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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 
ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA 

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 
 
 
     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

 
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 
Názov školy: 
 

Stredná odborná škola lesnícka 

Organizačné zložky školy: - 

Adresa školy: Medvedzie 135, 027 44  Tvrdošín 

Telefónne čísla školy: 
Služobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

043/5309313; 0917 336 582 

Faxové čísla školy:  
 

043/5309312 

Internetová stránka školy: 
 

www.soultv.sk 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

soultv@soultv.sk; riaditel@soultv.sk  

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny 
s uvedením presného názvu) 

- 

Zriaďovateľ: 
 

Žilinský samosprávny kraj,  
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

 
2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Funkcia: 
 

Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ 
 

Viliam Gerčák, Ing. 

Zástupca 
pre teoretické vyučovanie 

Renáta Rendeková, Ing. 

Hlavný majster odbornej výchovy pre 
lesnícke činnosti 

Juraj Šálka, Bc. 

Hlavný majster odbornej výchovy pre 
strojárenské a opravárenské  činnosti 

Ján Štech, Mgr. 

Ekonómka Mária Petričková, Ing. 

Výchovný poradca 
 

František Murin, Mgr. 

Koordinátor prevencie 
 

Ivan Šula, Mgr. 

Školský psychológ 
 

- 

Kariérový poradca František Murin, Mgr. 

 
 

mailto:soultv@soultv.sk
mailto:riaditel@soultv.sk


 2 

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 
P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: 

 
Volený/ delegovaný za... 

1. Bc. Pavol Szabó  
zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 
zvolený predseda rady školy 

2. Ján Rusnák 
zvolený zástupca pedagogických zamestnancov zvolený 
podpredseda rady školy 

3. Ing.Daša Žideková delegovaný zástupca zriaďovateľa 

4. Ing. Anna Klimíková delegovaný zástupca zriaďovateľa 

5. JUDr. Ján Krištofík delegovaný zástupca zriaďovateľa 

6. Ing. Ivan Šaško delegovaný zástupca zriaďovateľa 

7. Peter Štech zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov 

8. Augustín Chrenek zvolený zástupca rodičov 

9. Peter Ondreják zvolený zástupca rodičov 

10. Zuzana Ďubašíková zvolený zástupca rodičov 

11. Michal Chrenek zvolený zástupca žiackej školskej rady 

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia 
orgánu školskej samosprávy: 

21.06.2012 

 
4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  
- Pedagogická rada : poradný orgán pre výchovno - vzdelávací proces  
- Grémium vedenia školy : poradný orgán pre riadenie školy  
- Rodičovská rada : poradný orgán pre spoluprácu s rodičmi  
- Žiacka školská rada : poradný orgán pre spoluprácu so žiakmi  
 
Poradný zbor riaditeľa pre  lesnícke odbory: 
- je zložený zo zástupcov urbárskych spoločenstiev, zástupcov štátnych lesov, zástupcov NANAP-u,  zástupcov CHKO   Horná 

Orava, firmy Tatratimberlogistik, Lesotrans Žilina, Lesbora Oravská Polhora, ObSLK Žilina 
 
Poradný zbor riaditeľa pre  poľnohospodárske odbory : 
- je zložený zo zástupcov poľnohospodárskych družstiev, PD Žiarec Tvrdošín, Magura Rabča, Agrovex Novoť 
 
Poradný zbor riaditeľa zamestnávatelia: 
- tvoria ho zamestnávatelia poskytujúci odbornú prax vo svojich prevádzkach Technogum Nižná, Mikona Púchov prevádzka  
  Tvrdošín, Orvex, s.r.o. Námestovo, LKT, s.r.o. Trstená,  
- stretnutia sa konajú jeden krát ročne 
- účelom stretnutia je poskytovanie praktického vyučovania na pracoviskách zamestnávateľov formou odborného výcviku a odbornej 

praxe, ich požiadavky na praktickú a teoretickú   prípravu absolventov, vyjadrenie sa k profilu absolventa, otázkam na záverečné 
a maturitné skúšky  
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5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 
 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2015 Stav k 31. 08. 2016 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

A B C A B C 

Denné štúdium 1. ročník 3 82 3 - - 3 66 10 - - 

2. ročník 3 60 13 - - 3 77 4 - - 

3. ročník 3 61 7 - - 3 62 13 - - 

4. ročník 1 28 0 - - 1 22 3 - - 

5. ročník - - - - - - - - - - 

6. ročník - - - - - - - - - - 

Nadstavbové 
a pomaturitné 
štúdium 

1. ročník - - - - - - - - - - 

2. ročník - - - - - - - - - - 

Externé a kombinované štúdium - - - - -  - - - - 

Spolu: 10 231 23 - - 10 227 30 -  

 
 
 

5B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA 
 
Denná forma štúdia Stav k 15. 09. 2012 Stav k 31. 08. 2013 

počet tried celkový 
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

počet tried celkový 
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

A B C A B C 

1. ročník - prima - - - - - - - - - - 

2. ročník - sekunda - - - - - - - - - - 

3. ročník - tercia - - - - - - - - - - 

4. ročník - kvarta - - - - - - - - - - 

5. ročník - kvinta - - - - - - - - - - 

6. ročník - sexta - - - - - - - - - - 

7. ročník - septima - - - - - - - - - - 

8. ročník - oktáva - - - - - - - - - - 

Spolu: - - - - - - - - - - 

 
 

5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ 
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY  

 
Ročník   1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 

CH D CH D CH D CH D 

1. ročník  - - - - - - - - 

2. ročník  3 - - - 4 -  - 

3. ročník  - - - - - - - - 

4. ročník  - - - - - - - - 

5. ročník - - - - - - - - 

Spolu: 3 - - - - - - - 

Spolu CH + D: 3 0 4 0 
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5D. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ 
A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY V OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÁCH 

 
Ročník   1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 

CH D CH D CH D CH D 

1. ročník - prima - - - - - - - - 

2. ročník - sekunda - - - - - - - - 

3. ročník - tercia - - - - - - - - 

4. ročník - kvarta - - - - - - - - 

5. ročník - kvinta - - - - - - - - 

6. ročník - sexta - - - - - - - - 

7. ročník - septima - - - - - - - - 

8. ročník - oktáva - - - - - - - - 

Spolu: - - - - - - - - 

Spolu CH + D: - - - - 

 
 

6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE 
 

Kód 
Názov študijného odboru/ 
učebného odboru 

Návrh školy 

Stupeň 
vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

prihlásení 
zapísaní 
 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 
2.termín 

4556 K operátor lesnej techniky 
1 30 

ISCED 3A 4 23 37 22 

2413 K  mechanik strojov a zariadení ISCED 3A 4 5 11 8 

4575 H mechanizátor lesnej výroby 1 24 ISCED 3C 3 14 25 18 

2466 H 04 
mechanik opravár - lesné stroje a 
zariadenia 1 20 

ISCED 3C 3 10 23 11 

4524 H agromechanizátor, opravár ISCED 3C 3 6 12 8 

 
 
Nenaplnené študijné/ učebné odbory:  
 
 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - 
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7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV  
 

 
   
Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:  
 
