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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 

(v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š SR č. 435/2020 Z .z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 
I. Základné údaje o škole a zriaďovateľovi  

 

Základné údaje  

Názov školy  Stredná odborná škola informačných technológií 
Ostrovského 1, Košice 

Adresa Ostrovského 1, 040 01 Košice 
Telefónne číslo +421 55 643 68 91 

Faxové číslo +421 55 6436 894 
Adresa elektronickej 

pošty skola@ostrovskeho.sk 

Webové sídlo https://ostrovskeho.sk 

Zriaďovateľ 

Košický samosprávny kraj  
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Tel. kontakt: 055/7268 111 
Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk    

Riaditeľ školy Elena Tibenská, Ing. +421 55 6431 978  

Zástupcovia riaditeľa Janka Sabová, Ing., ZRTV +421 55 6436 891 kl. 109 
Marta Bieleková, Ing., ZRPV +421 55 6436 891 kl. 115 

Hlavný majster Peter Kačala, Mgr. +421 907 906 607 
 

II. Informácie o činnosti rady školy a poradných orgánov riaditeľa školy  
 

Rada školy Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 
Mgr. Peter Berinšter - 
delegovaný zástupca KSK 
poslanec KSK 

 13.10.2020 RŠ vyjadrila súhlasné stanovisko  
s Hodnotiacou správou o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach školy za školský rok 
2019/2020. 

Ing. František Petro - 
delegovaný zástupca KSK 
poslanec KSK 

 11.06.2021 RŠ vyjadrila súhlasné stanovisko k Návrhu 
počtu žiakov do 1. ročníka pre školský rok 
2022/2023 v Strednej odbornej škole 
informačných technológií, Ostrovského 1 
v Košiciach. 

JUDr. Boris Bilčák -
 delegovaný zástupca KSK, 
riaditeľ kancelárie predsedu 
KSK 

31.08.2021 RŠ vyjadrila súhlasné stanovisko 
k školskému vzdelávaciemu programu na 
školský rok 2021/2022 v Strednej odbornej 
škole informačných technológií, 
Ostrovského 1 v Košiciach. 

Ing. Ladislav Lúchava - 
delegovaný zástupca KSK za 
SOPK 

------------------------------------ -------------------------------------------------- 

Jozefína Jusková - zástupkyňa 
rodičov žiakov školy ------------------------------------ -------------------------------------------------- 

Lucia Malecová - zástupkyňa ------------------------------------ -------------------------------------------------- 
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rodičov žiakov školy 
Bc. Anna Mertinková - 
zástupkyňa rodičov žiakov 
školy 

------------------------------------ -------------------------------------------------- 

Ing. Peter Tokoš - zástupca 
pedagogických zamestnancov 
školy 

------------------------------------ -------------------------------------------------- 

Ing. Marcela Timková – 
predseda RŠ, zástupca 
pedagogických zamestnancov 
školy 

------------------------------------ -------------------------------------------------- 

Bc. Ida Kerekešová - 
podpredseda RŠ, zástupkyňa 
nepedagogických zamestnancov 
školy 

------------------------------------ -------------------------------------------------- 

Michal Soták - zástupca žiakov 
školy ------------------------------------ -------------------------------------------------- 

 
 

Poradný orgán riaditeľa školy  
Gremiálna porada 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

Ing. Elena Tibenská  riaditeľka školy 

16.09.2020 1.Aktualizácia organizácie a podmienok 
výchovy a vzdelávania, základné 
prevádzkové podmienky školy, školskej 
kuchyne a školského internátu po dobu 
trvania pandémie  ochorenia Covid-19 
pre potreby dodržiavania 
protiepidemických opatrení. 

Ing. Janka Sabová 

zástupkyňa 
riaditeľky školy 
pre teoretické 
vyučovanie 

2. Z dôvodu podozrenia na výskyt 
ochorenia Covid-19 môže riaditeľ školy 
v období školského vyučovania  
so súhlasom zriaďovateľa poskytnúť 
žiakom jednej alebo viacerých tried 
voľno viac ako päť dní (mimoriadne 
prerušenie školského vyučovania).  

Ing.  
Marta Bieleková 

zástupkyňa 
riaditeľky školy 
pre praktické 
vyučovanie 

3.Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka sa 
počas trvania mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu a výnimočného stavu – 
Covid 19 predlžuje na päť po sebe 
nasledujúcich vyučovacích dní. 

Mgr.  
Danica Cibulová vedúca VMV 

4. Poistenie žiakov proti krádeži 
a úrazové poistenie žiakov. 

Bc.  
Ida Kerekešová vedúca EaIČ 

5. Plán profesijného rozvoja na školský 
rok 2020/2021. 

Mgr.  
Peter Kačala 

hlavný majster 
odbornej 
výchovy 

6. Zmena organizačnej štruktúry  
od 1.10.2021. 

------------------------ --------------------- 7. Plán aktualizačného vzdelávania na 
školský rok 2020/2021. 

------------------------ --------------------- 
8. Plán COVaP na školský rok 
2020/2021. 
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------------------------ --------------------- 

 
9. Organizačné zabezpečenie volieb 
členov rady školy na nové funkčné 
obdobie. 

------------------------ --------------------- 10. Oslobodenie žiakov od TaŠV  
a individuálne učebné plány. 

------------------------ --------------------- 11. Schválenie požiadaviek na nákup 
tovarov, služieb a stavebných prác. 

------------------------ --------------------- 

 12.10.2020 
  

 1. Aktualizácia organizácie 
a podmienok výchovy a vzdelávania, 
základné prevádzkové podmienky 
školy, školskej kuchyne a školského 
internátu po dobu trvania pandémie  
ochorenia Covid-19 pre potreby 
dodržiavania protiepidemických 
opatrení. 

------------------------ ---------------------  2. Prerušenie školského vyučovania  
od 12.10.2021 do odvolania.  

------------------------ --------------------- 3. Vzdelávanie žiakov dištančnou 
formou.  

------------------------ --------------------- 

4. Pedagogickí zamestnanci školy- 
vykonávať vzdelávanie žiakov 
dištančnou formou z pracoviska (okrem 
prípadov v zmysle pokynu riaditeľky). 
Pedagogickí zamestnanci školského 
internátu – prekážka v práci na strane 
zamestnávateľa. 

------------------------ --------------------- 
5. Nepedagogickí zamestnanci škola, ŠI, 
ŠJ– prekážka v práci na strane 
zamestnávateľa, podľa potreby  
na pracovisku. 

------------------------ --------------------- 
6. Prerušenie prevádzky školského 
internátu a prerušenie podávania jedál 
žiakom v školskej jedálni. 

------------------------ --------------------- 
7. Mimoriadne prerušenie záujmového 
vzdelávania v škole a školskom 
internáte. Možnosť záujmového 
vzdelávania dištančnou formou. 

------------------------ --------------------- 
8. Prerušenie vykonávania školských 
aktivít: výlety, exkurzie, školské 
športové súťaže, kurzy pohybových 
aktivít v prírode a dni otvorených dverí. 

------------------------ --------------------- 
9. Praktické vyučovanie 
u zamestnávateľa môžu naďalej žiaci 
vykonávať pokiaľ nie je potrebné ich 
ubytovanie v školskom internáte 

------------------------ --------------------- 10. Zloženie stravovacej komisie. 

------------------------ --------------------- 11. Plán COVaP na školský rok 
2020/2021 

------------------------ --------------------- 12. Zmena organizačnej štruktúry  
od 4.11.2021. 

------------------------ --------------------- 13. Organizačné zabezpečenie 
dištančného vzdelávania. 

------------------------ --------------------- 14. Vypracovanie žiadosti o NFP 
k výzve o zlepšenie vybavenia ŠJ. 

------------------------ --------------------- 15. Schválenie podmienečného 
vylúčenia žiakov. 

------------------------ --------------------- 16. Schválenie požiadaviek na nákup 
tovarov, služieb a stavebných prác. 
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------------------------ --------------------- 
10.11.2020 1. Aktualizácia organizácie 

a podmienok výchovy a vzdelávania, 
základné prevádzkové podmienky 
školy, školskej kuchyne a školského  
internátu po dobu trvania pandémie  
ochorenia Covid-19 pre potreby 
dodržiavania protiepidemických 
opatrení. 

------------------------ --------------------- 

------------------------ --------------------- 
2. Opatrenia pri vstupe do priestorov 
školy týkajúce sa návštev 
a zamestnancov.  

------------------------ --------------------- 3. Oprava strechy na budove školských 
dielní Dunajská. 

------------------------ --------------------- 
4. Škola v prípade potreby zapožičia 
žiakovi technické vybavenie na 
dištančné vzdelávanie. 

------------------------ --------------------- 
5. Schválenie žiadostí o uvoľnenie  
z vyučovania a individuálneho 
učebného plánu. 

------------------------ --------------------- 6. Schválenie požiadaviek na nákup 
tovarov, služieb a stavebných prác. 

------------------------ --------------------- 25.11.2020 1. Prevod nevyčerpaných FP z roku 
2020 do roku 2021. 

------------------------ --------------------- 2. Výmena okien a vstupných dverí na 
budove školského internátu. 

------------------------ --------------------- 3. Uloženie pokarhaní a udelenie 
pochvál žiakom riaditeľkou školy. 

------------------------ --------------------- 4. Prejednanie žiadostí o integráciu 
žiakov. 

------------------------ --------------------- 5. Schválenie požiadaviek na nákup 
tovarov, služieb a stavebných prác. 

------------------------ --------------------- 
11.12.2020 1. Organizácia činností školy, školského 

internátu a školskej jedálne v čase 
vianočných prázdnin. 

