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Údaje o počte žiakov školy
V školskom roku 2010/2011 navštevovalo SOŠT Piešťany 337 študentov, ktorí boli rozdelení do 14
tried denného štúdia, 1 triedy externého diaľkového štúdia a 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

59 žiakov
42 žiakov
28 žiakov

Učebné odbory:
2487 2 autoopravár
2487 2 autoopravár

3678 2 inštalatér
2683 2 elektromechanik
3355 2 stolár

24
35
17
24
34
15

2478 0 strojárska výroba

21 žiakov

- 01 mechanik
- 02 elektrikár

žiakov
žiakov
žiakov
žiakov
žiakov
žiakov

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

14 žiakov
8 žiakov

Nadstavbové štúdium – externá forma:
2675 4 elektrotechnika - 03 elektronické zariadenia
- 02 výroba a prevádzka strojov a zariadení
2414 4 strojárstvo
- 01 výroba, montáž a opravy prístrojov,
strojov a zariadení
3347 4 drevárska a nábytkárska výroba

2 žiaci
4 žiaci
7 žiakov
3 žiaci

Do 1. ročníka bolo v školskom roku 2010/2011 prijatých 74 žiakov (študijné a učebné odbory) a 22
žiakov na nadstavbové štúdium, externá forma štúdia sa neotvárala.
Na SOŠT sme mali na konci školského roka v dennej forme štúdia spolu 17 žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami – individuálne začlenených žiakov.

Zoznam študijných a učebných odborov a zoznam uplatňovaných učebných
plánov
Študijné odbory:
2697 4 00 mechanik elektrotechnik UP: CD-2005-1690/9324-12:093
2426 4 00 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení UP: 360/2001-42
V školskom roku 2010/2011 prebiehalo vyučovanie v prvom, druhom a treťom ročníku
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

mechanik elektrotechnik - ŠVP 26 elektrotechnika
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - ŠVP 24 strojárstvo a ostatná
kovospracúvacia výroba
2682 4 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 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení - ŠVP 26 elektrotechnika
2675 4 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia - ŠVP 26 elektrotechnika
3347 4
drevárska a nábytkárska výroba – ŠVP 33 spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov

Údaje o žiakoch - prijímacie konanie

V školskom roku 2010/2011 vzhľadom na počty prihlásených žiakov a z organizačných
dôvodov boli prijímaní žiaci bez prijímacích pohovorov.

Počet prihlásených žiakov zo ZŠ:

113

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:

106

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2010:

78

Skutočný počet žiakov 1. ročníka zo ZŠ k 15. 9. 2010:

107

Do študijných odborov nastúpilo žiakov:

28

2697 4 00 mechanik elektrotechnik

10

2682 4 00 mechanik počítačových sietí

18

Do učebných odborov nastúpilo žiakov:

57

2683 2 elektromechanik

9

2487 2 00 autoopravár

24

3678 2 00 inštalatér

6

3355 2 00 stolár

6

2478 0 00 strojárska výroba

12

Do nadstavbového štúdia dennou formou nastúpilo žiakov:

22

Celkový skutočný počet žiakov do 1. ročníkov k 15. 9. 2010:

107

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
ÚDAJE O ZAMESTNANCOCH SOŠT
Pedagogickí pracovníci
38
4
42
5
2
2

Nepedagogickí pracovníci
14
1
15
3
1
5

23

1

Spolu

0

19

18

1

Dopĺňajú
vzdelanie

22

Úsek OV
z toho
nekvalifikov

nekvalifikov
Dopĺňajú
vzdelanie

Spolu

Kvalifikov.

Kvalifikovní

Pedagogickí zamestnanci
Úsek TV
z toho

Kvalifikov..