Kód Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech Spolu 

1. 
ročník 

2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 

SJL Slovenský jazyk a literatúra 3,08 3,02 2,83 2,93   2,93 

ANJ Anglický jazyk 2,98 3,05 3,25 3,44   3,17 

NEJ Nemecký jazyk 3,07 3,21 2,8    3,06 

OBN Občianska náuka 2 1,77 2,23    2,00 

DEJ Dejepis 1,51 1,31     1,45 

MAT Matematika 2,8 2,54 2,52 3,33   2,66 

FYZ Fyzika 2,13      2,13 

TEV Telesná výchova   1,73 1,67   1,7 

STN Strojníctvo 2,88      2,88 

TCK Technické kreslenie 3,00      3,00 

STT Strojárska technológia 3,00 1,22     2,11 

LNA Lesná výroba 2,78 1,56     2,17 

NLE Náuka o lesnom prostredí 2,05  2,05    2,05 

ELK Elektrotechnika 2,86      2,86 

INF Informatika 2,17 2,71     2,38 

TEC Technológia 2,6 1,77 1,45    1,94 

STZ Stroje a zariadenia 2,69 2,33 2,36 2,63   2,43 

NAM Náuka o materiáloch 2,34      2,34 

TOP Technológia opráv lesných strojov 2,68      2,68 

TOP Technológia opráv   2,36    2,36 

MOV Motorové vozidlá  1,93 1,9    1,84 

NOR Náuka o práci  2,69     2,69 

OVY Odborný výcvik 1,27 1,65 1,64 1,89   1,57 

PEL Pestovanie lesa 2,67  2,55    2,61 

NLS Náuka o lese 2,33 1,92     2,13 

TZV Technológia živočíšnej výroby  2,2 2,22    2,21 

TSV Telesná a športová výchova 1,35 1,44 1,36    1,37 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet % počet % 

Celkový počet žiakov  225 
 

X 219 X 

Prospech prospeli s vyznamenaním 8 3,56 10 4,57 

prospeli s priemerom 1,00 3 1,33 3 1,37  

prospeli veľmi dobre 36 16 33 15,07  

prospeli 149 66,22 153 69,86 

neprospeli 15 6,66 4 1,83 

neklasifikovaní 14 6,23 16 7,31 

celkový prospech za školu 2,36 X 2,38 X 

Správanie veľmi dobré 181 80,44 173 79 

uspokojivé 35 15,55 30 13,7 

menej uspokojivé 8 3,56 12 5,48 

neuspokojivé 1 0,45 4 1,82 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 10 570 X 13 087 X 

počet ospravedlnených hodín 10 266 97,12 12 684 96,92 

počet neospravedlnených hodín      304 2,88           403 3,08 
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EKO Ekonomika 2,77 3,31 3,05 3,63   3,13 

LES Lesné stavby 2,67      2,67 

MEC Mechanika 3,1      3,1 

POV Poľnohospodárska výroba 2,00      2,00 

MEA Mechanizácia  1,00     1,00 

TLE Technológia lesnej výroby  2,12 1,45 1,7   1,76 

TRA Traktory a automobily  1,67     1,67 

LET Lesná ťažba 1,67      1,67 

PKO Prevádzková spoľahlivosť strojov 2,7      2,7 

OLZ Ochrana lesa a životného prostredia 2,67      2,67 

KMV Konštrukcia motorových vozidiel 1,7      1,7 

HUL Hospodárska úprava lesov 2,33      2,33 

PCV Praktické cvičenia 1,25      1,13 

PRX Odborná prax 2,43      1,8 

TRV Technológia rastlinnej výroby  3,00 2,33    2,67 

Spolu:  2,35 2,22 2,3 2,65   2,38 

 

 
8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA 

 
Údaje o maturitnej skúške 
 
Externá časť maturitnej skúšky: 

 
 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
 
 
 
 

Predmet Úroveň  Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

 Anglický jazyk B1 27 54,57 

- - - 

Slovenský jazyk a literatúra - 27 64,42 

- - - 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

 Anglický jazyk B1 27 55,56 

- - - 

Slovenský jazyk a literatúra - 27 51,44 

- - - 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

 Anglický jazyk B1 27 2,81 

- - - 

Slovenský jazyk a literatúra - 27 2,85 

- - - 

Praktická časť odbornej zložky - 27 2,04 

- - - 

Teoretická časť odbornej zložky - 27 2,37 

- - - 
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Údaje o záverečných skúškach 
 

 
 

9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 
 
A) Aktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 

4556 K operátor lesnej techniky  denná ISCED 3A 

4243 M  mechanizácia pôdohospodárstva denná ISCED 3A 

2413 K mechanik strojov a zariadení denná ISCED 3A 

4521 L lesné hospodárstvo  denná ISCED 3A 

4526 L mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  denná ISCED 3A 

4575 H mechanizátor lesnej výroby denná ISCED 3C 

2466 H04 mechanik-opravár - lesné stroje a zariadenia) denná ISCED 3C 

4524 H agromechanizátor, opravár  denná ISCED 3C 

 
B) Neaktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Neaktívne od šk. 

roku 

3663 H tesár denná ISCED 3C 2010/2011 

4565 H lesokrajinár/ka denná ISCED 3C 2004/2005 

3916 M životné prostredie denná ISCED 3A 2005/2006 

3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom denná ISCED 3A 2015/2016 

 
C) Experimentálne overovanie 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Doba trvania 
experimentu 

(od – do) 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

- - - - - 

 
 
 
 

Kód Učebný odbor Počet 
žiakov 

Prospech Počet žiakov, 
ktorí nekonali  
skúšku 

prospeli s  
vyznamenaním 

prospeli 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli 

4575 H Mechanizácia lesnej výroby 11 1 0 10 0 0 

2466 H-04 Mechanik opravár so 
zameraním na lesné stroje a 
zariadenia 

14 5 2 7 0 2 

4526 H  Agromechanizátor, opravár 9 2 2 5 0 0 
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10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ženy 7   

Muži 22   

Spolu (kontrolný súčet): 29   

Kvalifikovanosť v %: 100 X 

Veková štruktúra do 30 rokov 1   

do 40 rokov 5   

do 50 rokov 7   

do 60 rokov 14   

nad 60 rokov 1   

dôchodcovia 1   

Spolu (veková štruktúra): 29 / 48 r.   

 

 
11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet 

Ženy 5 

Muži 1 

Spolu (kontrolný súčet): 6 

Veková štruktúra do 30 rokov  

do 40 rokov 1 

do 50 rokov 4 

do 60 rokov 1 

nad 60 rokov  

dôchodcovia  

Spolu (veková štruktúra): 6 / 45 r. 