------------------------ --------------------- 2. Aktualizácia opatrení pri vstupe  
do priestorov školy. 

------------------------ --------------------- 3. Kritéria hodnotenia žiakov za 1. 
polrok školského roka 2020/2021. 

------------------------ --------------------- 4. Technické požiadavky na rok 2021. 

------------------------ --------------------- 5. Uloženie pokarhaní a udelenie 
pochvál žiakom riaditeľkou školy. 

------------------------ --------------------- 6. Prejednanie žiadostí o integráciu. 

------------------------ --------------------- 7. Schválenie požiadaviek na nákup 
tovarov, služieb a stavebných prác. 

------------------------ --------------------- 
18.12.2020  1. Polročné prázdniny 01.02.2021 sa 

neuskutočnia.  Školské vyučovanie v 2. 
polroku školského roka 2020/2021 sa 
začína 1.2.2021. 

------------------------ --------------------- 2. Členské príspevky na rok 2021. 

------------------------ --------------------- 3. Rozpis schváleného rozpočtu na rok 
2021. 

------------------------ --------------------- 4. Inventarizácia. 
------------------------ --------------------- 5. Riaditeľské voľno 08.01.2021. 
------------------------ --------------------- 6. Kolektívna zmluva na rok 2021. 

------------------------ --------------------- 7. Prejednanie žiadosti o uvoľnenie 
z vyučovania. 

------------------------ --------------------- 8 Schválenie formy PČ MS 2021. 
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------------------------ ---------------------  9. Schválenie požiadaviek na nákup 
tovarov, služieb a stavebných prác. 

------------------------ --------------------- 12.01.2021 1. Výučba od 11.01.2021 dištančnou 
formou do odvolania. Pedagogickí  

  zamestnanci školy realizujú výučbu 
žiakov – práca z domu.  

------------------------ --------------------- 
2. Nepedagogickí zamestnanci – 
prekážka v práci na strane 
zamestnávateľa, podľa potreby   
na pracovisku alebo práca z domu. 

------------------------ --------------------- 
3. Predloženie maturitných tém a zadaní 
na PČ OZ MS riaditeľke do 22.01.2021, 
na ústnu časť MS a TČ OZ MS  
do 23.03.2021. 

------------------------ --------------------- 
4. Podmienky prijatia na štúdium  
do 1. ročníka v školskom roku 
2021/2022. 

------------------------ --------------------- 
5. Predlženie klasifikácie žiakov  
za 1. polrok školského  roka  2020/2021 
(ktorých nebolo možné vyskúšať)  
do 31.03.2021. 

------------------------ --------------------- 6. Rozpis nevyčerpaných FP v roku 
2020. 

------------------------ --------------------- 7. Platová inventúra na rok 2021. 

------------------------ --------------------- 8. Plán verejného obstarávania na rok 
2021. 

------------------------ --------------------- 9. Plán čerpania sociálneho fondu na rok 
2021. 

------------------------ --------------------- 10. Hygienická maľba školskej jedálne. 

------------------------ --------------------- 
11. Uloženie pokarhaní, podmienečného 
vylúčenia a pochvál žiakom riaditeľkou 
školy. 

------------------------ --------------------- 12. Schválenie požiadaviek na nákup 
tovarov, služieb a stavebných prác. 

------------------------ --------------------- 
18.02.2021  1. Zmena v zabezpečení vyučovania 

predmetu prax školou namiesto 
zamestnávateľov (Covid-19). 

------------------------ --------------------- 2. Správa z dohľadového auditu ISO 
9001. 

------------------------ --------------------- 3. Podklady na dohodovacie konanie. 

------------------------ --------------------- 4. Žiadosti o FP k výzve „Zlepšenie 
vybavenia ŠJ“. 

------------------------ --------------------- 5. Žiadosť o prerušenie štúdia. 

------------------------ --------------------- 6. Schválenie požiadaviek na nákup 
tovarov, služieb a stavebných prác. 

------------------------ --------------------- 

03.03.2021  1. Mimoriadne prerušenie vyučovania – 
naďalej dištančná forma vyučovania  
do odvolania. Vyučovanie sa bude 
riadiť manuálom MŠVVaŠ SR (Covid-
19). 

------------------------ --------------------- 
2. Prezenčná výučba končiacich 
ročníkov a obnovenie prevádzky 
školskej jedálne od 01.03.2021. 

------------------------ --------------------- 
3. Prerušenie prezenčnej výučby 
končiacich ročníkov v zmysle pokynu 
predsedu č. 5/2021 od 03.03.2021. 

------------------------ --------------------- 4. Hlavné úlohy CO a karta CO. 
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------------------------ ---------------------  5. Žiadosť o prerušenie štúdia. 

------------------------ --------------------- 6. Schválenie požiadaviek na nákup 
tovarov, služieb a stavebných prác. 

------------------------ --------------------- 

18.03.2021 1. Aktualizácia organizácie  
a podmienok výchovy a vzdelávania, 
základné prevádzkové podmienky 
školy, školskej kuchyne a školského 
internátu po dobu trvania pandémie  
ochorenia Covid-19 pre potreby 
dodržiavania protiepidemických 
opatrení. 

------------------------ --------------------- 2. Správa o hospodárení za rok 2020. 

------------------------ --------------------- 3. Schválenie požiadaviek na nákup 
tovarov, služieb a stavebných prác. 

------------------------ --------------------- 
29.03.2021 1. Pedagogická rada pre hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov posledných 
ročníkov sa uskutoční 06.05.2021. 

------------------------ --------------------- 

2. Administratívne vykonanie internej 
časti maturitnej skúšky v zmysle 
Rozhodnutia ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR č. 2021/11902:1-
A1810. 

------------------------ --------------------- 

3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov 
tretieho ročníka v študijnom odbore 
špecialista informačnej bezpečnosti za 
2. polrok šk.r. 2020/2021 sa uskutoční 
na pedagogickej rade dňa 24.05.2021. 

------------------------ --------------------- 

4. Administratívne vykonanie 
absolventskej skúšky v zmysle 
Rozhodnutia ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR č. 2021/11901:1-
A1810. 

------------------------ --------------------- 
5. Kritériá a ostatné podmienky pre 
prijatie do 1. ročníka na vyššie odborné 
štúdium. 

------------------------ --------------------- 6. Schválenie požiadaviek na nákup 
tovarov, služieb a stavebných prác. 

------------------------ --------------------- 

21.04.2021  1. Určenie skupiny príbuzných 
predmetov, ktorých známky sa 
započítavajú do hodnotenia maturitných 
predmetov a do hodnotenia jednotlivých 
častí absolventskej skúšky. 

------------------------ --------------------- 2. Organizačné zabezpečenie 
maturitných skúšok 2021 

------------------------ --------------------- 
3. Menovanie členov predmetovej 
maturitnej komisie a členov skúšobnej 
komisie pre absolventskú skúšku. 

------------------------ --------------------- 

4. Organizačné zabezpečenie 
prijímacieho konania 2021/2022. 
Komunikácia školy cez Edupage a email 
s uchádzačmi. 1.kolo 1.termín PS sa 
uskutoční 03.05.2021, 1.kolo 2.termín 
PS sa uskutoční 10.05.2021. 

------------------------ --------------------- 
5. Riaditeľka v rámci autoremedúry 
rozhodne o prijatí žiakov do 1.ročníka 
do počtu stanoveného plánom výkonov 
pre šk. r. 2021/2022. 

------------------------ --------------------- 6. Riaditeľské voľno 03.05.2021 
a 10.05.2021. 
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------------------------ --------------------- 
 

7. Erasmus+  - žiadosť o grant na  
projektové obdobie 2021. 

------------------------ --------------------- 8. Podklady do Kroniky mesta Košice. 

------------------------ --------------------- 
9. Doručovanie rozhodnutí riaditeľa 
školy  (PS 2021) v zmysle usmernenia 
MŠVVaŠ SR. 

  10. Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania. 

------------------------ --------------------- 11. Schválenie požiadaviek na nákup 
tovarov a služieb a stavebných prác. 

  31.05.2021 1. Plán výkonov na šk. rok 2022/2023. 
------------------------ --------------------- 2. Realizácia dažďovej záhrady. 

------------------------ --------------------- 3. Schválenie požiadaviek na nákup 
tovarov, služieb a stavebných prác. 

------------------------ --------------------- 14.06.2021 1. Nekonanie druhého kola PS 2021. 

------------------------ --------------------- 2. Zmapovať priebeh dištančného  
vzdelávania. 

------------------------ --------------------- 
3. Vytvorenie pozície školský digitálny 
koordinátor cez  IT Akadémiu od 
01.09.2021. 

------------------------ --------------------- 4. Vyhodnotenie plánu práce COVaP. 

------------------------ --------------------- 5. Uskutočnenie slávnostnej 
pedagogickej rady 02.07.2021. 

------------------------ --------------------- 6. Logo COVaP. 

------------------------ --------------------- 
7. Výška príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školskom internáte a v 
školskej jedálni (ubytovanie a stravné) 
pre školský rok 2021/2022 sa nemení. 

------------------------ --------------------- 8. Schválenie požiadaviek na nákup 
tovarov, služieb a stavebných prác. 

------------------------ --------------------- 06.07.2021 1. Menovanie členov skúšobných 
komisií pre komisionálne skúšky. 

------------------------ --------------------- 2. Priebežné hodnotenie 
experimentálnych študijných odborov. 

------------------------ --------------------- 3. Aktualizácia ŠkVP na šk. rok 
2021/2022. 