Pracovný pomer
TPP
DPP
Spolu:
Z toho: na znížený úväzok
Z toho: ZPS
Na dohodu

0

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov podľa jednotlivých predmetov
Vyučovací predmet
Slovenský jazyk
a literatúra
Nemecký jazyk
Anglický jazyk
Francúzsky jazyk
Etická výchova
Náboženská
výchova
Občianska náuka
Dejepis
Matematika
Fyzika
Telesná výchova
Telesná a športová
výchova
Informatika
Ekonomika
a podnikanie

Počet
pedagogických
zamestnancov

Z toho
kvalifikovaných

2

2

3
3
1
2

2
1
1
2

1

1

2
1
2
1
2

2
1
2
1
1

2

1

3

1

1

1

Výpočtová technika
Technické kreslenie
Technológia
Telekomunikačná
a spojovacia
technika
Základy
elektrotechniky
Technická
mechanika
Stroje a zariadenia
Základy elektroniky
a automatizácie
Elektronika
Elektrotechnika
Elektrické merania
Merania na
elektronických
zariadeniach
Elektrotechnické
materiály
Merania v
autoelektronike
Výroba elektrických
strojov a prístrojov
Číslicová technika
Automatizácia
Stavebné
konštrukcie
Odborné kreslenie
Základy stojárstva
Elektronika
spotrebnej techniky
Obsluha a
programovanie
CNC stojov
Elektronika
motorových vozidiel
Strojárska
technológia
Materiály
Elektronické
zariadenia
Elektropríslušenstvo
úžitkovej techniky
Opravárenstvo a
diagnostika
Elektro. zar. v spot.
elektronike
Automobily
Diagnostika
a opravy
automobilov

1
2
4

1
2
3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

0

2
2
1

2
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

2
1

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Technológia
montáže a opráv
Technická príprava
výroby
Programové
vybavenie počítačov
Technické merania
Technické
vybavenie počítačov
Výrobné
konštrukcie
Strojárstvo
Manažment
Využitie elektrickej
energie
Ekonomika
Elektrické stroje a
prístroje
Rozvod elektrickej
energie
Rádioelektronika
Autoelektronika
Elektronika
a číslicová technika
Techologia častí
strojov a diagnostik.
Výrobné zariadenia
Merania v
elektrotechnike

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

0
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

2

1

1

1

1

1

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

poznávacia exkurzia pre učiteľov dejepisu v Rakúsku – Carnuntum – 2 učitelia – MPC Bratislava
exkurzia na SŠ v Rakúsku – Stockerau - 2 učitelia – VÚC Trnava
kurz tvorby www stránok – joomla – 1 učiteľ
porada výchovných poradcov v CPPPaP Piešťany
výukový seminár k programovaniu CNC techniky na SPŠS v Bratislave- 1 učiteľ
školenie vo firme Homola zamerané na opravy a montáž klimatizácií

Údaje o ďalšom vzdelávaní učiteľov:
Mgr. Ladislav Nikodem – zapojenie sa do projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ –
ÚIPŠ modul II.
Mgr. Danila Kulíková – zapojenie sa do projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ –
ÚIPŠ modul II.
PhDr. Jana Miklášová – zapojenie sa do projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ –
ÚIPŠ modul II.
Mgr. Juraj Adamec zapojenie sa do projektu Profesijný a kariérový rast pedag. zamestnancov MPC BA - ukončil

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

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov v školskom roku 2010/2011
Dosiahnutý priemerný prospech za školu bol 3,04. Na konci školského roka neprospelo spolu
17 žiakov, z toho 1 z 1 predmetu,1 z dvoch predmetov a 15 z viac ako 2 predmetov.
Neklasifikovaní žiaci v počte 16 vykonali komisionálne skúšky v náhradnom termíne. 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 žiakov na
vyučovaní. Najslabšie výsledky dosahovali žiaci v týchto všeobecnovzdelávacích predmetoch :
Francúzsky jazyk, Matematika. Z odborných predmetov to boli v strojárskych odboroch
predmety: Technická mechanika, Technológia montáže a opráv, Výrobné konštrukcie a Základy
strojárstva. V elektrotechnických odboroch to boli predmety: Merania elektronických zariadeniach
a Číslicová technika.
Prospech s vyznamenaním mal na konci školského roka 1 žiak, prospelo veľmi dobre 9 žiakov
a prospelo 287 žiakov.
Najlepšie študijné výsledky žiaci dosahovali v predmetoch: Fyzika, Telesná a športová výchova; v
odborných predmetoch: Manažment, Ekonomika, Ekonomika a podnikanie.
Dosiahnutý študijný priemer za odborný výcvik bol 2,29.
Najlepší študijný priemer dosiahla trieda II.EXT (2,84). Najhorší študijný priemer dosiahla trieda
I. SJV (3,48) .
Najlepšiu dochádzku na vyučovanie dosiahli žiaci triedy IV.ME-PRG ( v priemere na jedného
žiaka 50,93 hod).
Najvyššiu absenciu vykázali žiaci 2. ročnika učebného odboru autoopravár (v priemere na jedného
žiaka 169,04 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 výchovným poradcom 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 2010/2011 sme pokračovali v nadviazanej spolupráci v oblasti odborného
vzdelávania a uplatnenia na trhu práce s firmami v širšom regióne Piešťan: PSA Peugeot Trnava,
Emerson Nové Mesto nad Váhom, FOR CLEAN Piešťany,

