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Údaje o počte žiakov školy
V školskom roku 2015/2016 navštevovalo SOŠT Piešťany 166 študentov, ktorí boli rozdelení
do 10 tried denného štúdia.
Ţiaci študovali v týchto odboroch:
Študijné odbory:
2697 K mechanik elektrotechnik
2682 K mechanik počítačových sietí

7 ţiakov
61 ţiakov

Učebné odbory:
2487 H autoopravár - 01 mechanik
3678 H inštalatér
3355 H stolár

60 ţiakov
17 ţiakov
7 ţiakov

2478 F strojárska výroba

14 ţiakov

Do 1. ročníka bolo v školskom roku 2015/2016 prijatých 43 ţiakov (študijné a učebné odbory),
prvý ročník nadstavbového štúdia sa neotvoril.
Na SOŠT sme mali na konci školského roka v dennej forme štúdia spolu 24 ţiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami – individuálne začlenených ţiakov.

Zoznam študijných a učebných odborov a zoznam uplatňovaných učebných
plánov
V školskom roku 2015/2016 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 mechanik elektrotechnik - ŠVP 26 elektrotechnika
2682 K mechanik počítačových sietí - ŠVP 26 elektrotechnika

Učebné odbory:
2487 H 01 autoopravár - mechanik - 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

2-ročné učebné odbory:
2478 F strojárska výroba - ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

Údaje o ţiakoch - prijímacie konanie
V školskom roku 2015/2016 vzhľadom na počty prihlásených ţiakov a z organizačných
dôvodov boli prijímaní ţiaci aj bez prijímacích pohovorov.
Počet prihlásených žiakov zo ZŠ:
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:

24

Počet žiakov prijatých na základe prijímacej skúšky:

16

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2015:

30

Skutočný počet žiakov 1. ročníka zo ZŠ k 15. 9. 2015:

43

Do študijných odborov nastúpilo žiakov:

16

2682 K mechanik počítačových sietí

16

Do učebných odborov nastúpilo žiakov:

28

2487 H 00 autoopravár

19

2478 F 00 strojárska výroba

8

Do nadstavbového štúdia dennou formou nastúpilo žiakov:

0

Celkový skutočný počet žiakov do 1. ročníkov k 15. 9. 2015:

166

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 predsedov maturitných komisií
stretnutie koordinátorov primárnej protidrogovej prevencie v CPPPaP Piešťany
školenie pre učiteľov TSV v CVČ Piešťany

Údaje o ďalšom vzdelávaní učiteľov:
Mgr. Daniela Kulíková - funkčné vzdelávanie na MPC TT - ukončené
- Liederstvo v škole MPC Trnava - inovačné
Mgr. Lukáš Dunčko - rozširujúce vzdelávanie pre predmet SlJ, PdF Nitra - ukončené
Mgr. Vavro – funkčné vzdelávanie MPC Trnava
- systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole – ŠIOV BA -ukončené
Ing. Michaela Glesová – rozširujúce štúdium ANJ –PdF Nitra - ukončené
p. Denis Janota – adaptačné vzdelávanie – SOŠT PN - ukončené
p. Švančara
- školenia na diagnostiku automobilov, ktoré realizovala firma Homola s.r.o. autoservisná technika,
- Pneuservis, Run-flat, TPMS a geometria osobných automobilov,
- diagnostika motora a elektronických systémov osobných automobilov
- praktické školenie pre ţiakov SOU a SOŠT – zameranie na podvozok + 4 ţiaci
p. Pavliš
- školenia na diagn. automobilov, ktoré realizovala firma Homola s.r.o. autoservisná technika,
- Pneuservis, Run-flat, TPMS a geometria osobných automobilov
- diagnostika motora a elektronických systémov osobných automobilov
PhDr. Miklášová, Mgr. Betková, Mgr. Kulíková, Ing. Hrnčár, Ing. Malast, Ing. Školuda,
Mgr. Makarová – školenie na výkon funkcie predsedov školskej maturitnej komisie
p. Dinu
- pracovné školenie technológov zváracích škôl – október 2015