------------------------ --------------------- 
4. Zaradenie žiakov 1. ročníka do tried – 
rozdelenie na skupiny a triednictvo na 
šk. rok 2021/2022. 

------------------------ --------------------- 5. Školský poriadok na školský rok 
2021/2022. 

------------------------ --------------------- 6. Schválenie požiadaviek na nákup 
tovarov, služieb a stavebných prác. 

------------------------ --------------------- 
27.08.2021  1. Organizácia školského roka 

2021/2022 – termínový kalendár 
hlavných činností. 

------------------------ --------------------- 2. Úväzky a nadčasy pre šk. rok 
2021/2022. 

------------------------ --------------------- 3. Hodnotenie pedagogických 
a odborných zamestnancov. 

------------------------ --------------------- 4. Školský poriadok pre žiakov  
na šk. rok 2021/2022. 

------------------------ --------------------- 5. Vyhodnotenie plánu práce školy  
za šk. r. 2020/2021. 

------------------------ --------------------- 6. Plán práce školy pre šk. r. 2021/2022. 

------------------------ --------------------- 7. Výchovný program školského 
internátu pre obdobie 2021-2025. 
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------------------------ ---------------------  8. Aktualizácie plánu profesijného  
rozvoja na obdobie 2021-2025. 

------------------------ --------------------- 9. Aktualizácia organizačnej štruktúry. 
   

------------------------ --------------------- 10. Schválenie programu adaptačného 
vzdelávania pre šk. r . 2021/2022. 

------------------------ --------------------- 11. Platová inventúra.   
------------------------ --------------------- 12. Školský semafor. 

------------------------ --------------------- 13. Kompetencie pedagogických 
zamestnancov na šk. rok 2021/2022. 

------------------------ --------------------- 14. Schválenie požiadaviek na nákup 
tovarov, služieb a stavebných prác. 

 
Poradný orgán riaditeľa školy  

Pedagogická rada 
Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

 učitelia - 60 členovia PR 02.09.2020 Plány práce jednotlivých úsekov školy 
na školský rok 2020/2021. 

majstri odborného 
výcviku - 9 členovia PR Plán práce školy na školský rok 

2020/2021. 

vychovávatelia - 6 členovia PR Vnútorný poriadok pedagogických 
zamestnancov. 

školský  
psychológ - 1 člen PR 

Školský poriadok pre žiakov. 
  07.10.2020 Podmienečné vylúčenie žiaka. 

--------------------------- ------------------------- 
19.11.2020 Hodnotenie výchovno-vyučovacích 

výsledkov za 1.štvrťrok, udelenie 
výchovných opatrení.  

--------------------------- ------------------------- 
17.12.2020 Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii 

prospechu a správania za 1. polrok 
2020/2021, schválenie spôsobov 
hodnotenia. 

--------------------------- ------------------------- 
 26.1.2021 Hodnotenie výchovno-vyučovacích 

výsledkov za 1.polrok a predĺženie 
vyskúšania a hodnotenia žiakov za  
1. polrok do 31.3.2021. 

--------------------------- ------------------------- 
16.02.2021 Kritériá a podmienky prijatia žiakov  

do 1. ročníka v školskom roku 
2021/2022. 

--------------------------- ------------------------- 
30.03.2021 Hodnotenie výchovno-vyučovacích 

výsledkov za 1. polrok pre žiakov 
s predĺženiu klasifikáciou do 31.3.2021. 

--------------------------- ------------------------- 
12.04.2021 Hodnotenie výchovno-vyučovacích 

výsledkov za 3. štvrťrok, udelenie  
výchovných opatrení. 

--------------------------- ------------------------- Kritériá a podmienky prijatia žiakov  
do 1. ročníka VOŠ. 

--------------------------- ------------------------- 
06.05.2021 Hodnotenie výchovno-vyučovacích 

výsledkov za 2. polrok pre žiakov 
4.ročníka, udelenie výchovných 
opatrení. 

--------------------------- ------------------------- 
24.05.2021 Hodnotenie výchovno-vyučovacích 

výsledkov za 2. polrok pre žiakov  
3. ročníka v študijnom odbore 
špecialista informačnej bezpečnosti. 
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--------------------------- ------------------------- 02.06.2021 Nekonanie 2. kola prijímacích skúšok 
v školskom roku 2020/2021.  

--------------------------- ------------------------- Návrh  počtu žiakov na školský rok 
2022/2023. 

-------------------------- ------------------------- Školský vzdelávací program  
na školský rok 2021/2022. 

--------------------------- ------------------------- 
23.06.2021 Hodnotenie výchovno-vyučovacích 

výsledkov za 2. polrok, udelenie 
výchovných opatrení,  rozpis 
komisionálnych skúšok. 

--------------------------- ------------------------- Vyhodnotenie plánov práce jednotlivých 
úsekov školy za školský rok 2020/2021. 

--------------------------- -------------------------  Vyhodnotenie Plánu práce školy  
za školský rok 2020/2021. 

 
Poradný orgán riaditeľa školy  

PK spoločenskovedných predmetov Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  
Mgr. Natália 
Jakabová  

vedúca PK  
03.09.2020 
  

Smernice úseku teoretického 
vyučovania platné v školskom roku 
2020/2021 

PaedDr.  
Daniela Bodnárová členka PK  

Manuál opatrení pre stredné školy 
vydaný MŠVVaŠ SR a s pokynmi pre 
obsah vyučovania v 09/2020 

Mgr.  
Štefan Burkuš  

člen PK 
12.10.2020 Zhodnotenie výsledkov vstupných 

testov zo slovenského jazyka 
a literatúry. 

Mgr.  
Marián Drančák  

člen PK  
25.02.2021 Schválenie maturitných zadaní  

zo slovenského jazyka a literatúry. 

Mgr.  
Soňa Hurajtová  

členka PK  
22.04.2021 Schválenie testov na prijímacie skúšky 

zo slovenského jazyka a literatúry na 
školský rok 2021/2022. 

Mgr.  
Patrícia Krausová členka PK  

24.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vyhodnotenie činnosti PK v školskom 
roku 2020/2021. Prerokovanie 
a schválenie plánu práce  na školský rok 
2021/22. 

Mgr. 
Roderika Lenkeiová členka PK  

Vyhodnotenie maturitných skúšok zo 
slovenského jazyka a literatúry. 
Prerokovanie  Školského vzdelávacieho 
programu. 

Mgr. 
Ľubomír Micák členka PK 

Prerokovanie a schválenie plánu práce  
na školský rok 2021/2022. 

Mgr.  
Mária Panocová členka PK 

Vyhodnotenie maturitných skúšok zo 
slovenského jazyka a literatúry. 

Mgr. 
Otília Staničárová členka PK 

Školský vzdelávací program  
na školský rok 2021/2022. 

 
 
 
 
 
 

Poradný orgán riaditeľa školy  
PK cudzích jazykov Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 
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Meno člena Funkcia člena  
Mgr.  
Diana Kačalová  vedúca PK 

03.09.2020 
  

Smernice úseku teoretického 
vyučovania platné v školskom roku 
2020/2021 

Ing.  
Zuzana Romancová členka PK 

Manuál opatrení pre stredné školy 
vydaný MŠVVaŠ SR a s pokynmi pre 
obsah vyučovania v 09/2020.  

Ing.  
Kristína Kardošová členka PK 

 19.11.2020 Pripraviť školské kolá  súťaže 
Olympiáda z ANJ/NEJ  
v školskom roku  2020/2011 

Mgr.  
Simona Sučková členka PK 

Vyhodnotiť vstupné testy z ANJ a NEJ 
 Mgr.  
Alžbeta Tkáčová  členka PK Aktualizovať maturitné  zadania úrovne 

B1/B2 z predmetov ANJ/NEJ 
Mgr.  
Andrea Kasardová členka PK 

Zapojiť sa do Európskeho dňa jazykov 
Ing.  
Eva Kubinová členka PK 15.03.2021  Vyhodnotenie olympiády  

z ANJ  a NEJ 

Mgr.  
Alica Dulaková členka PK 

Využívať model Európskeho 
jazykového portfólia 16+ ako 
odporúčaný nástroj seba hodnotenia  
a podpory učenia sa jazykov 

Mgr.  
Lenka Kurianová členka PK 

Zamerať sa na vytváranie portfólia 
výstupov žiakov a využívať ho na 
PDCA cyklus zlepšovania kompetencií 
žiakov 

Mgr.  
Jana Hanesová členka PK 

10.06.2021 Vyhodnotenie činnosti jednotlivých 
členov PK CUJ  
za školský rok 2020/2021 

Mgr. Miroslava  
Bohó Meriačová členka PK 

Vyhodnotenie výsledkov maturitných 
skúšok z CUJ  
za školský rok 2020/21  

Mgr.  
Miriam Pribišová  členka PK Plán práce PK na školský rok 

2021/2022 

------------------------ --------------------- 
Doplnenie a aktualizácia školského 
vzdelávacieho program pre školský rok 
2021/2022 

------------------------ --------------------- 
26.08.2021 Schválenie učebníc používaných  

na hodinách ANJ a NEJ  
v školskom roku 2021/22 

 
 

Poradný orgán riaditeľa školy  
PK prírodovedných predmetov 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  
Mgr.  
Eva Zummerová  vedúca PK 

03.09.2020 
  

Smernice úseku teoretického 
vyučovania platné v školskom roku 
2020/2021 

 Mgr.  
Ladislav Horváth  člen PK 

Manuál opatrení pre stredné školy 
vydaný MŠVVaŠ SR a s pokynmi 
pre obsah vyučovania v 09/2020.  