 
 

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet Forma štúdia Garant štúdia 

(napr. MPC, VŠ a iné) 

Absolventi 
vysokých škôl 

ženy    

muži    

do 30 rokov ženy 1 inovačné SOFTIMEX Multimédiá 

muži    

do 40 rokov ženy 3 inovačné SOFTIMEX Multimédiá 

muži    

do 50 rokov ženy 3 inovačné SOFTIMEX Multimédiá 

muži 2 inov.,akt. prípr.vzd. SOFTIMEX Multimédiá, VŚ-KURk 

do 60 rokov ženy    

muži 6 špec.,inov.,akt.pr.vz. SOFTIMEX Multimédiá, ŠIOV BA, VŠ-KURk  

nad 60 rokov ženy    

muži    

dôchodcovia ženy    

muži    

Spolu: 15 - - 
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13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH  

VYUČOVACÍCH PREDMETOV   
 
P.č. Zoznam vyučovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie  

(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok) 

Odbornosť 

1. Slovenský jazyk a literatúra 100 

2. Anglický jazyk 100 

3. Nemecký jazyk 100 

4. Občianska náuka 90 

5. Dejepis 0 

6. Matematika 100 

7. Fyzika 0 

8. Telesná výchova 100 

9. Strojníctvo 100 

10. Technické kreslenie 100 

11. Strojárska technológia 100 

12. Lesná výroba 100 

13. Náuka o lesnom prostredí 100 

14. Elektrotechnika 100 

15. Informatika 100 

16. Technológia 100 

17. Stroje a zariadenia 100 

18. Náuka o materiáloch 100 

19. Technológia opráv lesných strojov 100 

20. Technológia opráv 100 

21. Motorové vozidlá 100 

22. Náuka o práci 100 

23. Odborný výcvik 100 

24. Pestovanie lesa 100 

25. Náuka o lese 100 

26. Technológia živočíšnej výroby 100 

27. Telesná a športová výchova 100 

28. Ekonomika 100 

29. Lesné stavby 100 

30. Mechanika 100 

31 Poľnohospodárska výroba 100 

32. Mechanizácia 100 

33. Technológia lesnej výroby 100 

34. Traktory a automobily 100 

35. Lesná ťažba 100 

36. Prevádzková spoľahlivosť strojov 100 

37. Ochrana lesa a životného prostredia 100 

38. Konštrukcia motorových vozidiel 100 

39. Hospodárska úprava lesov 100 

40. Praktické cvičenia 100 

41. Odborná prax 100 

42. Technológia rastlinnej výroby 100 

Celkový priemer (%): 95 
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14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 

 
- stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:  
 
-  spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:  
ÚPSVaR Námestovo 
OO PZ Dolný Kubín 
CPPPaP Trstená 
 

stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:  
 

Vyhodnotenie práce koordinátora sociálno-patologických javov za školský rok 2015/2016 
 
        Činnosť koordinátora sociálno-patologických javov sa riadila podľa plánu práce, ktorý bol vypracovaný na začiatku školského 
roku 2015/2016. Tento plán bol schválený vedením školy.        Jednotlivé úlohy boli plnené priebežne s určitými zmenami termínov, 
ktoré sa menili podľa možností jednotlivých zainteresovaných osôb a organizácií. 
     V septembri sa robil nábor do jednotlivých záujmových krúžkov, ktorých pracovalo na škole 12 a do ich činností sa zapojilo 247 
žiakov. V októbri bol robený dotazník o šikanovaní pre žiakov 1 ročníka. Dotazníka sa zúčastnilo 49 žiakov. Vyhodnotenie 
jednotlivých bodov dotazníka bolo prednesené na pedagogickej rade. V novembri v spolupráci s OO PZ Dolný Kubín sa uskutočnila 
prednáška o problematike šikanovania, alkoholu a drog. Táto prednáška bola rozdelená na dva dni pre žiakov prvého a druhého 
ročníka. V decembri bol zorganizovaný turnaj vo futbale v rámci Svetového dňa boja proti AIDS. Turnaja sa zúčastnili žiaci 5 tried. 
Na mesiac február bola plánovaná prednáška o obchodovaní s ľuďmi, ale táto bola uskutočnená v máji. Prednáška bola 
organizovaná CPPPaP v Trstenej. V marci sa žiaci zúčastnili výchovného koncertu zameraného na protidrogovú problematiku a 
v rámci triednických hodín robili triedny učitelia prednášku na tému Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii. Mimo plán bol 
ešte zorganizovaný celoškolský futbalový turnaj na umelej tráve. Do turnaja sa zapojili všetky triedy v počte 51 žiakov. 
 
    
V Tvrdošíne 04.07.2016                                          Vypracoval : Mgr. Ivan Šula 
                                                                                                                       koordinátor 
 
 

stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:  
 

Hodnotiaca správa práce výchovného poradcu  za školský rok 20015/2016 
 
     Úlohy v pláne výchovného poradcu boli plnené priebežne vzhľadom na aktuálnosť problémov. 
     V mesiaci júl 2016 bol vypracovaný plán práce výchovného poradcu. Jeden deň v týždni podľa rozvrhu VaKP (utorok) bol 
stanovený ako konzultačný. Doplnená bola aj dokumentácia potrebná k práci výchovného poradcu, ako aj aktualizovaná nástenka. 
     V mesiaci september  až október bol vypracovaný zoznam začlenených (integrovaných) žiakov. Taktiež bol vypracovaný prehľad 
rozmiestnenia maturantov na VŠ v minulom školskom roku. 
     Študentom, rodičom i kolegom bol poskytovaný poradenský a metodický servis. V najväčšej miere sa jedná o poskytovanie 
individuálnych i skupinových konzultácií pre študentov 3. a 4. ročníkov v oblasti výberu voliteľných predmetov, kariérového 
poradenstva, poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách v Slovenskej republike , ako aj v zahraničí. 
     Na základe pozvaní  CPPPaP boli uskutočnené prezentácia na verejnosti: 

 prezentácia školy na verejnosti spočívala v návšteve rodičovských združení v ZŠ  v Oravskej Lesnej 

 prezentácie na burze stredných škôl v Trstenej, Námestove a v Dolnom Kubíne 
 
     Pre štvrtákov boli pripravené a realizované konzultácie a pomoc pri vypisovaní prihlášok na vysoké školy. 
     Pre žiakov druhých ročníkov boli zabezpečené a realizované besedy s odborníkmi - vyšetrovateľmi v oblasti prevencie sociálno-
patologických javov. 
     Pre žiakov prvých a tretích ročníkov v spolupráci s policajtom pánom Tiborom Šándorom boli uskutočnené besedy na rôzne 
aktuálne témy. Podľa potrieb a aktuálnych informácií bola ktualizovaná nástenka VP vo vestibule školy. 
     V mesiaci október sa výchovný a kariérový poradca zúčastnil na kontinuálnom vzdelávaní v rámci projektu v kariérovom 
poradenstve a ukončené bolo záverečnou skúškou pred komisiou. 
     13. – 17. 4. sa výchovný a kariérový poradca zúčastnil na ďalšom vzdelávaní v rámci projektu RSOV.  
     V mesiaci apríl a máj v rámci zisťovania sociálnej klímy na našej škole boli výchovným poradcom oslovení žiaci, výsledky hovoria 
o bežných problémoch na našej škole. Žiaci za najviac stresové faktory považujú vzťahy s učiteľmi, rodičmi a spolužiakmi. Za najviac 
stresujúce a neobľúbené predmety v niektorých triedach považujú slovenský, anglický a nemecký jazyk. V mesiaci máj bola taktiež 
uskutočnená prednáška zamestnancami UPSVaR Námestovo pre žiakov končiacich prípravu na budúce povolanie.  
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     Vo všetkých triedach je dobrá a korektná spolupráca s triednym profesorom. Celkovo vnímajú vzťahy v škole ako pozitívne a 
tvorivé. 
Počas školského roka boli uskutočňované individuálne stretnutia a pohovory: 

 s problémovými študentmi v oblasti vzdelávania 

 s problémovými študentmi v oblasti výchovy 

 so študentmi s osobnostnými problémami 

 problémy zamerané na profesionálnu orientáciu žiakov 3. ročníkov učebných odborov a študentov 
v nadstavbovom štúdiu 