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

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov v školskom roku 2015/2016
Dosiahnutý priemerný prospech za školu bol 3,152 čo je v porovnaní s minulým školským
rokom mierne zhoršenie. Na konci školského roka neprospelo spolu 12 ţiakov, z toho 6 z 1
predmetu, 2 z 2 predmetov a 4 z viac ako 2 predmetov. Neklasifikovaných ţiakov bolo 23.
Príčinou neklasifikovania a neprospechu ţiakov bola najmä ich vysoká absencia na vyučovaní.
Najslabšie výsledky dosahovali ţiaci v týchto všeobecnovzdelávacích predmetoch : Slovenský
jazyk a literatúra, Matematika. Z odborných predmetov to boli v strojárskych odboroch
predmety: Automobily, Technológia strojárskej výroby, Strojárstvo, Základy strojárstva.
V elektrotechnických odboroch to bol predmet: Elektronika a číslicová technika.
Prospech s vyznamenaním mali na konci školského roka 4 ţiaci (nárast oproti minulému
školskému roku), prospelo veľmi dobre 12 ţiakov a prospelo 118 ţiakov.
Najlepšie študijné výsledky dosahovali ţiaci v predmete Telesná a športová výchova, v
odborných predmetoch: Elektrické merania, Odpadové hospodárstvo.
Dosiahnutý študijný priemer za odborný výcvik bol 2,4.
Najlepší študijný priemer dosiahla trieda IV.MPS (2,82). Najhorší študijný priemer dosiahla
trieda II. SJV (3,88) .
Najlepšiu dochádzku na vyučovanie dosiahli ţiaci triedy IV.MPS (vymeškali v priemere na
jedného ţiaka 86,72 hod).
Najvyššiu absenciu vykázali ţiaci 2. ročníka dvojročného učebného odboru Strojárska výroba
(v priemere na jedného ţiaka 295,5 hod).
Dosahované výsledky výchovno-vzdelávacieho
procesu boli predmetom
analýzy na
pravidelných zasadnutiach pedagogickej rady (štvrťročne), predmetových
komisií na
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 ţiakov na vyučovanie pohovormi s rodičmi,
organizovaním triednických hodín a na pravidelných zasadnutiach rodičovského zdruţenia.
Príčinou slabších výsledkov niektorých ţiakov je ich nízky záujem o štúdium, čo dokazuje aj
vysoká absencia, nedostatočné návyky ţiakov študovať a pripravovať sa pravidelne na
vyučovanie a v neposlednom rade aj úroveň vedomostí ţiakov prichádzajúcich zo základnej
školy.
V školskom roku 2015/2016 sme pokračovali v nadviazanej spolupráci v oblasti odborného
vzdelávania a uplatnenia na trhu práce s firmami v širšom regióne Piešťan: EKOM Piešťany,
Semikron Vrbové, CCS Šulekovo, Diplomat Dental Piešťany.
Závažné priestupky v správaní
V školskom roku 2015/2016 sa mimoriadne závaţné priestupky v správaní ţiakov
nevyskytli. Najčastejšie vyskytujúce sa priestupky boli: neospravedlnená absencia, pokusy
o šikanovanie, obťaţovanie spoluţiakov, nevhodné správanie voči vyučujúcim, drobné krádeţe,
falšovanie dokladov o neprítomnosti na vyučovaní, poškodzovanie školského majetku, pokusy
o fajčenie .

Tieto priestupky boli hodnotené zníţenou známkou zo správania:
2. stupeň
30 ţiakov
3. stupeň
20 ţiakov
4. stupeň
24 ţiakov
V porovnaní s minulým školským rokom moţno konštatovať mierny nárast počtu ţiakov so
zníţenou známkou zo správania.
Menej závaţné porušenia školského poriadku boli riešené v spolupráci s výchovným poradcom
a vedením školy pokarhaním riaditeľom alebo pokarhaním triednym učiteľom,.
Ţiakom dosahujúcim výborné výchovno-vzdelávacie výsledky boli udelené pochvaly
riaditeľom a triednym učiteľom. Ţiaci, 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 zdruţenia.
Maturitné skúšky
Počet prihlásených ţiakov na MS: 18
Výsledky externých meraní:
Slovenský jazyk a literatúra (18 ţiakov)
- výsledok externej časti MS v priemere:

39,15 %

- PFIČ : 43,67 %
Nemecký jazyk úroveň B1 (7 ţiakov)
- výsledok externej časti MS v priemere: 45,71 %
- PFIČ: 46,43 %
Anglický jazyk úroveň B1 (11 ţiakov)
- výsledok externej časti MS v priemere: 56,67 %
- PFIČ: 42,27 %
Dosiahnuté výsledky na MS - ÚFIČ
Teoretická časť odbornej zloţky (17 ţiakov)
Praktická časť odbornej zloţky (18 ţiakov)
Slovenský jazyk a literatúra (17 ţiakov)
Nemecký jazyk (7 ţiakov)
Anglický jazyk (11 ţiakov)

priemer predmetu
priemer predmetu
priemer predmetu
priemer predmetu
priemer predmetu

2,59
2,11
2,41
3,57
2,70

Záverečné skúšky
Záverečných skúšok sa zúčastnilo 24 ţiakov v týchto učebných odboroch:
- autoopravár - mechanik
12 ţiakov
- inštalatér

5 ţiakov

- stolár

5 ţiakov

- strojárska výroba

Dosiahnuté výsledky na ZS
prospel s vyznamenaním
prospeli veľmi dobre
neprospeli
prospelo

2 ţiaci

1 ţiak
2 ţiaci
0
21 ţiakov

Na základe uznesenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 358/2003 – 093 zo dňa
20. mája 2003 na overovanie odbornej spôsobilosti ţiakov 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 ţiakov z danej vyhlášky. Skúšok
sa zúčastnilo 12 ţiakov, z toho v skúške 12 vyhoveli.

Výchovno-vzdelávacie aktivity
Aktivity zorganizované výchovnou poradkyňou
- 22. 10. 2015 Burza práce Piešťany a prezentácia SŠ
- 19. 11. 2015 výchovný koncert súboru Slnečnica v Dome umenia
- 23. 11. 2015 prednáška pre študentov študijných odborov o vyuţívaní karty ISIC
- 12/2015 nástenka vo vestibule, príprava na okrúhly stôl v rámci DOD
- 4. 12. 2015 Deň otvorených dverí
- 28. 1. 2016 prezentácia Univerzity Tomáša Baťu Zlín – Fakulta aplikovanej informatiky
- 11. 3. 2016 prednáška Policajného zboru Piešťany „Obchod s bielym mäsom“
- 15. 3. 2016 výchovný koncert agentúry LETART k problematike šikanovania
- 17. 3. 2016 exkurzia do firmy Emerson a.s. v Novom Meste nad Váhom
- 15. 4. 2016 Deň narcisov- zabezpečenie dobrovoľníko, organizačné zabezpečenie zbierky v škole
- 22. 4. 2016 - prezentácia firmy HELLA Kočkovce
- prednáška UPSVaR PN- informácie pre študentov končiacich ročníkov
- 27. 4. 2016 prezentácia Stavebnej fakulty STU Bratislava pre študentov učebných odborov
- 30. 5. 2016 výchovný koncert „Hudba a drogy“ agentúry Klub 27 AMOS v Kine Fontána
- 6/2016 prezentácia školy na Otvorení letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch

Predmetová komisia odborných predmetov:
- Elosys Trenčín, medzinárodný veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie,
osvetlenia a telekomunikácií, odbor: mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí
(14.10.2015)
- Aquatherm Nitra, nové technológie, vyuţitie energie, kúrenie, voda, plyn, odbor: autoopravár
mechanik, inštalatér, mechanik počítačových sietí (12.2.2016)
- Kia Motors Slovakia s.r.o., výrobný závod, odbor: autoopravár (14.3.2016)
- Mladý tvorca 2016, súťaţ Ministerstva hospodárstva SR o top výrobok z dielne stredných
škôl, odbor: mechanik počítačových sietí, autoopravár mechanik (27.4.2016)
- GMR GAS s.r.o. Brno, plynová regulačná technika, odbor: inštalatér
- v priestoroch našej školy sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády
- v kategóriách A - ţiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a v kategórii B - ţiaci 5. aţ 7. ročníka
- v priestoroch našej školy sa uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády
v kategóriách A - ţiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a v kategórii B - ţiaci 5. aţ 7. ročníka ZŠ
- Homola s.r.o., autoservisná technika, školenie pre vybraných ţiakov z odboru autoopravár