Mgr.  
Viera Kováčová  člen PK 12.10.2020 Pokyny týkajúce sa organizácie 

dištančného vzdelávania 
Mgr.  člen PK Zhodnotenie výsledkov vstupných 
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Antónia Švidová testov  

------------------------ --------------------- 30.10.2020 Prihlasovanie žiakov 
 na matematické súťaže 

 -------------------------  ---------------------  10.02.2021 Forma a obsah testov pre prijímacie 
skúšky 2021 

------------------------ --------------------- 17.06.2021 Vyhodnotenie  činnosti PK 
v školskom  roku 2020/2021  

------------------------ --------------------- Vyhodnotenie Plánu profesijného 
rozvoja za školský rok 2020/2021 

------------------------ --------------------- Aktualizácia prírodovednej zložky 
ŠkVP pre šk. rok 2021/2022 

------------------------ --------------------- 25.8.2021 Plán práce a hlavných úloh PK  
v školskom  roku 2021/2022. 

 
 

Poradný orgán riaditeľa školy  
PK informačných technológií 
a elektrotechniky 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  
Ing.  
Marcela Timková  vedúca PK 

03.09.2020 
  

Smernice úseku teoretického 
vyučovania platné v školskom roku 
2020/2021 

Ing.  
Martina Šántová členka PK 

Manuál opatrení pre stredné školy 
vydaný MŠVVaŠ SR a s pokynmi 
pre obsah vyučovania v 09/2020.  

Ing.  
Ľudovít Repko  člen PK 

 14.10.2020   Návrh formy praktickej časti odbornej 
zložky maturitnej skúšky v školskom 
roku 2020/21 

Ing.  
Marek  Štofa  člen PK 

 14.1.2021 Schválenie tém pre praktickú časť 
odbornej zložky maturitnej skúšky 
v školskom roku 2020/21 

Ing.  
Pavol Bálint člen PK 

Návrh predmetov, ktoré v 1. polroku 
školského roka 2020/2021 nebudú 
klasifikované 

Mgr.  
Lukáš Zmuda člen PK 

31.3.2021 Návrh skupiny príbuzných predmetov, 
ktorých známky sa započítajú do 
hodnotenia maturitného predmetu 
v študijných odboroch MPS, IaST  
a TL-IS. 

Ing.  
Ivana Jasaňová členka PK 

 
Návrh skupiny príbuzných predmetov, 
ktorých známky sa započítajú  
do hodnotenia absolventskej skúšky 
v študijnom odbore ŠIB. 

Ing.  
Ľubomír Gedra člen PK  21.6.2021 Vyhodnotenie Plánu práce PK  

za školský rok 2020/2021  

Ing.  
Peter Šuľaj,PhD. člen PK 

Analýza – vyhodnotenie vzájomných 
hospitácií členov PK, opatrenia  
na školský rok 2021/2022 

Ing.  
Renát Haluška,PhD. člen PK 

Vyhodnotenie Plánu profesijného 
rozvoja členov PK na školský rok 
2020/2021 

Ing. Ľudmila  
Maceková,PhD. členka PK --------------------------- ------------------------------------------------- 

Ing.  člen PK --------------------------- ------------------------------------------------- 
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Jozef Bašista 
Ing.  
Anna Kapová členka PK --------------------------- ------------------------------------------------- 

Mgr.  
Aleš Chovanec člen PK --------------------------- ------------------------------------------------- 

Ing.  
Jozef Brunacký člen PK --------------------------- ------------------------------------------------- 

Ing.  
Marián Petrík člen PK --------------------------- ------------------------------------------------- 

Mgr.  
Emília Rusnáková členka PK --------------------------- ------------------------------------------------- 

Bc.  
Lukáš Pilip člen PK --------------------------- ------------------------------------------------- 

Bc.  
Jaroslav Kalafus člen PK --------------------------- ------------------------------------------------- 

 
 

Poradný orgán riaditeľa školy  
PK počítačovej grafiky 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  
Ing.  
Peter Tokoš  vedúci PK 

03.09.2020 Smernice úseku teoretického 
vyučovania platné v školskom roku 
2020/2021 

Ing.  
Andrea Brocková 
 

členka PK 
Manuál opatrení pre stredné školy 
vydaný MŠVVaŠ SR a s pokynmi pre 
obsah vyučovania v 09/2020.  

Ing.  
František Buranský člen PK Školský poriadok  

pre pedagogických zamestnancov 
Ing.  
Peter Krištof člen PK 19.11.2020 Návrh formy PČOZMS  

Ing.  
Marcel Takáč člen PK Spôsob evidencie súťaží a podujatí 

počas školského roka 2020/2021 
Mgr.  
Róbert Egreši člen PK 10.03.2021 Schválenie tém pre teoretickú časť 

odbornej zložky maturitnej skúšky,  

Mgr.  
Ivana Tokošová členka PK 

31.03.2021 Priebežné zhodnotenie priebehu 
dištančného vzdelávania žiakov 
v študijných odboroch GDM, PDT, RT 

Adrián Byrtus člen PK 
Návrh skupiny príbuzných predmetov 
pre TČOZMS a PČOZMS v odboroch 
GDM a RT 

Bc.  
Csaba Berta člen PK 24.06.2021 Zhodnotenie výsledkov činnosti PK 

v šk. roku 2020/2021  
Mgr.  
Ľubomír Cmorej člen PK Vyhodnotenie Plánu profesijného 

rozvoja za školský rok 2020/2021 

------------------------------ ----------------- 
Vyhodnocovacia správa PK za školský 
rok 2020/2021, Plán práce PK na 
školský rok 2021/2022 

 
Poradný orgán riaditeľa školy  

PK stavebných  Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 
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a ekonomických predmetov 
Meno člena Funkcia člena  
Ing.  
Antónia Danková vedúca PK 

03.09.2020 
  

Smernice úseku teoretického 
vyučovania platné v školskom roku 
2020/2021 

Ing.  
Marta Arbetová  členka PK 

Manuál opatrení pre stredné školy 
vydaný MŠVVaŠ SR a s pokynmi 
pre obsah vyučovania v 09/2020.  

Ing.  
Marta Bieleková  členka PK 

12.10.2021 Dištančné vzdelávanie  
cez google meet 
Návrh formy PČ OZ MS 2021 

Ing.  
Katarína Bodnárová členka PK 

Zistenie prístupu žiakov k on line 
vyučovaniu triednymi učiteľmi 

Mgr.  
Peter Kačala  člen PK 25.03.2021 

Schválenie skupiny príbuzných 
predmetov pre výsledné známky 
z TČOZ a PČOZ 

Ing.  
Alena Kmeťová členka PK 10.06.2021 Mimoriadne činnosti  

za 2. polrok 2020/2021 

Ing. Veronika 
Mereiderová členka PK 

Vzájomné hospitácie v rámci PK 

Ing.  
Janka Sabová  členka PK 

Ukončené vzdelávanie členov PK 

František Sepeši člen PK 25.6.2021 
 

Analýza výsledkov MS 2021 
v odboroch  MSIZ, TL-REM 

Ing. Jarmila 
Tomčovčíková členka PK 

Vyhodnocovacia správa PK  
za školský rok 2020/2021 

Ing. Gabriela 
Tománková členka PK 

Zhodnotenie dištančného vzdelávania 
v školskom roku 2020/2021 

Ing.  
Elena Tibenská členka PK 

Plán PK na školský rok 2021/2022 

 
Poradný orgán riaditeľa školy  

MZ školského internátu 
Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

Mgr.  
Danica Cibulová vedúca MZ 11.9.2020 Plán Metodického združenia ŠI  

na školský rok 2020/2021 
 Mgr.  
Judita Faithová člen MZ 10.5.2021 Kritériá prijímania žiakov do ŠI  

na školský rok 2021/2022 

 Iveta Dubovská  člen MZ 
27.8.2021 Výchovný program  na obdobie od 

1.9.2021 do  31.8.2025 
Plán práce výchovno-vzdelávacej 
činnosti na školský rok 2021/2022 

Mgr.  
Renáta Poľačková člen MZ --------------------------- ------------------------------------------------ 

Bc. 
Eva Schneerson člen MZ --------------------------- ------------------------------------------------ 

Mgr. Júlia  
Vadel Holinková člen MZ --------------------------- ------------------------------------------------ 

 
Poradný orgán riaditeľa školy  
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Žiacka školská rada 
Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

Viktória Macková predseda ŽŠR 
5.10.2020 Návrh kandidátov na zástupcu žiaka  

do rady školy v zmysle štatútu ŽŠR 

Ivan Záhorský 
podpredseda 
ŽŠR 

11.6.2021 
Nový štatút ŽŠR 

Diana Timková člen ŽŠR --------------------------- ------------------------------------------------ 
Alžbeta Špesová člen ŽŠR --------------------------- ------------------------------------------------ 

Samuel Vasiľ  člen ŽŠR --------------------------- ------------------------------------------------ 

 
Poradný orgán riaditeľa školy  

SRRZ – RZ  
pri Strednej odbornej škole 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  
Zuzana Ušalová predsedníčka RZ 07.10.2020  Voľba rodičov žiakov do rady školy na 

funkčné obdobie 2020-2025 
 Diana Timková hospodárka RZ Rozpočet na školský rok 2020/2021 