 
 
     V Tvrdošíne 04.07. 2016           Vypracoval: Mgr. František Murin  
                          výchovný a karierový poradca 
 

 
 
 

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 
 
- multimediálne prezentácie:  
       - články v regionálnych týždenníkoch – My Orava, Oravsko,  
       - na webovej stránke,  
       - na facebookovej stránke 
 
- spolupráca školy s rodičmi: 

- riešenie výchovných problémov za účasti rodičov, 

- pozývanie rodičov na akcie školy (Deň otvorených dverí, Deň lesov, Vianočnú akadémiu) 

- rodičovské združenie dvakrát do roka 

- formy prezentácie školy na verejnosti:  
- uverejnenie článkov v regionálnej tlači o aktivitách školy, 

- zorganizovanie prednášok pre ZŠ ZŠ Liesek, ZŠ Trstená, ZŠ Zákamenné, ZŠ Lokca, ZŠ Mútne, ZŠ Novoť, ZŠ Sihelné, 

-  ZŠ Hladovka, ZŠ Krušetnica, ZŠ M. Medveckej a Š. Šmálika Tvrdošín: 

Vykonanie interaktívnych prednášok a poskytnutie informačných materiálov spracovaných k prednášaným 

témam: 

1. Les ako ho nepoznáme 

2. Biomasa- zelená masa okolo nás 

3. Nedovoľ rásť Hore Odpadov 

- v spolupráci s Lesným závodom Námestovo zorganizovanie Dňa lesov na námestí v Tvrdošíne pre žiakov 

ZŠ Tvrdošín, Liesek  a širokú verejnosť,-  

- zúčastnenie sa a organizácia športovej súťaže v nohejbale s medzinárodnou účasťou, 

- vytvorenie náučného materiálu o odpadoch- video film, prednášky, náučné tabule v meste Tvrdošín, 

 
- školský časopis:  
Zelená krv- vydal sa 2x ročne, 
 
- činnosť žiackej školskej rady:  
-žiacka školská rada sa stretávala pravidelne raz do mesiac spolu s vedením školy, kde boli oboznámení so  
 smerovaním školy, aktivitami vedenia školy a boli prerokované ich pripomienky, zapracované do úloh vedenia 
 školy, 
- žiacka školská rada spoluorganizovala Deň lesov, Vianočnú akadémiu,  Akadémiu ku dňu učiteľov. 
 
- iné aktivity:  
škola sa zúčastnila na výmenných stážach v rámci  projektov v programe Mobilita žiakov Erasmus + 

                do projektov bolo zapojených 40 žiakov  

                projekt bol realizovaný na SOŠ Vysoké nad Jizerou, , Bzenec, Frídek Místek a Národný Park Zawoja 

 

škola pre žiakov zabezpečila odborné exkurzie 

 kotolňa na biomasu Nižná,   
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 poľnohospodárskeho družstva Ťapešovo, Nitrianske Pravno, Turčiansky Ďur 

 Deň poľa Očová 

 Semenoles  L. Hrádok, 

 píla Oravský podzámok, Zákamenné a Liptovský Hrádok,  

 výskumný ústav na šľachtenie rýchlorastúcej vŕby Krivá 

 kotolňa na biomasu Nižná 

 výstava lesnícke a poľnohospodárskej techniky Brno 

 zberný dvor Tvrdošín 

 LKT Trstená 

 exkurzia lanové systémy v Klubine- Kysuce 

 semenoles a hluchánia farma Wisla, PR 

 

 

               ďalšie exkurzie:       

               Hájnikova horáreň Slanica, 

               Skanzen- tradičné remeslá 

               Literárne múzeum Martin   

               Slanický ostrov umenia 

               Múzeum P.O. Hviezdoslava D. Kubín 

               Martin divadelné predstavenie 2x 

               anglicko- slovenské predstavenie Martin 

               výchovný koncert s témou ľudské práva 

               filmové predtavenia Ekotopfilm  

odborné prednášky: 

              podkôrny hmyz Ing. J. Herúd OZ Námestovo 

              eliminácia užívania alkoholu OR PZ Dolný ubín 

              prevencia voči šikanovaniu 

  športové  súťaže: 

            v nohejbale v Tvrdošíne, Bílej, Bzenci 

            armwertling 

            futbal 

            cezpoľný beh 

           nohejbal 

           streľba zo vzduchovky  

súťaže odbornej zručnosti: 

           Drevorubač v Hejniciach, v B. Štiavnici, v Krivokláte 

           agromechanizátor v Pruskom 

           Opravár Junior a Drevorubač Junior v Tvrdošíne 

vedomostné súťaže:  

           Angličtina v malíčku 

           Nemčina  

           Mladý Slovák 

           súťaž BOZP 

           Súťaž v triedení odpadov 

           Poznávanie drevín 

           Poznaj motory 

           2x výtvarná súťaž  
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16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 
2015/2016 

 

 
 

 

 

Projekt  
/ 

Grant 
Názov projektu / 

grantu 
Stručná char. 

Projektu / grantu 
Akcept./ 

Neakcept. 

Termín 
začiatku 
realizácie 

pr. 

Termín 
ukončenia 
realizácie 

pr. 

Celkový 
rozpočet 

Spolufinanco
vanie 

Š
ko

la
 

Ž
S

K
 

Ž
S

K
 

Škola ako centrum 
športu 

Zlepšenie 
podmienok pre 

športové aktivity 
žiakov 

N - - 5050 - - 

Mladí ľudia:  závislosť 
a voľný čas  

Aktivity zamerané 
na prevenciu 
a zmysluplné 

využitie voľného 
času 

N - - 250 - 250 

V Hviezdoslavových 
šľapajách 

Podpora záujmu 
žiakov o dielo 

P.O.Hviezdoslava, 
zvýšenie národného 

povedomia. 
pochopiť 

vlastenecký odkaz 
básnika 

v prepojenosti na 
lásku k prírode. 

N - - 540 220 300 

POKLADY ORAVY 
 

Zvyšovanie 
motivácie študentov 

k poznávaniu 
histórie nášho kraja 
v učení sa cudzieho 

jazyka 

A Apríl 2016 Jún 2016 300 - 300 

M
Š

V
V

aŠ
 S

R
 

Enviroprojekt Nedovoľ rásť 
Horeodpadov 

A 01. 06. 
2015- 

30. 11. 2015 1900 - - 

FINANČNÁ 
GRAMOTNOSŤ A 

VÝCHOVY K   
PODNIKANIU  

Názov projektu: 
SVET FINANCIÍ 

N 01. 06. 
2015- 

30. 11. 2015 2089 200 - 

GRAFICKÉ 
SYSTÉMY V 
ODBORNOM 

VZDELÁVANÍ a 
príprave na rok 2016,  

Názov projektu: 
VIZUALIZÁCIE A 

ANIMÁCIE  

N 01. 06. 
2015- 

30. 11. 2015 1950 150 - 

F
o

n
d

y 
E

U
 

Erasmus+: 
 Nadobúdanie nových 
kompetencií a 
zručností formou 
duálneho vzdelávania 
( zapojené štyri 
partnerské inštitúcie, 
30 žiakov) 
 

Mobilita žiakov 
v odbornom 
vzdelávaní 
a príprave v 
zahraničných 
školách a podnikoch 

A 1.6. 2015 1.6. 2016 78 026 € 0 0 
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17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

 
Zistenia: Kompletná Správa o výsledkoch školskej inšpekcie vykonanej v dňoch 20.06.2016 až 22.06.2016 
tvorí v zmysle usmernenia Prílohu č. 2  tejto správy.  
 