Ing. Porubčan pracoval ako člen organizačného výboru krajského a celoslovenského kola súťaţe
ZENIT, bol predsedom hodnotiacej a organizačnej komisie obvodného a krajského kola Technickej
olympiády určenej pre ZŠ. Ing. Školuda a p. Jánošík boli členmi hodnotiacej komisie krajského kola
Technickej olympiády ţiakov ZŠ a krajského kola ZENIT v strojárskych odboroch.
Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov:
- 8. októbra 2015 sme sa pri príleţitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra zúčastnili prednášky
v DK Vrbové
- 9. októbra 2015 sme si pozreli záznam hudobno-slovného pásma: „Zleteli orli z Tatry“
- v prvý novembrový týţdeň ţiaci náboţenskej výchovy navštívili pietne miesto- cintorín
- v novembri sme organizačne a programovo pripravovali literárno-historickú exkurziu do Viedne.
Jej súčasťou bola aj návšteva Múzea vedy a techniky – 26.11.2015
- 3. decembra 2015 sme navštívili výstavu v Kine Fontána
- 1. februára 2016 sme sa zúčastnili školenia predsedov predmetových maturitných komisií v rámci
zvyšovania právneho vedomia
- 17. februára 2016 sme boli v Divadle J. Palárika v Trnave na predstavení „Boţí vták“ a zároveň
sme absolvovali literárno-historickú exkurziu
- 21. marca 2016 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaţe „Klokan“
- v apríli a máji sme navštívili Balneologické múzeum, Vojensko-historické múzeum, Pamätnú
izbu I. Krasku a expozíciu vo Vile Liska
Mgr. Kulíková bola členkou hodnotiacej komisie okresného a krajského kola Matematickej
olympiády ţiakov základných škôl.
Účasť na odborných exkurziách:
- exkurzia do firmy Emerson v Novom Meste nad Váhom
- Elosys Trenčín, medzinárodný veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, automatizácie,
osvetlenia a telekomunikácií
- Aquatherm Nitra, nové technológie, vyuţitie energie, kúrenie, voda, plyn
- Kia Motors Slovakia s.r.o., výrobný závod
- Mladý tvorca 2016, súťaţ Ministerstva hospodárstva SR o top výrobok z dielne stredných škôl
- GMR GAS s.r.o. Brno, plynová regulačná technika
- Homola s.r.o., autoservisná technika, školenie
Výchovné poradenstvo na škole
Výchovné poradenstvo bolo zamerané na prevenciu a korekciu výchovných problémov ţiakov.
Pravidelne sme spolupracovali s CPPP a P Piešťany, Policajným zborom- KR PZ Trnava, OR PZ Nové
Mesto nad Váhom, Mestskou políciou Piešťany, koordinátormi prevencie kriminality pri MP Piešťany,
ÚPSV a R Nové Mesto nad Váhom, MSKS Piešťany, Mestskou kniţnicou Piešťany, základnými
a vysokými školami, Ligou proti rakovine, Ozbrojenými silami SR – regrutačná skupina Trnava
a s ďalšími inštitúciami.

Spolupráca so ZŠ a VŠ
V mesiaci september, október, november boli pozvané na DOD ZŠ zo širšieho okolia Piešťan.
V týţdenníku PN týţdeň vyšiel inzerát a pozvánka na DOD.
- 18. 11. 2015 sme prezentovali našu školu na všetkých ZŠ v meste Piešťany
- 20. 11. 2015 sme navštívili ZŠ Banka, Moravany, Lúka, Horná Streda, Povaţany

23. 11. 2015 sme boli na ZŠ v Radošine, Blatnici, Orešanoch a v Sokolovciach
27. 11. 2015 sme sa zúčastnili prezentácie na II. ZŠ vo Vrbovom
2. 12. 2015 sme boli na I. ZŠ vo Vrbovom
4. 12. 2015 sme v rámci DOD zorganizovali „okrúhly stôl“ pre výchovných poradcov a zástupcov
firiem, ktoré chcú spolupracovať s našou školou v duálnom vzdelávaní
- 4. 2. 2016 sme sa zúčastnili RZ vo Veľkých Ripňanoch
- 5. 2. 2016 sme boli na RZ v Trstíne
- 7. 3. 2016 sme boli na RZ na I. ZŠ vo Vrbovom
Na všetkých menovaných školách sme odovzdali ţiakom a rodičom informačné materiály o našej
škole. Cieľom bolo vzbudiť u nich záujem o štúdium na našej škole.
Ţiakom končiacich ročníkov boli sprostredkované ponuky VŠ, ktoré priebeţne prichádzali
v elektronickej aj printovej podobe.
Počas školského roka boli potvrdené prihlášky na štúdium na VŠ: Medek- VŠP Nitra, Ilenčík- STU
Bratislava.
Výchovná poradkyňa bola členkou prijímacej komisie v prijímacom konaní pre školský rok
2016/2017.
-