 Mirko Kašubjak triedny dôverník  
I.A 

Výška členského príspevku na školský 
rok 2020/2021 

Iveta Ružbacká triedny dôverník 
I.B Voľba nového hospodára Združenia 

Renáta Wielgosová triedny dôverník 
I.C Schválenie štatútu Združenia  

Bc.  
Slávka Vargová 

triedny dôverník  
I.D 

Rodičovská rada prejednala a schválila 
Správu o finančnom hospodárení 

Lenka Hanuková triedny dôverník  
I.E 

Združenia a použitie podielu 2% dane 
za školský rok 2020/2021 

Mgr.  
Pavol Zamrij 

triedny dôverník  
I.F 

Úrazové poistenie žiakov na školský rok 
2020/2021 

Ing.  
Jana Zlacka 

triedny dôverník  
I.G 

 14.04.2021  Online forma triednych schôdzí – 
dištančné vzdelávanie a výchovno-
vyučovacie výsledky žiakov 

Ing.  
Angelika Turóczy 

triedny dôverník 
II.A 

 19.05.2021  Online rodičovská rada – schválenie 
čerpaných finančných  prostriedkov 
Združenia od septembra 2020  

Lenka Demjanová triedny dôverník  
II.B 

Prejednanie sa dlhotrvajúcej 
nevyhovujúcej situácie so Slovenskou 
radou rodičovských združení  

Silvia Pitoňáková triedny dôverník  
II.C 

Stretnutie s vedením školy 
a informovanie o situácii v Združení 

Daniela 
Brestovičová 

triedny dôverník 
II.D 

03.06.2021 Online triedne schôdze - výchovno-
vyučovacie výsledky žiakov za 2.polrok 
šk. roka 2020/2021 

Monika Köverová triedny dôverník  
II.E 

17.06.2021 Online rodičovská rada – prerokovanie 
návrhu založenia nového občianskeho 
združenia bez účasti Slovenskej rady 
rodičovských združení 

Jozefína Jusková triedny dôverník 
III.A 

Zistenie vôle rodičov o založení RZ cez 
anketu v edupage 

Lucia Malecová triedny dôverník 
III.B --------------------------- ------------------------------------------------- 
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Zuzana Sotáková triedny dôverník 
III.C --------------------------- ------------------------------------------------- 

Mgr.  
Slávka Žibritovská 

triedny dôverník 
III.D --------------------------- ------------------------------------------------- 

Mária Darmová triedny dôverník 
III.E --------------------------- ------------------------------------------------- 

Zoltán Fridrich triedny dôverník 
III.F --------------------------- ------------------------------------------------- 

Bc.  
Anna Mertinková 

triedny dôverník 
III.G --------------------------- ------------------------------------------------- 

Tibor Szabo triedny dôverník 
IV.A --------------------------- ------------------------------------------------- 

Martin Źižkovič triedny dôverník 
IV.C --------------------------- ------------------------------------------------- 

Dagmar Janovicová triedny dôverník 
IV.D --------------------------- ------------------------------------------------- 

Denisa Lehotayová triedny dôverník 
IV.E --------------------------- ------------------------------------------------- 

Dominik Kvaka triedny dôverník 
IV.F --------------------------- ------------------------------------------------- 

 
 
III.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-       
vzdelávacími potrebami  (údaje sú uvádzané k 15.9.)  
 

 Počet žiakov školy spolu 678 
 Z toho dievčat 98 
 Počet tried spolu 27 
a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 669 
 Z toho dievčat 96 
 Počet tried denného štúdia 26 
 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 
 Z toho dievčat 0 
 Počet tried nadstavbového štúdia 0 
 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  9 
 Z toho dievčat 2 
 Počet tried pomaturitného štúdia 1 
b) Počet žiakov v externej  forme štúdia ------------------------------------- 
 Z toho dievčat ------------------------------------- 
 Počet tried v externej forme štúdia ------------------------------------- 
 Počet žiakov vo večernej forme štúdia ------------------------------------- 
 Z toho dievčat ------------------------------------- 
 Počet tried večernej formy štúdia ------------------------------------- 
 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  ------------------------------------- 
 Z toho dievčat ------------------------------------- 
 Počet tried diaľkovej formy štúdia ------------------------------------- 
 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania ------------------------------------- 
 Z toho dievčat ------------------------------------- 
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 Počet tried diaľkovej formy štúdia ------------------------------------- 
c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 
0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového 
počtu žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 19/4 
f) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 
0 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 2 
h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 
i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 5 
j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 11 
k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 
l) Iný dôvod zmeny 0 

 
IV. Elokované pracoviská  
Škola nemá elokované pracoviská. 
 
V. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 

Prijímacie konanie  
v roku 2021  1. kolo PS 2. kolo PS 

počet 
potvrdení 

o 
nastúpení   

reálny 
stav  
k 15.9. odbor (uviesť 

kód a názov)  

určený 
počet 
žiakov   

počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 
ktorí PS 
vykonali 
úspešne  

prijatí počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 
ktorí PS 
vykonali 
úspešne  

prijatí 

2561 M 
informačné 
a sieťové 
technológie 

84 158 125 84 - - - 84 84 

2559 M 
inteligentné 
technológie 

25 69 49 25 - - - 25 25 

2573 M 
programovanie 
digitálnych 
technológií 

25 143 50 25 - - - 25 25 

2571 K správca 
inteligentných 
a digitálnych 
systémov 

25 47 40 25 - - - 25 25 

3447 K grafik 
digitálnych 
médií 

20 88 34 20 - - - 20 20 

 
 
 
 
Kritériá prijímacieho konania v školskom roku 2020/2021 
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Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej  v zmysle §65 zákona č. 245/2008 Z.z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o 
termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase 
mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021 zo 4. januára 2021 a z 26. januára 2021 určila 
kritériá a podmienky prijatia žiakov do 1. ročníka.  

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača mohol podať prihlášku na štúdium 
prostredníctvom riaditeľa základnej školy v termíne do 16. apríla 2021.   

V 1. kole prijímacieho konania počet prijatých uchádzačov, ktorí doručili záväzné 
potvrdenie o nastúpení na štúdium dosiahol stanovený počet, preto riaditeľka školy po prerokovaní 
v pedagogickej rade školy rozhodla o nekonaní 2. kola na nenaplnený počet miest.  

 
Podmienky prijatia na štúdium: 
 
1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ (uchádzač získal nižšie stredné vzdelanie)  
    a predložením vysvedčenia prvý deň školského roka 2021/2022.  
2. Uchádzač nesmel byť žiakom inej strednej školy.  
3. Zdravotná spôsobilosť uchádzača sa na prihláške nepotvrdzovala 
4. Uchádzač sa celkovým súčtom bodov umiestnil do stanoveného počtu  
    prijímaných žiakov (plán prijatých).  
5. V prípade uchádzača so ŠVVP bolo nutné, aby sa jeho zákonný zástupca vopred  
    (pred podaním prihlášky) oboznámil s „ Podmienkami vzdelávania žiakov so     
    špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“ na internetovej stránke školy  
 
Pri hodnotení výsledkov prijímacieho konania boli zohľadňované nasledovné ukazovatele:  
 
1. študijné výsledky v povinných, profilových a doplnkových predmetoch,  
2. prospech,  
3. predmetová olympiáda a súťaže.  
 
Kritériá hodnotenia počet bodov 
1. Prijímacia skúška v predmete SJL 30 
2. Prijímacia skúška v predmete MAT 30 
3. Priemerný prospech z predmetov MAT, FYZ (6.-9. ročník ZŠ) 60 
4. Priemerný prospech (6.-9. ročník ZŠ) 60 
5. Umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach  
    (6.-9. ročník ZŠ)    

20 

Maximálny počet bodov 200 
 

 
1. Slovenský jazyk a literatúra (max. 30 bodov) overenie vedomostí písomnou formou v rozsahu 
učiva určeného štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania na základnej škole v 6.-9. 
ročníku:  

• test                      20 bodov  
• zrakovovnemový diktát                10 bodov  

Uchádzač vyhovel kritériám prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry, ak získal 
minimálne 7 bodov a viac.  
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2. Matematika (max. 30 bodov) overenie vedomostí písomnou formou v rozsahu učiva určeného 
štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania na základnej škole v 6.-9. ročníku:  

• test                      30 bodov  
Uchádzač vyhovel kritériám prijímacej skúšky z matematiky, ak získal minimálne 7 bodov a viac.   
  
3. Za priemerný prospech z predmetov matematika a fyzika vypočítaný zo známok za 2. polrok 6., 
7. a 1. polrok 8. a 9. ročníka ZŠ môže uchádzač získať max. 60 bodov podľa nasledovných 
intervalov: 

      1,00 – 1,20 ... 60 bodov          2,01 – 2,20 ... 35 bodov          3,01 – 3,20 ... 10 bodov  
      1,21 – 1,40 ... 55 bodov          2,21 – 2,40 ... 30 bodov          3,21 – 3,50 ...   5 bodov  
      1,41 – 1,60 ... 50 bodov          2,41 – 2,60 ... 25 bodov          nad 3,50 ........  0 bodov  
      1,61 – 1,80 ... 45 bodov          2,61 – 2,80 ... 20 bodov           
      1,81 – 2,00 ... 40 bodov          2,81 – 3,00 ... 15 bodov  
  

4. Za priemerný prospech zo ZŠ vypočítaný zo známok za 2. polrok 6., 7. a 1. polrok 8. a 9. ročníka 
z predmetov slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, dejepis, geografia, matematika, biológia, 
fyzika a chémia môže uchádzač získať max. 60 bodov podľa nasledovných intervalov:  

  
      1,00 – 1,20 ... 60 bodov         2,01 – 2,20 ... 35 bodov          3,01 – 3,20 ... 10 bodov  
      1,21 – 1,40 ... 55 bodov         2,21 – 2,40 ... 30 bodov          3,21 – 3,50 ...   5 bodov  
      1,41 – 1,60 ... 50 bodov         2,41 – 2,60 ... 25 bodov          nad 3,50 ........  0 bodov  
      1,61 – 1,80 ... 45 bodov         2,61 – 2,80 ... 20 bodov  
      1,81 – 2,00 ... 40 bodov         2,81 – 3,00 ... 15 bodov  

 
Ak uchádzač má na prihláške z niektorého predmetu v danom roku alebo polroku uvedené slovné 
hodnotenie alebo „absolvoval“ (z dôvodu pandémie a prebiehajúceho dištančného vzdelávania), 
bude zohľadnený prospech v danom predmete z koncoročnej klasifikácie predchádzajúceho roka 
alebo polroka v ktorom bol žiak hodnotený známkou.      
 