Závažné priestupky v správaní
V školskom roku 2010/2011 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
47 žiakov
3. stupeň
21 žiakov
4. stupeň
25 žiakov
V porovnaní s minulým školským rokom možno konštatovať nevýrazné rozdiely v počte žiakov
so zníženou známkou zo správania.
Menej závažné porušenia školského poriadku boli riešené pokarhaním riaditeľom alebo
pokarhaním triednym učiteľom, v spolupráci s výchovným poradcom.
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:

40,88 %

- úspešnosť – priemerný percentil školy : 47,9
- PFIČ : 45,57%
Nemecký jazyk úroveň B1
- výsledok externej časti MS v priemere: 35,42 %
- úspešnosť – priemerný percentil školy:

35,4

- PFIČ: 35,21%
Anglický jazyk úroveň B1
- výsledok externej časti MS v priemere: 42,40 %
- úspešnosť – priemerný percentil školy:

42,4

- PFIČ: 52,17%
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

2,76
2,27
3,20
2,61
2,73

Dobrovoľná MS:
Občianska náuka

priemer predmetu

1,67

MS v školskom roku 2010/2011 konalo spolu 45 žiakov.

Záverečné skúšky
Záverečných skúšok sa zúčastnilo 47 žiakov v týchto učebných odboroch:
- autoopravár - mechanik
- elektrikár
- inštalatér
- elektromechanik
- strojárska výroba

13 žiakov
8 žiakov
9 žiakov
12 žiakov
5 žiakov

Dosiahnuté výsledky na ZS
prospelo s vyznamenaním
3 žiakov
prospelo veľmi dobre
2 žiakov
prospelo
42 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 25 žiakov, všetci zúčastnení v skúške vyhoveli.

Výchovno-vzdelávacie aktivity
-

súťaž Matematický klokan
návšteva Balneologického múzea a Pamätnej izby Ivana Kraska v Piešťanoch
návšteva filmu Najväčšie filmové omyly
beseda so spisovateľom a cestovateľom Ludvíkom Bedrichom Mestská knižnica
beseda so spisovateľom Stanislavom Háberom Mestská knižnica
vlastivedno-historická exkurzia do Bratislavy
na rozšírenie vedomostí z nemeckého jazyka jazykovo-poznávacia exkuzia do Viedne
prednáška na tému Riziká internetu v Mestskej knižnici
bezpečnostno-preventívne akcie v spolupráci OV PZ Piešťany
exkurzné vyučovanie dejepisu v Balneologickom múzeu v Piešťanoch
návšteva vystúpenia folklórneho súboru Slnečnica v Dome umenia
exkurzné vyučovanie v Západoslovenskom múzeu v Trnave
exkurzné vyučovanie v Pamätnej izbe I. Krasku v Piešťanoch
prehliadka Vojenského historického múzea
návšteva kultúrneho podujatia Viedeň patrí ženám
návšteva kultúrneho podujatia Mosty 9 - Slovensko& Škótsko
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

Účasť na odborných exkurziách:
-

Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne
Autosalón Bratislava
Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre
odborná exkurzia AQUATHERM Nitra
prezentácia sanitárnej techniky vo firme Aqua Piešťany
exkurzné vyučovanie v TSU Piešťany
účasť na výstave Mladý tvorca Nitra
CONECO-RACIOENERGIA v Bratislave
ELOSYS Trenčín
Autosalón Nitra