Školenia, porady, ďalšie vzdelávanie
- 2. 10. 2015 porada výchovných poradcov CPPPaP v Piešťanoch- na porade sme informovali
výchovných poradcov ZŠ o moţnostiach štúdia na našej škole a zároveň im boli odovzdané
propagačné materiály
- 13. 11. 2015 porada výchovných poradcov SŠ v Trnave organizovaná Metodickým centrom
Organizácie, s ktorými SOŠT spolupracuje pri zabezpečení a realizácii
praktického vyučovania:
Spolupráca s firmami v systéme duálneho vzdelávania:
SteelForm, s.r.o.Piešťany
Stakotra Manufacturing, s.r.o. Piešťany
ForClean, a.s. Piešťany
Lindner Mobilier, s.r.o. Madunice
Zoznam organizácií, v ktorých škola zabezpečuje na zmluvnom základe odbornú prax
TESS-SERVIS,s.r.o.
DIPLOMAT DENTAL
EKOM, s.r.o.
ANDO-A, p.Strelec
ELA CAR, s.r.o.
Vojtech Dekan
TURBO-Servis, s.r.o.
Schurter, s.r.o.
RB Computer, Trebatice
DOMOSS Technika, a.s. Piešťany
OK PC Vrbové
Computer City, s.r.o. Hlohovec
PC-COM,s.r.o. Topoľčany
CCTO, a.s. Topoľčany
Petrocomp, s.r.o.Vrbové
SCP International Piešťany
Klimasoft, s.r.o. Piešťany
ROKA, s.r.o. Piešťany

JG autoelektro Veselé
AD AUTO, Trenbatice
Slupor Chtelnica
M-M autocentrum Veľké Kostoľany
MMH, s.r.o. Krakovany
AM Servis, s.r.o. Piešťany
Marek Magula, autoservis, Veľké Kostoľany
KIA cars IQ, s.r.o. Piešťany
Štefan Juráš, Myjava
Ľuboš Polonský - Autoservis, Modrová
Peter Galbavý – Autoservis, Hubina
M&T Servis, s.r.o. Šterusy
Ematech Radošina
L. Bartošek

Športové aktivity a reprezentácia školy
Ţiaci našej školy sa počas celého školského roka aktívne zapájali do týchto športových aktivít
a dosiahli tieto výsledky:
1. Záujmová činnosť v školskom roku 2015/2016
- Krúţková činnosť – volejbal, športové hry, badminton
- Aktivity v posilňovni
- Súťaţe v rámci školy: futsal za účasti druţstiev z kaţdej triedy,
florbal – vybrané druţstvá ţiakov 6 tried
-

Účasť na súťaţiach v okresnej pôsobnosti:
Okresná súťaţ vo florbale – VI. miesto
Okresná súťaţ vo futbale – VI. miesto
Okresná súťaţ v stolnom tenise - I. miesto
Okresná súťaţ vo futsale - VI. miesto
Okresná súťaţ v atletike - 1x 1. miesto, 1x 2. miesto, 1x 6. miesto
Okresná súťaţ v cezpoľnom behu - II. miesto-druţstvá, III. miesto-jednotlivci
Okresná súťaţ v šachu -VI. miesto-jednotlivci
Okresná súťaţ vo volejbale - IV. miesto
Okresná súťaţ v hádzanej – IV. miesto

-

Účasť na krajskej súťaţi : v badmintone – IV. miesto
V stolnom tenise – III.miesto
Účasť na streetbale vo Vrbovom

-

Účasť na športových podujatiach:
Zamestnanci sa zpčastnili na volejbale – „Memoriál V. Kuba“ na Gymnáziu P.d.C.Piešťany.
SOŠT organizovala tradičný vianočný turnaj pre pedagógov SŠ v sálovom futbale.