Správanie: za každý stupeň zníženia známky zo správania v 6.-9. ročníku ZŠ sa uchádzačovi 
odpočíta 10 bodov z celkového súčtu bodov.     

  
5. Za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach, ktoré súvisia s odborom vzdelávania 
(matematických, fyzikálnych, technických, informatických, cudzích jazykov a Pytagoriáde) môže 
uchádzač získať max. 20 bodov:  

  
                1.- 3. miesto v celoštátnom kole   20 bodov,   
                1.- 3. miesto v krajskom kole        15 bodov,   
                1.- 3. miesto v okresnom kole       10 bodov.   
 
Ak bol uchádzač úspešný vo viacerých olympiádach/súťažiach, do hodnotenia sa započítava 
umiestnenie vo vyššom kole olympiády/súťaže 1x.  

  
Uvedené výsledky je potrebné uviesť v prihláške v časti olympiády a súťaže a doložiť k prihláške 
fotokópiu diplomu, kde bude uvedené meno a priezvisko, dátum udelenia diplomu a dosiahnuté 
umiestnenie.  
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Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť 
prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, 
ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.  

  
Podľa počtu získaných bodov sa uchádzači usporiadajú do poradia.   
 
Uchádzačom s rovnakým počtom bodov sa priradí poradie podľa nasledovných  pomocných 
kritérií:  
 
a) prednostne bude prijatý uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou (podľa § 67 ods. 3 
školského zákona),   
b) väčší počet získaných bodov na PS z matematiky,   
c) väčší počet získaných bodov na PS zo slovenského jazyka a literatúry,   
d) väčší počet získaných bodov za priemerný prospech z predmetov matematika a fyzika  v ZŠ,  
e) väčší počet získaných bodov za priemerný prospech v ZŠ,  
f)  väčší počet získaných bodov za umiestnenie v olympiádach a súťažiach.  
 
 
 
Prijímacie konanie na vyššie odborné štúdium  
v študijnom odbore 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti 
 
Podmienky a kritériá prijatia pre školský rok 2021/2022: 
 

• Úplné stredné odborné alebo všeobecné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. 
• Uchádzač v stanovenom termíne doručil riadne vyplnenú prihlášku na vyššie odborné 

štúdium. 
• Kompletné vyplnenie elektronickej prihlášky na štúdium platnej pre školský rok 2021/2022, 

ktorá je dostupná na http://prihlaska.sos-ostrovskeho.sk/. Po úspešnom odoslaní sa 
vygeneruje pdf súbor, ktorý je potrebné vytlačiť, podpísať a doplniť rodné číslo a spolu s 
požadovanými prílohami ju doručiť (alebo poslať poštou) do 31.mája 2021 na adresu školy: 
SOŠIT Ostrovského 1, 040 01  Košice. 

• K prihláške je nutné priložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a kópie 
koncoročných vysvedčení z 1. až 4. ročníka strednej školy, maturitná skúška nesmie byť 
staršia ako 5 rokov (najstaršia akceptovaná MS je z roku 2016).  

• Zdravotná spôsobilosť uchádzača na štúdium a výkon povolania potvrdená praktickým 
lekárom sa nevyžaduje. 

• Uchádzač sa celkovým súčtom bodov umiestnil do stanoveného počtu prijímaných žiakov. 
 
Pre nízky počet podaných prihlášok na štúdium sa prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021 
nekonalo. 
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VI. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania  
 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Priemerný prospech za školu 2,16 2,15 2,03 1,80 

Priemerný počet vymeškaných hodín 
na žiaka za školu 73,04 77,16 53,85 53,81 

Priemerný počet neospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu 2,09 1,85 0,69 0,49 

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za školu 70,95 75,31 53,16 53,32 

 
 

 
 
 

 
 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

2,16 2,15
2,03

1,80

PRIEMERNÝ PROSPECH ZA ŠKOLU

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

73,04
77,16

53,85 53,81

PRIEMERNÝ POČET VYMEŠKANÝCH HODÍN NA 
ŽIAKA ZA ŠKOLU
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V školskom roku 2020/2021 všetky ukazovatele výsledkov a hodnotenia žiakov boli 

pozitívne zhodnotené oproti predchádzajúcim školským rokom.  
Ukazovateľ ospravedlnených vymeškaných hodín na žiaka je oproti predchádzajúcemu 

školskému roku vyšší len o 0,16 hodiny na žiaka. Spôsobila to hlavne chorobnosť žiakov a možnosť 
ospravedlnenia neprítomnosti žiaka na vyučovaní počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového 
stavu a výnimočného stavu – Covid 19, ktorá sa  predlžila z troch na päť po sebe nasledujúcich 
vyučovacích dní. 

 
 
 
 
 
 
 

 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

2,09

1,85

0,69
0,49

PRIEMERNÝ POČET NEOSPRAVEDLNENÝCH 
VYMEŠKANÝCH HODÍN NA ŽIAKA ZA ŠKOLU

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

70,95
75,31

53,16 53,32

PRIEMERNÝ POČET OSPRAVEDLNENÝCH 
VYMEŠKANÝCH HODÍN NA ŽIAKA ZA ŠKOLU
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 
 prospech vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 
s vyznamenaním veľmi 

dobre prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a  

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a  

1.  177 56 31,9 73 41,45 44 25 1 0,6 12773 36,21 306 0,86 
2.  151 39 25,5 61 40,4 49 32,45 2 1,3 12361 41,05 374 1,25 
3.  178 46 25,95 72 40,55 59 33,14 1 0,6 17903 50,58 209 0,59 
4.  168 31 18,85 54 31,9 80 47,45 0 0,0 20354 60,94 509 1,52 
Spolu 674 172 25,6 260 38,6 232 34,4 4 0,6 63391 47,03 1398 1,03 
 
 
 
 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 
v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 

 
Študijné odbory  s dĺžkou štúdia 8 rokov – škola tieto odbory nevyučuje. 
 
 
 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 
v učebných odboroch s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia 

 
Učebné  odbory s dĺžkou štúdia 3 roky – škola tieto odbory nevyučuje. 
 
 
 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 
v pomaturitnom štúdiu s dĺžkou štúdia tri roky v dennej forme štúdia (§45 a §54 zákona 

245/2008 Z. z.) 
 

2565 Q 
špecialista 
informačnej 
bezpečnosti 

prospech vymeškané hodiny na 
žiaka za šk. rok  

s vyznamenaním veľmi 
dobre prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.  9 0 0 0 0 9 100 0 0 171 19 0 0 
Spolu 9 0 0 0 0 9 100 0 0 171 19 0 0 
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5. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v školskom roku 2020/2021 

nekonali sa 
 

 
6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v školskom roku 2020/2021 

 
 
6.1 Celkové hodnotenie 
Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

2561 M informačné a sieťové 
technológie 

52 0 0 0 52 0 

3918 M technické lýceum – 
inteligentné systémy 

22 0 0 0 22 0 

3918 M technické lýceum – 
realitné maklérstvo 

10 0 0 0 10 0 

8283 M reklamná tvorba 10 0 0 0 10 0 
3447 K  grafik digitálnych médií 29 0 0 0 29 0 
2682 K mechanik počítačových  

sietí 
35 0 0 0 35 0 

3658 K mechanik 
stavebnoinštalačných 
zariadení 

9 0 0 0 9 0 

spolu  167 0 0 0 167 0 
 
MS v mimoriadnom termíne september a február sa nekonali. 
 
 
6.2 Externá časť MS - Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol takto: V školskom roku 
2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky.  
Rozhodnutie vydané 4. januára 2021; Číslo: 2021/9113:1-A1810 
 
   
6.3 Interná časť MS písomná forma  - Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu  
č. 2021/9113:1-A1810 zo 4. januára 2021 sa mení a dopĺňa Rozhodnutím ministra zo dňa 22.marca 
2021, o bod c): zrušuje sa písomná forma internej časti maturitnej skúšky.  
 
 
6.4 Interná časť MS ústna časť  - bola vykonaná administratívne zo všetkých predmetov 
u všetkých žiakov - s výnimkou vyššej úrovne anglického jazyka B2, z ktorej maturovalo 32 žiakov 
prezenčnou formou a dobrovoľného predmetu nemecký jazyk na úrovni B1, z ktorého maturovali  
prezenčne 2 žiaci.  
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Interná časť MS - ústna časť  
Maturitný 
predmet 

Počet žiakov 
s prospechom 

1 

Počet žiakov 
s prospechom 

2 

Počet žiakov 
s prospechom 

3 

Počet žiakov 
s prospechom 

4 

Počet žiakov 
s prospechom 

5 

Priemerná 
známka 

Slovenský jazyk  
a literatúra 11 45 86 25 0 2,75 

Anglický jazyk B1 26 61 44 3 0 2,18 
Anglický jazyk B2 29 3 0 0 0 1,09 
Nemecký jazyk B1 1 0 2 0 0 2,33 
TČOZ 28 94 41 4 0 2,13 
PČOZ 64 85 18 0 0 1,72 
 
 
7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v školskom  roku 2020/2021 
 
V zmysle Rozhodnutia ministra školstva  o termínoch a organizácii záverečnej skúšky, 
absolventskej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych 
zručností v školskom roku 2020/2021, zo dňa 22. marca 2021, č. 2021/11901:1-A1810 sa v 
školskom roku 2020/2021 v stredných odborných školách absolventská skúška vykonávala 
administratívne, okrem absolventskej písomnej práce, ktorej formu a termín odovzdania určil 
riaditeľ strednej školy 14 dní vopred; obhajoba absolventskej písomnej práce sa nevykonávala. 
 