 

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 
A) budovy, dielne, odborné učebne 
 

Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne ktoré zariadenie škola spravuje 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kapacita školy 
k 01.09.2015 

 

250 
Skutočný počet 
žiakov: 

 
227 

Naplnenosť 
školy (%): 

 
90,8 

  

 Počet Počet skutočne 
využívaných učební 

Priestor v m 3  / m2                                                                              Poznámka 

Budovy celkom 4 4 15.743/5.830  

 Učebne 10 10            2.054/790            

Z
 t

o
h

o
 

5 5 5                      X  

1 1 1                      X  

2 2 2                      X  

2 2 2                      X  

Laboratória                        X  

Šatne                                  
(Áno/Nie) 

13  760/304  

Dielne                                 
(Áno/Nie) 

5  1425/ 528  

Školský internát               
(Áno/Nie) 

    

Školská jedáleň                
(Áno/Nie) 

    

Výdajná školská jedáleň  
(Áno/Nie) 

    

Telocvičňa                         
(Áno/Nie) 

    

Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia)  

1  5157/1910 Áno - ubytovňa 

T
ec

h
n

ik
a 

 PC                             
(ks) 

42                       X  

Dataprojektory         
(ks) 

9                       X  

Interaktívne tabule   
(ks) 

3                       X  
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B) športoviská 
 

Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie 
ihrisko...)  
 

C) školský internát 
 

 
Názov školského internátu, adresa 

 

 

 

Charakteristika ŠI Počet Poznámka 

Kapacita internátu (počet lôžok)  / m2  

 
  

Poplatok za ubytovanie v školskom internáte za školský 
rok 2015/2016 
 

  

Celkový počet izieb Jednoposteľových   

Dvojposteľových   

Trojposteľových   

Štvorposteľových   

Počet ubytovaných žiakov / 
Naplnenosť  internátu (%)  

 
 

k 15.9.2015    

k 1.1.2016    

k 15.9.2016    

Počet iných ubytovaných za školský rok 2014/ 2015   

Počet iných ubytovaných za školský rok 2015/ 2016   

Športoviská 

Názov športoviska Áno 
/ 

Nie 

Rozmery Povrch Stav  
(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 
rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa        

Telocvičňa        

Ihrisko        

Ihrisko        

Viacúčelové ihrisko       

Atletický ovál     Uviesť počet dráh  

Atletická rovinka      Uviesť počet dráh  

Atletické doskočisko  X     

Vrhačský sektor  X     

Hokejové ihrisko       

Posilňovňa       

Tenisové kurty  Počet     

Plaváreň     Uviesť počet dráh  

Sauna  X X    

Pohybové štúdio       

Gymnastická telocvičňa       

Floorbalové ihrisko       

Iné (uviesť)       

       

Šatne Uviesť počet a stav 

Hygienické zariadenia Uviesť počet a stav 
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Počet všetkých zamestnancov internátu k 15.9.2016 
 
 

  

Počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2016 
 
 

  

Školská jedáleň ako súčasť  ŠI                        (Áno/Nie) 
 

  

 
Vlastné príjmy ŠI od ubytovaných 
žiakov  

k 31.12.2015   

k 30.6.2016   

Vlastné príjmy ŠI od iných 
ubytovaných 

k 31.12.2015   

k 30.6.2016   

Rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI :  
 

  

Plocha jednej izby  (m²) 
 

  

Umiestnenie hygienických  
zariadení  
 

Spoločné              (na 
chodbe) 
() 

  

V rámci „bunky“   

Spoločné priestory  ŠI 
 

Študovne               
(počet a plocha) 

   

Kuchynky 
(počet a plocha) 

   

Miestnosti vychovávateľov  
(počet  a plocha) 

   

Počet podlaží  ŠI   

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

  

zo školskej kotolne   

iné (názov dodávateľa 
tepla) 
 

  

Výťah   

Áno/nie 
 

 

  

Rok poslednej 
rekonštrukcie 
 
 

  

 
 
 
Odkanalizovanie  
 
 

Verejná kanalizácia 
 

  

Vlastná ČOV 
 

  

ČOV školy 
 

  

    

 
D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň 

 
Názov školského zariadenia , adresa 

 

 

 

Charakteristika ŠJ Počet Poznámka 

Kapacita školskej jedálne  
 
 
 

  

Celkový počet zamestnancov 
ŠJ alebo výdajnej ŠJ  

šéfkuchár   

kuchár    

zaučený kuchár   

zamestnanci v prevádzke   
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Podnikatelská činnost ŠJ ( ak 
áno, v poznámke napísať druh 
PČ) 

áno ------------  

nie 
-----------  

Využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin ( vypísať 
do poznámky využitie ) 

  

 
Vlastné príjmy ŠJ   

k 31.12.2015   

k 30.6.2016   

Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci k 31.12.2015   

k 30.6.2016   

Rok výstavby / začiatok  užívania ŠJ :  
 

  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 
 

  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 
 

  

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

  

zo školskej kotolne   

iné (názov dodávateľa tepla) 
 

  

 
 
 
Kanalizácia  
 
 

verejná kanalizácia 
 

  

vlastná ČOV 
 

  

ČOV školy 
 

  

    

 
 

19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 
 
Vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku 2015/ 2016: 
 

1. Znížiť počty vymeškaných hodín – nesplnené. Počas školského roka sa nepodarilo znížiť počet vymesškaných 

hodín, ktoré zastali na približne rovnakej úrovni (predcháczajúci šk. rok priemer 102,8 hod./žiak, 

vyhodnodcovaný školský rok priemer 106,5 hod/žiak. 

2. Pokračovať v príprave a realizovať rekonštrukciu strechy – druhá etapa – splnené. Rekonštrukcia strechy bola 

vykonaná – dokončená aj druhá etapa v mesiaci august 2016. 

3. Obstarať 2 ks osobné motorové vozidlo do autoškoly, ako náhrada za vozidlá s priebehom cca 300 tis. Km, 

s týmito naložiť v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom ŽSK – nesplnené. 

4. Obstarať nový LKT 82, nový LPV, k tomu vytvárať prostriedky z vlastných zdrojov – splnené čiastočne. Bola 

poslaná požiadavka zriaďovateľovi školy ŽSK na finančné prostriedky tak, aby sa táto dostala do rozpočtu ŽSK 

pre rok 2017. 