Aktivity v posilňovni

Športový deň – turnaj vo futbale, turistika za účasti všetkých ţiakov školy

2. Výchovno-výcvikové kurzy
V šk. roku 2015/2016 sme zorganizovali:
- Lyţiarsky výchovno-výcvikový kurz – február 2016 - 35 ţiakov
- Plavecký výchovno-výcvikový kurz : september 2015 – ţiaci II. ročníkov
jún 2016 - ţiaci I. ročníkov
3. Kurzy a cvičenia na ochranu ţivota a zdravia
- OŢAZ – cvičenie č. 1 a 2 pre všetkých ţiakov prvých ročníkov.
- OŢAZ – cvičenia č. 3 a 4 pre všetkých ţiakov druhých ročníkov.
- Kurz OŢAZ dennou dochádzkou, spolu 3 dni, pre všetkých ţiakov tretích ročníkov a II.SJV.

4. Ostatné aktivity
- Športový deň – turnaj vo futbale, futsale, enviroturistika, turistika za účasti všetkých ţiakov
školy.
5. Stav telovýchovných a športových objektov a ich vybavenia
- škola má telocvičňu so základným vybavením pre loptové hry, gymnastiku, atletiku (skok do
výšky), badminton a na činnosti, ktoré sa dajú vykonávať v telocvični
- malá telocvičňa pre gymnastiku, fitnes so zrkadlom
- sauna so sprchami a odpočivárňou
- posilňovňa so základným vybavením: činka do 80 kg, malé činky do 15 kg, lavičky, rebriny,
rebrina s kladkami, nádstavce, hrazda, bradlá
6. Stav realizácie schválených projektov a prípravy nových projektov
Na splnenie optimálnych poţiadaviek a zabezpečenie nevyhnutných podmienok k plneniu úloh
v oblasti telovýchovy a športu máme dobré podmienky na vyuţitie telocviční a sauny.
7. Námety pre vylepšenie telovýchovných a športových aktivít na SOŠT
- vybudovať vrţište na vrh guľou
- vyriešiť moţnosti doskočiska na skok do diaľky
- dobudovať a doplniť materiálnym vybavením posilňovňu – činky, rebriny, hrazda, stroje na
posilňovanie
- hľadať ďalšie moţnosti na cvičenia vonku
- pre vylepšenie klimatických podmienok telocvične sa javí potreba výmeny okien a zateplenia
- v súčasnosti sa javí potreba náterov stien a stropu
Záverom môţeme konštatovať, ţe máme základné podmienky pre plnenie osnov telesnej výchovy.
Rozšírenie podmienok na ďalšie športové aktivity závisí od finančných moţností školy.

Mimovyučovacia činnosť

Mimovyučovacia činnosť sa v školskom roku 2015/2016 na našej škole realizovala formou
záujmových krúţkov. Aktívne pracovalo 14 záujmových útvarov, v ktorých pracovalo spolu 189
ţiakov. Ţiaci mali k dispozícii:
badmintonový
krúţok nemeckého jazyka – konverzácia
turistický
rozhlasový krúţok
bezpečnosti na cestách
estetizácia školy
literárny krúţok
športové hry
diagnostický
automotoekologický
historicko-poznávací
príroda a ţivot
Ţiaci mali moţnosť počas prestávok a po vyučovaní vyuţívať 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 ţiakov ZŠ, rodičov a širokú verejnosť sme zorganizovali Deň otvorených dverí
účasť na výstave Mladý tvorca Nitra
SOŠT má vlastnú interaktívnu webovú stránku
informácie pre rodičov – regionálna tlač, propagačný bulletin, účasť na rodičovských
zdruţeniach ZŠ
organizácia oblastného a krajského kola technickej olympiády