 
Predmet Počet žiakov 

s prospechom 
1 

Počet žiakov 
s prospechom 

2 

Počet žiakov 
s prospechom 

3 

Počet žiakov 
s prospechom 

4 

Počet žiakov 
s prospechom 

5 

Priemerná 
známka 

Absolventská 
práca 2 2 4 1 0 2,44 

Komplexná 
skúška 
z odborných 
predmetov 

4 5 0 0 0 1,56 

 
VII. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie včítane odborov, v ktorých sa 
vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania 
 
 

Vzdelávacie  programy 
školy 
  

            Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
           v školskom roku 2020/2021 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Študijné odbory - 
denné štúdium  

ŠVP (uviesť 
rok 
aktualizácie) 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

2561 M informačné 
a sieťové technológie ŠVP 3 75 2 60 3 72 2 52 10 259 

3447 K grafik 
digitálnych médií ŠVP 0,33 11 0,66 25 1,67 39 1 29 3,67 104 

3447 K grafik 
digitálnych médií  
- SDV 

ŠVP 0 0 0,5 16 0 0 0 0 0,5 16 

2682 K mechanik 
počítačových sietí ŠVP 0,33 9 0,5 15 1 29 1,5 35 3,33 88 
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3918 M technické 
lýceum ŠVP 0 0 1 30 1 23 1,5 33 3,5 86 

3658 K mechanik 
stavebnoinštalačných 
zariadení 

ŠVP 0,33 9 0 0 0,33 6 0,5 9 1,17 24 

3658 K mechanik 
stavebnoinštalačných 
zariadení-SDV 

ŠVP 0 0 0,33 7 0 0 0 0 0,33 7 

8283 M reklamná 
tvorba ŠVP 0 0 0 0 0 0 0,5 10 0,5 10 

2571 K správca 
inteligentných 
a digitálnych systémov 

ŠVP 1 25 0 0 0 0 0 0 1 25 

2573 M programovanie 
digitálnych technológií ŠVP 1 25 0 0 0 0 0 0 1 25 

2559 M inteligentné 
technológie ŠVP 1 25 0 0 0 0 0 0 1 25 

Celkom 7 179 5 153 7 169 7 168 26 669 
 
 

Vzdelávacie  programy 
školy 
  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
           v školskom roku 2020/2021 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Vyššie odborné 
štúdium – denná 
forma  

ŠVP (uviesť rok 
aktualizácie) 

triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

2565 Q špecialista 
informačnej 
bezpečnosti 

ŠVP 0 0 0 0 1 9 0 0 1 9 

Celkom 0 0 0 0 1 9 0 0 1 9 

 
 
 

VIII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky 
uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 
štúdium  
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2020/2021 podiel absolventov, ktorí:   
študijný 
odbor  

pokračujú 
v štúdiu 
na VŠ 

pokračujú 
v štúdiu 

(iné druhy 
štúdia) 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2021 

nezamestnaní 
k 30.9.2021 

celkom 

2561 M 
informačné 
a sieťové 
technológie  

29 0 0 23 0 52 

3918 M 
technické 
lýceum-
inteligentné 
systémy  

8 0 0 14 0 22 

8283 M 
reklamná 
tvorba 

5 0 0 5 0 10 
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3918 M 
technické 
lýceum – 
realitné 
maklérstvo 

5 0 0 5 0 10 

3 447 K 
grafik 
digitálnych 
médií 

15 2 0 12 0 29 

2682 K 
mechanik 
počítačových 
sietí 

9 0 0 22 4 35 

3658 K 
mechanik 
stavebno-
inštalačných 
zariadení 

0 0 0 6 3 9 

spolu 
počet žiakov 71 2 0 87 7 167 

 
 
IX. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  
zamestnancov školy  
 
1. pedagogickí zamestnanci 
 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: do 30 
rokov 31- 40 41- 50 51- 60 61-65 Nad 

66 
Spolu 

všetkých 
Priemerný 

vek 
Počet: 11 20 19 14 10 0 74 45 

z toho žien: 5 11 13 9 7 0 45 46 
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov: 60 

z toho externých 0 
kvalifikovaných 14 

nekvalifikovaných 1 
doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. atestačnou skúškou 17 
s 2. atestačnou skúškou 27 

s vedecko-akademickou hodnosťou 1 
Priemerný počet žiakov na učiteľa 11,30 

Počet majstrov 
odborného výcviku: 9 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 7 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 2 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 
Priemerný počet žiakov na majstra OV 29,44 

Počet  
vychovávateľov: 6 

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 4 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 2 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 26,67 
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2. Nepedagogickí zamestnanci školy 
 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 
Vek: Do     nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 61-65 rokov všetkých vek 
Počet: 0 4 11 20 6 0 41 52 
z toho 
žien: 0 4 10 16 6 0 36 52 

 
Počet 
nepedagogických 
zamestnancov: 41 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 6 
so stredoškolským vzdelaním 35 

 
 
3. Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2020/2021 
 

 
Predmety 

 

 
Počet 
hodín 

týždenne 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

Spoločenskovedné 191,5 178,5 93,2 13,0 6,8 
Cudzí jazyk 252,0 252,0 100,0 0,0 0,0 
Prírodovedné  113,0 106,0 93,8 7,0 6,2 
Odborné  903,0 853,0 94,5 50,0 5,5 
Spolu  1459,5 1389,5 95,2 70,0 4,8 

 
 
 
X. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 
Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 
Názov osvedčenia, certifikátu Počet 

pedagogických 
zamestnancov 

aktualizačné SOŠIT 
Ostrovského 1, Košice 

Implementácia cloudovej  služby 
G Suite do procesu vzdelávania v 
Strednej odbornej škole 
informačných technológií 

65 

adaptačné SOŠIT 
Ostrovského 1, Košice 

Protokol o ukončení adaptačného 
vzdelávania 

2 

inovačné TUKE Košice Úvod do počítačových sietí 3 
inovačné Slovenská asociácia 

amerického futbalu 
(národný zväz) 

Školenie nového športu „Flag 
futbal“ 

1 

inovačné IUVENTA – 
Slovenský inštitút 
mládeže, Bratislava 

ON-OFF – online a offline 
nástroje v práci s mládežou  
– 2. fáza školenia 

2 

inovačné KSK, Námestie 
Maratónu mieru 1 
Košice 

Eurofondové verejné 
obstarávanie, Jednotná príručka a 
novela zákona o verejnom 
obstarávaní  
v podmienkach EŠIF 

1 
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inovačné UPJŠ, IT Akadémia Transformácia vzdelávania a 
školy pre digitálnu dobu 

2 

inovačné Ekonomická 
fakulta TUKE 

Innochool – hra sociálneho 
podnikania,  
 

2 

inovačné UPJŠ, IT Akadémia Programovanie mobilných 
zariadení  

1 

inovačné UPJŠ, IT Akadémia Škálovanie počítačových sietí 2 
inovačné CVTI SR – ŠVS MI Tvorba webovej stránky a jej 

využitie v edukačnom procese  
1 

inovačné UPJŠ, IT Akadémia Programovanie 
mikroprocesorových systémov  na 
SŠ  

2 

inovačné UPJŠ, IT Akadémia Transformácia vzdelávania  
a školy pre digitálnu dobu 

1 

aktualizačné UPJŠ, IT Akadémia Internet vecí: Tvorba 
dynamických webových stránok v 
jazyku Python 

1 

aktualizačné UPJŠ, IT Akadémia Internet vecí: Tvorba 
dynamických webových stránok v 
jazyku Python II. 

1 

aktualizačné UPJŠ, IT Akadémia HomeAassistant - Budúcnosť 
inteligentných domácností 

1 

aktualizačné UPJŠ, IT Akadémia Predstavenie stavebnice Totem  1 
aktualizačné UPJŠ, IT Akadémia Stavebnica PIPER  1 
aktualizačné UPJŠ, IT Akadémia Programovánírobotů bez nutnosti 

zakoupení drahého výukového 
setu 

1 

aktualizačné UPJŠ, IT Akadémia MinecraftEducationEdition a 
programovanie  

1 

aktualizačné 
 

UPJŠ, IT Akadémia Programovanie 
mikroprocesorových systémov na 
SŠ (UPJŠ) 

1 

aktualizačné KUI UPJŠ Košice Výučba programovania v Pythone 
na strednej škole 

2 

 
aktualizačné 

GlobalLogic Slovakia 
IT akadémia-
vzdelávanie pre 
21.storočie 

IT Akadémia -” Od nápadu  
k dátam" 

2 

 
aktualizačné 

CVTI  
Bernolákova 14,  
921 01 Piešťany 

Webinár: Ako učiť online - 
EduPage: Hodnotenie a spätná 
väzba. 