5. Postupne resp. jednorázovo v rámci VO obstarať PC do počítačovej učebne (20 ks PC) – splnené čiastočne. 

Počítače sú obstarávané postupne na základe nutnosti výmeny a dané do užívania.  

6. Pokračovať v projektovej činnosti v rámci ERASMUS+. Začať – pripraviť spoluprácu s partnerskými 

organizáciami v iných krajinách ( doteraz Poľsko, ČR). Splnené. Pre školský rok 2016/2017 škola podala 

Projekt pod názvom „ Získavanie špeciálnych odborných zručností žiakov v krajinách EÚ“ so schválením grantu 

vo výške 60. 434,00 €. Získali sme nového partnera zo SRN, kde bude vykonaná odborná stáž. Tiež škola 

získala – bola schválená prihláška na  Chartu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. 
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7. Obstarať aspoň jedno cca 20 miestne vozidlo na prepravu osôb – splnené čiastočne. Občianske združenie 

Lesník uzatvorilo so školou Nájomnú zmluvu na 9 miestne vozidlo, ktoré už škola využíva.. 

8. Vykonávať prednášky na MŠ, ZŠ aSŠ z oblasti ochrany prírody a životného prostredia - splnené. Na  školách 

boli vykonané viaceré prednášky so zameraním na ochranu prírody  a životného prostredia. 

Definícia cieľa pre školský rok 2016/2017: 
 

1. Obnoviť vozidlový park autoškoly o motorové vozidlá sk. B. 

 
2. Riešiť modernizáciu – rekonštrukciu odsávania vo zváračskej škole vrátane zdrojov financovania. 

 
3. Zmluvne zabezpečiť dostatočný počet partnerov na vykonávanie odbornej praktickej prípravy pre žiakov školy. 

 
4. Vykonať potrebné kroky k zaobstaraniu nového LKT, v prípade schválenia našej požiadavky na finančné 

prostriedky zo ŽSK. 

 
5. Vykonať propagáciu školy, učebných a študijných odborov s cieľom naplnenia plánovaných počtov pre školský 

rok 2017/2018. Chopiť sa príležitosti a vytvorenej možnosti otvorenia samostatnej triedy študijného odboru 

4243 M mechanizácia pôdohospodárstva.  

 

6. V rámci finančných možností realizovať potrebné úpravy šatní na odborný výcvik. 

 
 

 
20. SWOT ANALÝZA 

 
Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

 región s lesníckou tradíciou,  potreba investícií do priestorov dielní, 

 dlhá tradícia školy,  obmedzené priestory dielní, 

 existencia len troch škôl s rovnakým zameraním na 
Slovensku pre činnosti v ťažbe dreva, sústreďovaní, 
ochrane, pestovaní lesa, 

 potreba novej techniky pre súčasný trend v lesníctve- 
lanovka, harvestor, vývozná kolesová súprava, 

 vybavenosť absolventov oprávneniami na obsluhu RMRP, 
UKT, LKT, LPV, HR, VKS, krovinorezu, vodičské 
oprávnenia a zváračské preukazy, 

 starší vozový park, ktorý vyžaduje zvýšené  náklady na 
opravy a údržbu, 

 pripravenosť na prácu v lese, kde je potrebná vytrvalosť 
v dôsledku meniacich sa terénnych podmienok 
a podmienok počasia, 

 finančná náročnosť odboru, 

 spolupráca s podnikateľskými subjektmi v regióne,  zastarané učebné materiály, 

 absolventi ovládajú nielen vedenie vozidiel, ale aj údržbu 

a jednoduché opravy, 

 slabá propagácia školy na verejnosti, 

 potreba viac času venovať výchovnej zložke- učiť 
zodpovednosti, spolupráci, komunikácií, pomôcť vytvoriť 
hodnotový rebrík, pomáhať nájsť motiváciu k vzdelávaniu 
a ďalšiemu vzdelávaniu, pomôcť orientovať sa 
v informáciách 

 vysoká zamestnanosť, 

 spolupráca so školami na Slovensku a v zahraničí, 

 možnosť celoživotného vzdelávania- nadstavbové štúdium,  

 vysoká škola, harvestororvé technológie v Trutnově ČR 

 výborné výsledky žiakov v medzinárodných súťažiach 

zručnosti 

Príležitosti: Riziká: 

 intenzívnejšia spolupráca so zamestnávateľmi v oblasti 
vyjadrenia sa k profilu absolventa, možnosti poskytnúť 
odborný výcvik, finančnú podporu školy, poradenstvo, 

 vysoká ekonomická náročnosť odboru, 

 ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov  ekonomická situácia na Slovensku, 
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prostredníctvom poskytovateľov a zároveň vlastnými 
pedagógmi, 

 nadviazať spoluprácu s učiteľmi biológie na ZŠ 
a gymnáziách s cieľom poskytnúť im materiály a prednášku 
o lese, 

 nedostatok financií na novú techniku, 

 informovať verejnosť o činnosti školy prostredníctvom 
regionálnych novín, dňa otvorených dverí, dňa lesa, 

 znižovanie mzdy u robotníckych profesií v práci v lese, 

 otvorenie štvorročného odboru pre potreby 
poľnohospodárstva, 

 pokles ročnej ťažby dreva v dôsledku preťaženie plánu 
kalamitami v posledných rokoch,  

 uchádzať sa o podporu občianskeho združenia Lesník  slabé ohodnotenie majstrov OV,  

 zapojenie sa do projektov s využitím získanej Charty pre 
odborné vzdelávanie a prípravu 

 pracovná záťaž pedagogických zamestnancov neustálymi 
legislatívnymi zmenami, 

 spolupráca so školami v zahraničí,  neatraktívnosť učiteľského povolania v dôsledku slabého 
finančného ohodnotenia začínajúcich pedagogických 
zamestnancov,  

 získavať iné zdroje financovania- 2% dane, sponzorské 
dary, 

 výchovné problémy u žiakov,  
 

 
 
 
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  

1) Zlepšenie výchovno- vzdelávacieho procesu- cieľom je zlepšenie výchovno- vzdelávacieho procesu cez motiváciu 
pedagogických zamestnancov, žiakov. 

2) Rozvoj odborného vzdelávania prepojeného na trh práce – cieľom je spolupráca s budúcimi zamestnávateľmi v oblasti 
zistenia požiadaviek na profil absolventa, možnosť spolupráce v získaní zmluvných pracovísk pre odborný výcvik žiakov, 
spolupráca v oblasti odborného  vzdelávania  pedagogických zamestnancov, získanie pracovných miest pre absolventov, 
získanie finančnej podpory školy. 

3) Zlepšenie materiálno- technického zabezpečenia školy- cieľom je zlepšiť materiálne vybavenie školy pre teoretické 
a praktické vyučovanie, pre aktívnejšie sa zapájanie žiakov do vyučovacieho procesu, možnosť získať oprávnenia pre 
nové technológie používané v lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve. 

4) Premena tradičnej školy na modernú- cieľom je vytvoriť podmienky pre zvýšenie kvality práce pedagogických 
zamestnancov v oblasti pedagogiky, kreativity, odbornosti, otvorená škola pre verejnosť- pre ZŠ a SŠ. 