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
- projekt Ministerstva školstva : Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI na SOŠT Piešťany
Inšpekcia na škole v šk. r. 2015/2016 nebola.
Výsledky kontrol :
Následná finančná kontrola vykonaná v dňoch 15.12.-16.12.2015 zamestnancami Útvaru hlavného
kontrolóra TTSK konštatovala, ţe „kontrolou vykonanou v zmysle poverenia na kontrolu neboli
zistené porušenia všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov“.
Kontrola vykonaná dňa 20.5.2016 pracovníkmi Róbertom Orihelom, riaditeľom kancelárie predsedu
TTSK, Viktorom Chnápkom, vedúcim Oddelenia krízového riadenia TTSK, Alicou Musilovou,
referentkou pre PO a BOZP a Miroslavom Bílikom, referentom pre CO a obranu v oblastiach:
- zabezpečenie ochrany objektov a majetku organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
- dodrţiavanie a zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- dodrţiavanie a zabezpečenie ochrany pred poţiarmi
- zabezpečenie opatrení na úseku CO a obrany
Kontrolou neboli zistené nedostatky, dokumentácia bola vyhotovená vo výbornom stave.

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 pouţívania.
Priestorové a materiálne podmienky sú na dobrej úrovni, časti, ktoré boli rekonštruované sú na
nadštandardnej úrovni. Pre výchovno-vzdelávací proces je k dispozícii 19 učební, 10 odborných
učební, 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.

Starostlivosť o spravovaný majetok:
- SOŠT spravuje majetok v hodnote 2 159 408, 17 €, z toho nehnuteľný majetok vo výške
1 843 762,05 €.
- zverený majetok je udrţiavaný a sú vykonávané beţné opravy
V školskom roku 2015/2016 v rámci zvyšovania kvality materiálneho a priestorového vybavenia boli
realizované viaceré aktivity.
Svojpomocne vo vlastnej réţii boli realizované:
- oprava odpadového potrubia a murárske práce na úseku teoretického vyučovania – 40 hodín
- vymaľovanie 1 učebne na úseku teoretického vyučovania – 6 hodín
- vymaľovanie šatní pre ţiakov na úseku odborného výcviku – 30 hodín
- výroba nábytku pre vlastnú potrebu v rozsahu 60 hodín
- údrţba areálu a zverených budov v rozsahu 185 hodín
Škola naďalej spravuje objekt „Figaro“, ktorý je určený na odpredaj. Vykonáva beţné opravy,
zabezpečuje temperovanie objektu, udrţuje areál.
Dočasne nevyuţívané priestory telocvične a učební sú vyuţívané na prenájom, čím škola získava
finančné prostriedky na zabezpečenie svojej prevádzky.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení
výchovno-vzdelávacej činnosti
Údaje sú uvádzané za kalendárny rok 2015; 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

540820 €
488099 €
52721 €
8403 €
3627 €
4776 €

Spolu so zostatkom z predchádzajúceho roka vo výške 4462 € boli prostriedky vyčerpané
v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 v platnom znení vo
výške 542097 €, nevyčerpané prostriedky vo výške 11588 € boli pouţité v r. 2016 na úhradu energií,
sluţieb, materiálu, vyplatenie dohôd mimo pracovného pomeru za december 2015.

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
Ţiadne
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia
V roku 2015 na SOŠ technickej pracovali nasledovné krúţky:
Január – jún :
Volejbalový, 2 krúţky nemeckej konverzácie, Fyzikálno-astronomický, Turistický, Rozhlasový ,
Literárny, Mikroelektronika, Estetizácia školy, Badminton, Športové hry, Diagnostický, Bezpečnosť
na cestách, Motoekologický
September – december:
Krúţok nemeckej konverzácie, Turistický, Rozhlasový , Literárny, Estetický, Badmintonový,
Športové hry, Diagnostický, Bezpečnosť na cestách, Auto-moto ekologický, Historicko poznávací,
Príroda a ţivot
Poskytnuté prostriedky na vzdelávacie poukazy :
4776 €
Zostatok z r. 2014
0€
Vyčerpané v r. 2015
4776 €
Presun do r. 2016
0€
Financované aktivity
Odmeny za vedenie krúţkov
Odvody
Materiál
Údrţba
Energie
Sluţby
Spolu