Výchovným poradcom boli zorganizované tieto aktivity:
-

prezentácia vysokej školy a beseda so študentami Mendlovej univerzity v Brne
prezentácia vysokej školy T. Baťu v Zlíne
Deň otvorených dverí na SOŠT Piešťany
organizácia filmového predstavenia v kine Fontána
organizovanie humanitárnych akcií a spolupráca s Ligou proti rakovine pri príležitosti Dňa
narcisov
účasť na humanitárnej zbierke na pomoc postihnutým chorobou skleróza multiplex
účasť na humanitárnej akcii Úsmev ako dar

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
- ŠPANÁR servis Moravany nad Váhom
- Autoservis Magula Veľké Kostolany
- Autoservis B+P Modrova
- Autodoprava Michalica, Vrbovská cesta 48, Piešťany

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

Streetball vo Vrbovom – 2. miesto
Hádzaná okresná súťaž – 2. miesto
Futsal okresná súťaž – 4. – 6. miesto
Futbal okresná súťaž – 2. miesto
Basketbal okresná súťaž – 4. miesto
Florbal okresná súťaž – 4. súťaž
Stolný tenis okresná súťaž – 4. – 6. miesto
Badminton – účasť 4 žiakov triedy 2MPS na okresných majstrovstvách
účelové cvičenia na ochranu života a zdravia
kurz na ochranu života a zdravia
Športový deň SOŠT Piešťany
okresné kolo vo volejbale žiakov SŠ
tradičný vianočný turnaj vo futbale
dlhodobá súťaž SŠ v športe „Škola roka“
plavecký výchovno-výcvikový kurz

SOŠT Piešťany zorganizovala v priebehu školského roka 2010/2011 tieto telovýchovné a športové
podujatia:
- Futbalový turnaj pre učiteľov telesnej výchovy v meste Piešťany
- Cvičenia na ochranu života a zdravia
- Kurz na ochranu života a zdravia
- v čase prestávok a v rámci mimoškolskej činnosti sledovanie priamych prenosov z MS v hokeji
- činnosť športových krúžkov: loptové hry a florbal, badmintonový

Mimovyučovacia činnosť
Mimovyučovacia činnosť sa v školskom roku 2010/2011 na našej škole realizovala formou
záujmových krúžkov. Aktívne pracovalo 11 záujmových útvarov, v ktorých pracovalo spolu 234
žiakov. Žiaci mali k dispozícii:
-

loptové hry a florbal
badmintonový krúžok
krúžok nemeckého jazyka – konverzácia 2x
astronomický krúžok
historický krúžok
krúžok francúzskeho jazyka
rozhlasový krúžok
automobilový krúžok - dopravná príprava
anglická konverzácia
technický krúžok

Žiaci mali možnosť počas prestávok a po vyučovaní pracovať na počítačoch, ktoré sú pripojené na
internet. Mohli využívať pripojenie na internet prostredníctvom WIFI.

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
-

zúčastli sme sa na podujatí Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v meste Piešťany
pre žiakov ZŠ, rodičov a širokú verejnosť sme zorganizovali Deň otvorených dverí 2010
aktívne sme sa podieľali na oslavách zahájenia prevádzky železničnej trate
Piešťany-Vrbové /šliapacie dreziny/
organizácia krajského kola „ZENIT“
účasť na krajskom kole súťaže ZENIT v mikroelektronike a v strojárstve
účasť na výstave Mladý tvorca Nitra – čestné uznanie od ministra hospodárstva za účasť na výstave
SOŠT má vlastnú webovú stránku
Informácie pre rodičov – regionálna tlač, propagačný bulletin, účasť na rodičovských združeniach
ZŠ
účasť na celoslovenskej súťaži MEĎ 2010

Údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená
Škola pokračuje v realizácii projektu INFOVEK.
V rámci práce PK všeobecnovzdelávacích humanitných predmetov bol vypracovaný projekt na
vybudovanie jazykového laboratória Multimediálna učebňa – cesta k vyššej efektivite vo výučbe
cudzích jazykov na základe výzvy MŠ SR.