5) Prezentácia  a medializácia školy- cieľom je prezentovanie školy pre verejnosť, aby škola bola známa verejnosti a regiónu, 
v ktorom pôsobí, propagácia lesníctva, poľnohospodárstva, opravárenstva a ostatnej kovospacúvacej výroby na verejnosti. 

 

 
21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA 

A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 
 
 

Kód Kód a názov 
študijných 
a učebných odborov   

Ukazovateľ 

celkový 
počet 

absolventov  

počet 
žiakov 

ďalšieho 
štúdia 

počet 
zamestnaných 

žiakov 

počet žiakov 
zamestnaných 
v odbore, ktorý 

vyštudovali 

počet evidovaných 
nezamestnaných žiakov                

k 15. 09. 2016 

4556 K operátor lesnej techniky 27 2 22 20 3 

4575 H mechanizátor lesnej 
výroby 

11 - 7 7 4 

2466 H-
04 

mechanik opravár -   
lesné stroje a  
zariadenia 

12 - 12 11 0 

4526 H  agromechanizátor, 
opravár 

9 - 9 8 0 

Spolu:                59 2 50 46 7 
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22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA 

 
- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole:  
- teoretické vyučovanie s uskutočňuje v nových priestoroch, 
- odborný výcvik je zabezpečený na pracoviskách v lese, v dielňach školy a na zmluvných pracoviskách výrobných 
   organizácií, 
- žiakom sú poskytnuté ochranné osobné pomôcky podľa druhu vykonávanej činnosti, 
-  škola rešpektuje práva žiakov a rodičov a vyžaduje povinnosti žiakov a rodičov, 

-  dobrá komunikácia medzi školou, žiakmi a rodičmi, zmluvnými firmami, organizáciami 

-  organizácia exkurzií poznávacích aj odborných, 

- návšteva vhodných kultúrnych podujatí žiakmi školy – filmy, výchovné koncerty, divadelné predstavenia, 

 

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY  
 

Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2015/2016: 

 

Zaradenie Názov krúžku Počet žiakov 
Vedúci krúžku 

(meno a priezvisko) 

Spoločensko-vedné Konverzácie z anglického jazyka 15 Mgr. Adamčíková Andrea 

Nemecky s úsmevom 19 Mgr. Šišková Júlia 

   

Prírodovedné Počítačový krúžok 20 Ing. Kompan Peter 

   

   

Technické Technický krúžok 18 Čierny Rudolf 

   

   

Umelecké Literárny krúžok 20 Mgr. Brišová Iveta 

Remeselné spracovanie kovov 20 Bc. Kráľ Miroslav 

   

Športové Futbalový krúžok 19 Bc. Szabo Pavol 
Bc. Hulák Peter 

Športový krúžok 19 Mgr. Šula Ivan 

Poľovnícko strelecký krúžok 19 Gerčák Jozef 

Iné Propagačný krúžok 19 Mgr. Šišková Júlia 

Rozhlasovo-redakčný krúžok 20 Ing. Klimčíková Alena 

Školský časopis 20 Mgr. Regulyová Erika 

 
- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád a postupových súťaží 
(nie regionálne kolá):   

 

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo - - - 

- - - 

- - - 

- - - 

Celoslovenské 
kolo  

Drevorubač Banská  Štiavnica družstvo 
A. Staš, P. Suľa, J. Murín 

2. miesto 

 Súťaž žiakov SOŠ z predpisov BOZP Družstvo 
Šimon Kukuc 
Matúš Juritka  
Patrik Paľovčík  

5. miesto 
9. miesto 
26. miesto 
24. miesto  

Medzinárodné Drevorubač junior 2015“ v Křivokláte, CZ družstvo  3. miesto 
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kolo   Š. Chudiak 
M. Sekereš 

Súťaž  Opravár junior 2016 v Tvrdošíne  

 
družstvo 
Š. Polťák  
M. Polťák 
M. Veselovský 

1 miesto 

Súťaž Drevorubač Junior v Hejniciach  CZ 2016 družstvo 
Š. Chudiak 
M. Sekereš 

2. miesto 

Súťaž Drevorubač Junior Tvrdošín 2016 družstvo 
M. Sekereš 
T. Jakubjak 

2. miesto 

Súťaž  Mladý poľnohospodár Tomáš Kormančík 
Dávid Čučka  

11. miesto 
13. miesto 

 
- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží (nie regionálne kolá): 

 
 

24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 
 
- stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školský internát, centrum voľného 
času, stredisko odbornej praxe):  
A)  
 

Druh školského zariadenia 
Kapacita šk. 
zariadenia 

Počet žiakov  

Z toho počet 
žiakov, ktorí 
nie sú žiakmi 

školy 

Naplnenosť v % 

Centrum voľného času     

Stredisko odbornej praxe     

 
 

B) Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť) 
 
 
C) CVČ 
 

P.č. Názov krúžku Počet žiakov periodicita Vedúci krúžku 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za 
školský rok 2015/2016 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1 

 
 
Dátum: 
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy:  
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Príloha č. 1 
 

 
 

 

 Stredná odborná škola lesnícka 
Medvedzie 135 

027 44  Tvrdošín 

 

 

                    Správa o hospodárení za  rok 2015 
 

 

     SOŠ lesnícka Tvrdošín je škola s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja a poskytuje vzdelanie v oblasti lesného hospodárstva, vodohospodárstva , 

starostlivosti o krajinu, drevárskej prvovýroby. 

     Škola v účtovnom období január – december 2015 hospodárila s prostriedkami príspevku 

z rozpočtu a s prostriedkami z vlastných výnosov organizácie. 

 
Výnosy BČ  :                                    720.237  € 

Náklady BČ:                                     735.795  € 

 

Hosp. výsledok:                              - 15.558   € 

    

Upravený rozpočet na rok 2015 je v členení: 

 

Mzdy a odvody :                               467.414  € 

Prevádzka :                                         56.220  € 

Kreditové príplatky                                 592  € 

Mimoriadne odmeny                            4.535  € 

Enviroprojekt 2015                               1.775  € 

Maturity                                                1.286  € 

Odchodné                                              1.917  € 

Mimor.výsledky žiakov                        1.000  €   

Vzdelávacie poukazy                            6.330  €                                 

Kapitálové výdavky                            50.000  € 

 

 

Príspevok celkom:                            591.069  € 

Plánované vlastné zdroje:                   98.000  € 

Plánované náklady celk.                    689.069  € 

 

 Plnenie 1-12/2015 

 

Príspevok :                                       591.069  € 

Vlastné tržby :                                    81.623  € 

Príjmy spolu:                                    672.692  €  

 

 

 

V Tvrdošíne  20.01.2016                                                                            Ing. Viliam Gerčák 

                                                                                                                        riaditeľ školy  

 

z r i a ď o v a t e ľ  
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Príloha č. 2 
 

Školská inšpekcia 
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Príloha č. 5 
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STROJOVÝ PARK/ Názov školy:Stredná odborná škola lenícka, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín 

