 2014