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI na SOŠT Piešťany
Inšpekcia v školskom roku 2010/2011 na SOŠT vykonaná nebola.
V auguste 2010 bola vykonaná na SOŠT kontrola pripravenosti školy na školský rok 2010/2011
zamestnancami OŠaTK TTSK. Výsledky kontroly:
- výchovno-vzdelávací proces je zabezpečený z hľadiska personálneho bez problémov
- priestory školy sú udržiavané, okolie školy upravené
- školské vzdelávacie programy pre jednotlivé študijné a učebné odbory sú pripravené
- škola je pripravená na otvorenie nového školského roka 2010/2011 bez problémov

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
SOŠT zabezpečoval výchovno vzdelávací proces v školskom roku 2009/2010 na dvoch miestach.
Teoretické vyučovanie a odborný výcvik strojárskych odborov a odboru autoopravár v budovách na
Novej ul. č. 9, odborný výcvik odborov elektro bol realizovaný v objekte na Kollárovej ul. 2.
Teoretické vyučovanie prebieha v 18 klasických učebniach, 3 učebniach výpočtovej techniky a 2
jazykových učebniach. Škola má k dispozícii telocvičňu, malú telocvičňu, 2 šatne, sociálne zariadenie
so sprchou, teplou vodou a saunu.
Na doplnkové stravovanie je zariadený bufet.
Odborný výcvik je realizovaný v priestoroch odborných dielní podľa zamerania.
Materiálno-technické vybavenie je na dobrej úrovni, najmä v oblasti výpočtovej techniky,
audiovizuálnej techniky, strojov a prístrojov a učebných pomôcok.
Úroveň materiálno technického zabezpečenia je nutné zlepšiť najmä v oblasti NC techniky,
autoopravárenstva a elektrotechniky.
Na zlepšenie priestorových podmienok bola zriadená nová dielňa pre odbor autoopravár elektrikár
a bola daná do prevádzky nová stolárska dielňa na Novej 9.

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
Údaje sú uvádzané za kalendárny rok 2010 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

713641 €
589292 €
124349 €
6949 €
0€
6949 €

Spolu so zostatkom z predchádzajúceho roka vo výške 3657 € boli prostriedky vyčerpané v súlade
so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 v platnom znení vo výške
720658 €, nevyčerpané prostriedky vo výške 3589 € boli použité v r. 2011 na úhradu miezd,
poistného , energie, služby a vyplatenie dohôd o vykonaní práce za december 2010.
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 2010 na SOŠ technickej pracovali nasledovné krúžky:
Január – jún :
September – december:
Futbalový- športové hry, Florbal – loptové hry, Konverzácia NJ, Nemecký jazyk, Astronomický –
matematický, Historický, Volejbalový, Literárny, Rozhlasový, Automobilový – dopravná príprava,
Anglický jazyk
September – december:
Florbal –loptové hry, Badminton, Konverzácia NJ, Nemecký jazyk, Astronomický - matematický,
Historický, Francúzsky jazyk, Rozhlasový, Automobilový – dopravná príprava, Anglický jazyk,
Technický
Poskytnuté prostriedky na vzdelávacie poukazy :
Zostatok z r. 2009
Vyčerpané v r. 2010
Presun do r. 2011 na údradu dohôd o vykonaní práce za vedenie krúžkov
Financované aktivity
Dohody za vedenie krúžkov
Odvody
Knihy a časopisy, materiál, športové
náradie
Kancelárske potreby, tonery
Televízor, výpočtová technika
Plaváreň, vstupenky do múzea, služby
Prednášky
Spolu

Vyplatené v r. 2010
3645
38

6949 €
1478 €
6982 €
1445 €

Presun do r. 2011
1445

992
817
990
420
80
6982

1445

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 2010 neboli poskytnuté z rozpočtu zriaďovateľa - Trnavského samosprávneho kraja
finančné prostriedky na bežné výdavky.
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 90 € bol použitý na
nákup materiálu v hlavnej činnosti.