Vyplatené v r. 2015
1075
376
2695
189
373
68
4776

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,
právnických osôb a spôsob ich použitia
Ţiadne
5. Iné finančné prostriedky
Prostriedky z rozpočtu VUC
V roku 2015 boli poskytnuté z rozpočtu zriaďovateľa - Trnavského samosprávneho kraja finančné
prostriedky na beţné výdavky vo výške 62920, ktoré boli pouţité na úhradu energií, materiálu,
dopravné a sluţby .
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 16 € bol pouţitý na
nákup materiálu v hlavnej činnosti.
Dary
Ţiadne
Sociálne štipendiá žiakov

V r. 2015 boli poskytnuté prostriedky na štipendiá ţiakov stredných škôl prostredníctvom
UIPŠ vo výške 221,57 €. V januári aţ júni poberal štipendium 1 ţiak, v októbri aţ decembri 1 ţiak.
Vlastné zdroje
V r. 2015 SOŠT získala od iných právnických a fyzických osôb za prenájom priestorov v čase,
keď nie sú vyuţívané na vyučovací proces sumu 4939 €, ktorá spolu so zostatkom z predchádzajúceho
roka vo výške 2092 bola pouţitá na úhradu faktúr za energie, materiálu a sluţieb vo výške 3151 €, do
ďalšieho roku zostáva 3880 €.
Prostriedky prevedené z predchádzajúceho roku vo výške 6690 € a vlastné zdroje získané v priebehu
roku 2015 najmä za produktívne práce ţiakov vo výške 2394 € boli čerpané najmä na krytie
prevádzkových nákladov, cestovné zamestnancov, nákup materiálu a dopravného vo výške 859 €,
8225 € bolo presunutých do roku 2016.

V prílohe je pripojený výkaz k správe o hospodárení za rok 2015 (protokol).

Ciele rozvoja školy v školskom roku 2015/2016 - vyhodnotenie
Stanovené ciele rozvoja školy boli plnené podľa moţností SOŠT. Z väčších plánovaných
investičných akcií bolo v roku 2015/2016 zrealizované :
- oprava odpadového potrubia a murárske práce na úseku teoretického vyučovania
- výmena prasknutých vykurovacích telies /radiátorov/
- vymaľovanie učebne na úseku teoretického vyučovania a šatní ţiakov na úseku praktického
vyučovania
- výroba nábytku pre vlastnú potrebu /školské lavice, skrinky/
- výmena starých podlahových krytín za dlaţbu na učebni na úseku teoretického vyučovania
Pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli zabezpečené učebné pomôcky,
didaktická technika /interaktívne tabule/, vybavenie počítačových učební /switch, router, PC,
tlačiareň/, nástroje a náradie na úseku praktického vyučovania /zdvihák prevodoviek, kolieskový
zdvihák, dvojstĺpový zdvihák a pod./.

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
zavedenie systému duálneho vzdelávania
dobrá pracovná atmosféra
prevencia proti pouţívaniu návykových látok, šikanovaniu
prezentácia školy na verejnosti
ponuka mimoškolskej krúţkovej činnosti vrátane športových aktivít
starostlivosť o ţiakov 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
zvýšenie kvality aktivít zameraných na rozvoj osobnosti ţiaka 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 stály nedostatok kvalifikovaných odborných pracovníkov,
v odboroch, ktoré má SOŠT v sieti škôl a na ktorých vyučovanie je vybavená po materiálnej aj
personálnej stránke.
Napriek deklarovanej podpore odborného vzdelávania zo strany štátu je pomerne malý záujem
o štúdium v odboroch ako sú strojárstvo a elektrotechnika. V tomto smere budeme musieť urobiť
zásadné opatrenia na zastavenie poklesu ţiakov a zatraktívnenie týchto odborov.
Škola podpísala zmluvy o duálnom vzdelávaní s firmou Mobilier Madunice – učebný odbor
stolár a s firmami STAKOTRA a STEEL FORM Piešťany – študijný odbor programátor obrábacích
a zváracích strojov a zariadení, FORCLEAN Piešťany – študijný odbor mechanik strojov
a zariadení.. Škola ma rozpracovanú spoluprácu klasickým spôsobom štúdia s firmami EKOM,
DIPLOMAT DENTAL, CCS Slovensko, Semikron Vrbové.
Veľmi pozitívne sa nám javí to, ţe 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, 30.9.2016

Ing. Jozef Porubčan
riaditeľ SOŠT

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Správa prerokovaná v Rade školy dňa :

6.9.2016
10.10.2016