Názov a druh stroja 
Rok 

výroby 
Rok 

nadobudnutia 
Evidenčné číslo Účel využívania  

Prenájom stroja 

Nájomca Doba nájmu Cena nájmu 

motorová píla Husqvarna 257 1999 1999 6010500 odborný výcvik       

 jamkovač Stihl 1989 1989 114434870 odborný výcvik       

krovinorez Stihl FS 280 1995 1995 133463654 odborný výcvik       

krovinorez Stihl FS 280 1995 1995 133463641 odborný výcvik       

krovinorez Stihl FS 280 1995 1995 133463633 odborný výcvik       

krovinorez Stihl FS 400 2001 2001 50509512 odborný výcvik       

krovinorez Stihl FS 400 2001 2001 50509515 odborný výcvik       

krovinorez Stihl FS 280 K 1994 1994 130748099 odborný výcvik       

krovinorez Stihl FS 450 2007 2007 167516008 odborný výcvik       

krovinorez Stihl FS 450 2007 2007 167763659 odborný výcvik       

krovinorez Stihl FS 360 C-E 2013 2013 OTE-0808 odborný výcvik       

krovinorez Husqvarna 545RX 2014 2014 OTE-0882 odborný výcvik       

vyvetvovacia píla Stihl S 075 2005 2005 236883280 odborný výcvik       

motorová píla Stihl MS 200 T 2008 2008 582 odborný výcvik       

motorová píla Stihl MS 261 2011 2011 173355305 odborný výcvik       

motorová píla Stihl MS 362 2011 2011 173042631 odborný výcvik       

pásuvý vyťahovač JH 125 2004 2004 5,5 HP odborný výcvik       

pásová píla s elektr. Pohonom 2014 2014 OTE-0878         

                

motorová píla Stihl MS 046 2000 2000 138216253 odborný výcvik       

motorová píla Stihl MS 440 2002 2002 139484135 odborný výcvik       

motorová píla Stihl MS 440 2003 2003 154080557 odborný výcvik       

motorová píla Stihl MS 260 2005 2005 162156699 odborný výcvik       

motorová píla Stihl MS 440 2005 2005 162831320 odborný výcvik       

motorová píla Stihl MS 460 2005 2005 161045048 odborný výcvik       
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motorová píla Stihl MS 361 2005 2005 162517812 odborný výcvik       

motorová píla Husqvarna 445E 2009 2009 20090400387 odborný výcvik       

motorová píla Stihl MS 440 2005 2005 162831320 odborný výcvik       

                

motorová píla Husqvarna 372 XP 1992 1992 10200833 odborný výcvik       

motorová píla Stihl MS 260 2005 2005 162056707 odborný výcvik       

motorová píla Stihl MS 440 2005 2005 162831339 odborný výcvik       

motorová píla Stihl MS 460 2005 2005 162107763 odborný výcvik       

motorová píla Stihl MS 361 2005 2005 162709185 odborný výcvik       

motorová píla Dolmar 6400-45 2007 2007 2007181765 odborný výcvik       

motorová píla Dolmar 6100 2014 2015 OTE-0927 odborný výcvik       

motorová píla Husqvarna 365 2011 2011 702 odborný výcvik       

motorová píla Husqvarna 365 2015 2015 OTE-0929 odborný výcvik       

motorová píla Stihl MS 260 2005 2005 161766192 odborný výcvik       

motorová píla Stihl MS 361 2005 2005 162709069 odborný výcvik       

motorová píla Stihl MS 440 2013 2013 OTE-0807 odborný výcvik       

krovinorez Stihl MS 360 C-E 2013 2013 OTE-0808 odborný výcvik       

motorová píla Husqvarna 555 2013 2013 OTE-0809 odborný výcvik       

motorová píla Husqvarna 550XP 2014 2014 OTE - 0881 odborný výcvik       

krovinorez Husqvarna 545RX 2014 2014 OTE - 0882 odborný výcvik       

elektr. Brúska Dolmar 1992 1992 102 odborný výcvik       

kompresor 2007 2007 OTE - 0514 odborný výcvik       

vrtačka Gude AS 144E 2008 2008 OTE - 0538 odborný výcvik       

Brúska Gude 2500 2008 2008 OTE - 0610 odborný výcvik       

motorová píla Stihl MS 261 C-M 2015 2015 OTE - 1057 odborný výcvik       

hobľovačka HP-200 2008 2008 583 údržba budov       

kosačka Wiking 545V 2010 2010 431942047 údržba budov       

príklepová vrtačka Bosch 2014 2014   údržba budov       

priamočiara píla 2004 2004 OTE-0002 údržba budov       

okružná píla 2004 2004 OTE-0003 údržba budov       
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pokosová píla 2007 2007 OTE- 0525 údržba budov       

elektr. Pokosová píla 2008 2008 OTE-540 údržba budov       

aku vrtačka Makita 6271D 2010 2010 20100898712 údržba budov       

                

Kompresor veľký 2007 2007 50084-02 odborný výcvik       

vrtačka Ferm 2007 2007 FKB 13/650 údržba budov       

uhlová brúska Makita 9565 HZ1 2011 2011 OTE-0715 údržba budov       

                

Invertor TIG 160A 2009 2009 599 odborný výcvik       

Invertor Rilon ARC200T 2010 2010 90801513 odborný výcvik       

Invertor ARC 200T 2010 2010 90801543 odborný výcvik       

Invertor KITin 170 TIG-LA 2008 2008 OTE-0609 odborný výcvik       

zvár.autom.MIG200G 2013 2013 OTE-0816 odborný výcvik       

                

vrtačka stolová 1986 1986 144 odborný výcvik       

uhlová brúska 9558HN 2011 2011 OTE-0713 odborný výcvik       

uhlová brúska 9558HN 2011 2011 OTE-0714 odborný výcvik       

vysavač karcher MV4 2014 2014 OTE-0860 odborný výcvik       

brúska elektrická 1986 1986 6 odborný výcvik       

                

uhlová brúska GA 5030 2012 2012 OTE-0729 odborný výcvik       

príklepová vrtačka HP2051 2012 2012 OTE-0731 odborný výcvik       

uhlová brúska dewalt 2016 2016 OTE - 1095 odborný výcvik       

vrtačka stojanová 1984 1984 201 odborný výcvik       

brúska stojanová 1993 1993 40385 odborný výcvik       

zváračka fk 400 1999 1999 00/01/98 odborný výcvik       

zváračka fk mik 300 2004 2004 269/2001 odborný výcvik       

zváračka co fk mik 300 2004 2004 268/2001 odborný výcvik       

zváračka mik 300 2004 2004 339/2002 odborný výcvik       

píla na kov 2004 2004 322 odborný výcvik       
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zváračka co fk mik 300 2004 2004 397/12/03 odborný výcvik       

sústruh madar 2005 2005 358 odborný výcvik       

sústruh bulhar 2005 2005 359 odborný výcvik       

obrážačka 2005 2005 360 odborný výcvik       

frezka strojová 2005 2005 228 odborný výcvik       

sustruh žebrák 2005 2005 69706 odborný výcvik       

brúska vodorovná 2005 2005 801668 odborný výcvik       

zvárací poloautomat co 2004 2004 398/12/13 odborný výcvik       

plazmový rezací stroj 2005 2005 saf cp 19 odborný výcvik       

čistiaci stroj re 521 2014 2014 47700124501 odborný výcvik       

                

                

                

                

                

        Dňa: 21.10.2016 
       Spracoval: Bc. Juraj Šálka 
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