Dary
Dary boli získané od sponzorov vo výške 1630 €. Tieto boli vyčerpané na financovanie
rozpočtom nezabezpečených potrieb, nákupov materiálu na výuku. Spolu s prostriedkami
z minulého roka 869 € boli darované prostriedky vyčerpané vo výške 1871 €, zostatok vo výške
628 € bol presunutý do roku 2011.
Sociálne štipendiá žiakov
V r. 2011 boli poskytnuté prostriedky na štipendiá žiakov stredných škôl prostredníctvom UIPŠ
vo výške 934 €, ktoré boli vyplatené v priemere 4 žiakom.
Vlastné zdroje
V r. 2010 SOŠT získala od iných právnických a fyzických osôb za prenájom priestorov v čase,
keď nie sú využívané na vyučovací proces sumu 40023 €, ktorá bola použitá na úhradu faktúr za
energie, materiál, údržbu priestorov a úhradu za služby. Prostriedky prevedené
z predchádzajúceho roku vo výške 8581 € a vlastné zdroje získané v priebehu roku 2010 najmä
za produktívne práce žiakov a bankové úroky vo výške 13750 € boli čerpané najmä na krytie
prevádzkových nákladov, energie, nákup materiálu a služby.
Z uvedených finančných prostriedkov bolo vyčerpaných 7111 € a zostávajúce prostriedky vo
výške 6639 € boli presunuté do roku 2011.

V prílohe je pripojený výkaz k správe o hospodárení za rok 2010 (protokol).

Ciele rozvoja školy v školskom roku 2010/2011 - vyhodnotenie
Ciele rozvoja školy v školskom roku 2010/2011 boli plnené v rozsahu finančných možností SOŠT
a dotácií TTSK.
Pre odbor autoopravár bolo priebežne zabezpečované náradie, nástroje a montážne prípravky na
plánované zabezpečenie investičných zariadení TTSK neposkytol v roku 2010/2011 žiadne finančné
prostriedky.
Vzhľadom na celkový pokles žiakov v odbore programátor obrábacích a zváracích strojov
a zariadení boli pozastavené aktivity a zabezpečovanie plánovaných technológií.
V spolupráci s TTSK bola vykonaná oprava strechy objektu Figaro na Kollárovej ul.
V septembri 2010 bola daná do plnej prevádzky odborná učebňa pre výuku odboru Mechanik
počítačových sietí. Koncom roka 2010 bola realizovaná oprava povrchu príjazdovej cesty a nádvoria
novým asfaltovým povrchom. Koncom školského roku 2010/2011 boli vykonané prípravné práce na
presun odlúčeného pracoviska odborov elektro z odlúčeného pracoviska „Figaro“ na Novú 9, ktorý
bude realizovaný v septembri 2011.
V rámci zabezpečenia výchovno vzdelávacieho procesu v školskom roku 2010/2011 sa nevyskytli
žiadne mimoriadne udalosti, ciele a úlohy boli splnené – výchovno vzdelávací proces bol zabezpečený
v plnom rozsahu.

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

pozitívne hodnotíme tieto oblasti
dobrá pracovná atmosféra
informačný systém školy, možnosť pripojenia na internet prostredníctvom WiFi
uplatnenie absolventov školy na trhu práce
spolupráca s firmami v širšom regióne Piešťan
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

b) prioritné oblasti na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu
- zlepšenie materiálno-technických podmienok
- zefektívnenie kontrolného systému a posilnenie autonómnosti PK
- zvýšenie kvality aktivít zameraných na rozvoj osobnosti žiaka a sebahodnotenie
- dôraz na moderné systémy vzdelávania
- vytvorenie kvalitných podmienok pre vyučovanie odboru mechanik počítačových sietí
- práca študentskej rady
- aktualizácia učebných osnov ŠkVP

Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania, uplatnenie
žiakov na trhu práce, úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Vzhľadom na prehlbujúci sa nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v odvetviach ako sú
stavebníctvo, strojárstvo, elektrotechnika absolventi našej školy nemajú problém so získaním
zamestnania. Viaceré firmy si už počas odbornej praxe vytypujú žiakov, s ktorými po skončení
štúdia uzatvoria pracovný pomer. Podľa našich zistení nedostatok pracovníkov s týmto zameraním
sa bude v budúcom období ešte prehlbovať.

Záver
Vzhľadom na uvedené skutočnosti môžem konštatovať, že SOŠT spĺňa spoločenskú úlohu
prípravy pre technické profesie a zabezpečuje vzdelávací proces na dobrej úrovni.
Piešťany, 23. 9. 2011

Mgr. Juraj Adamec
riaditeľ SOŠT

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27. 9. 2011