1 

aktualizačné Akadémia  
veľkých diel 

Ako v žiakoch prebudiť motiváciu 
 

1 

aktualizačné CISCO Cisco 
LiveNetworkingAcademyDay 

1 

aktualizačné Globallogic 3D tlač v roku 2021 1 
aktualizačné Globallogic Globallogic "Od nápadu k dátam" 1 
aktualizačné CISCO AllSidesofProgramming 1 
aktualizačné Akadémia veľkých 

diel 
Ako dobrá otázka rozprúdi 
diskusiu na hodine 

1 

aktualizačné AmCham TraintheTrainer BSCF 9 
Webinárov 

1 

aktualizačné UPJŠ Predstavenie stavebnice Totem  1 
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IT Akadémia 
aktualizačné UPJŠ 

IT Akadémia 
Programování robotů bez nutnosti 
zakoupení drahého výukového 
setu 

1 

špecializačné  MPC Prešov Špecializačné vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov 
v kariérnej pozícii triedny učiteľ 

2 

kvalifikačné  TUKE, Katedra 
inžinierskej 
pedagogiky 

Doplňujúce pedagogické štúdium  1 

kvalifikačné Vysoká škola DTI 
Dubnica nad Váhom 

Doplňujúce pedagogické štúdium 2 

kvalifikačné TUKE Košice Vysokoškolské vzdelanie  
3. stupňa 

2 

 
         V školskom roku 2020/2021 bol profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov 
ovplyvnený druhou vlnou pandémie ochorením COVID 19. V čase od 12.10.2020 (začiatok 
dištančného vzdelávania) až do konca školského roka všetky vzdelávacie inštitúcie svoje aktivity 
realizovali online. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom boli už na takúto formu 
vzdelávania dostatočne pripravené. 
        Okrem vyššie uvedených vzdelávaní využívali pedagogickí aj odborní zamestnanci 
na skvalitnenie dištančného vzdelávania rôzne webináre, konferencie a odborné kurzy. Aj napriek 
tomu malo v tomto období veľký význam samovzdelávanie a individuálna príprava na vyučovacie 
hodiny. 
        Vedenie školy pozitívne hodnotí vzájomnú pomoc a podporu učiteľov IT predmetov, ktorí sa 
aktívne podieľali na aktivitách pre získanie praktických zručností  s využívaním nástrojov online 
vyučovania všetkých pedagogických zamestnancov. 
 
 
XI. Údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 
 

Činnosť v záujmových útvaroch predstavuje špecifický komplex výchovno-vzdelávacích 
činností so študentmi v čase mimo vyučovania. Cieľom školy je prehlbovať a systematicky rozvíjať 
jednotlivé stránky žiakovej osobnosti v súlade s potrebami a požiadavkami, nakoľko krúžková 
(záujmová) činnosť odkrýva talenty a rozširuje duševný obzor, vedomosti a zručnosti mládeže. 
Pôsobí na celkový, všestranný a harmonický rozvoj osobnosti. Práve prostredníctvom záujmovej 
činnosti možno aktivizovať aj žiakov z menej podnetného prostredia. V školskom roku 2020/2021 
hlavnými cieľmi krúžkovej činnosti, ktoré si stanovili naši pedagogickí zamestnanci boli: 

• rozvíjanie komunikácie s využívaním informačných technológií 
• rozvíjanie citového vnímania a zvedavosti, v umeleckej a kultúrnej činnosti 
• odbúravanie stresu a emócií. 

 
 Pedagogickí zamestnanci dbajú na uspokojovanie individuálnych potrieb, rozvoj záujmov a 
špecifických schopností. Majú pochopenie a záujem o žiakov ako individuality, dokázali ich 
vhodne motivovať, podporovať ich nápaditosť, tvorivosť, záujem o činnosť a vzdelávanie. 

Krúžkovú činnosť v našej škole žiaci nevnímajú ako povinnosť, ale ako zaujímavé trávenie 
svojho voľného času. Záujem žiakov o krúžky učiteľov motivuje k tomu, aby sa táto  činnosť 
zachovala, preto každým rokom ponuku krúžkov škola aktualizuje, podľa záujmu žiakov a návrhov 
žiackej školskej rady, ktorá pri SOŠIT aktívne funguje.    
 V školskom roku 2020/2021 SOŠIT ponkla pre žiakov 11 záujmových krúžkov. 
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 Vzdelávanie v čase mimo vyučovania bolo všestranného zamerania. Žiaci najviac prejavili 
záujem o športové krúžky, ale mnohí z maturitných tried využili možnosť v záujmovom útvare 
utvrdiť a preveriť si vedomosti zo svojich maturitných predmetov a preto bol pomerne veľký 
záujem aj o krúžky zamerané na informačné technológie, cudzie jazyky a ekonomiku.    
  
 V škole začali v septembri pracovať krúžky rôznych zameraní: 

• jazykového zamerania – Nemčina „Einfach“, 
• technického zamerania – Lego roboty, Automodelársky, Jednoduchá elektronika, Praktická 

elektronika. 
• športového zamerania – Športové hry. 
• humánneho, tvorivého a oddychového zamerania – Finančná gramotnosť, Krúžok 

spoločenskej etikety, Krúžok zdravého životného štýlu, Spoločenské hry, Školské rádio. 
 
Všetko narušila pandemická situácia, ktorá zmenila prezenčnú formu štúdia na dištančnú, preto zo 
všetkých spomenutých krúžkov do konca školského roka pracovali len dva krúžky, ktorým to 
umožňovala dištančná forma: Nemčina „Einfach“ a krúžok „Jednoduchá elektronika“. 
 
 
 
 XII. Údaje o aktivitách školy spojených s prezentáciou školy na verejnosti 
 
1. Virtuálny deň otvorených dverí – február 2021 
 
2. Grafická súťaž (9.ročník) o putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických   
    programoch na tému: „Doma – Za posledné obdobie sme nútení ostať doma. Predstav nám svoj  
    život doma.“  
    Súťaže sa zúčastnilo 5 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho  
    kraja, doručených on-line bolo 25 súťažných prác v dvoch kategóriách. T: apríl – jún 2021 
 
 
 
XIII.  Informácie  o spolupráci školy/ŠZ s rodičmi detí alebo žiakov alebo s 

inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej 
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia 
súdu, alebo so zástupcom zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak 
umiestnený na účely výkonu ústavnej starostlivosti, výchovného opatrenia, 
neodkladného opatrenia alebo ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo 
výkonu trestu odňatia slobody 

 
Spolupráca v tejto oblasti sa v školskom roku 2020/2021 nekonala. 
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XIV. Informácia o spolupráci školy/ŠZ s právnickými osobami  
pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania (napr. s VŠ, firmami, OZ, NO, ...)  
 

 
Názov aktivity  Dátum 

realizácie 
Miesto Cieľ a zámer Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

Spolupráca 
v oblasti  
praktického 
vyučovania 

školský rok 
2020/2021 

AT&T Košice Prepojiť teóriu 
s praxou 

 
        20 

Príprava 
pre budúce 
povolaní 

Spolupráca 
v oblasti  
praktického 
vyučovania 

školský rok 
2020/2021 

Deutsche Telekom 
Systems Solutions 
Slovakia s.r.o., 
Košice 

Prepojiť teóriu 
s praxou 

 
         5 

Príprava 
pre budúce 
povolaní 

Projekt: 
Realdevelopment 
spoločnosti LIDL  

školský rok 
2020/2021 

 
 
online 

Vytvoriť tri 
aplikácie, 
ktoré budú 
nasadené 
spoločnosťou 
LIDL 

 
 
2 úspešní 
riešitelia 

Práca na 
reálnom 
projekte 

Girl’s day 2021 22. apríl 2021 AT&T Košice 
vzhľadom na 
epidemiologickú 
situáciu celý 
program podujatia 
prebiehal v online 
forme, a to naživo z 
Girl´s Day štúdia 

Predstaviť svet 
IT a 
moderných 
technológií 
dievčatám vo 
veku 15- 19 
rokov. 

 
 
 
 
4 dievčatá 

Priblížiť 
im, aké 
možnosti 
štúdia, 
práce či 
podnikania 
im sektor 
ponúka. 

Webinár 
o možnosti 
pracovného 
uplatnenia 
a ďalšieho 
vzdelávania pre 
žiakov 4. ročníka 

apríl 2021 Deutsche Telekom 
Systems Solutions 
Slovakia s.r.o. 

Predstaviť 
možnosti 
pracovného 
uplatnia v  
odbore 
i možnosti 
ďalšieho 
vzdelávania 

 
 
 
žiaci štvrtého 

ročníka 

Priblížiť 
im, aké 
možnosti 
štúdia, 
práce či 
podnikania 
im sektor 
ponúka. 
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XV. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 
a o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 

 
Dobré výsledky:  

Súťaže vyhlasované MŠVV a Š SR 

p.
č. 

názov súťaže 
pri individuálnych 
súťažiach meno žiaka 
a trieda 

termín konania 
súťaže  

krajská 
úroveň 

celosloven-
ská úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1. 
ZENIT 
v programovaní 
(grafický dizajn) 

Simona Gabonová  
1. miesto 

október 2020 - 
február 2021 áno   

2. 
ZENIT 
v programovaní 
(grafický dizajn) 

Simona Gabonová 
4. miesto 

október 2020 - 
február 2021  áno  

3. Olympiáda  
ľudských práv Jaroslav Zambo február 2021 áno   

4. Olympiáda ANJ Michaela Humeňanská  
III.C (odbor IaST) 13.01.2020 áno   

5. Junior internet Peter Rozik IV.E apríl 2021  áno  
 
 

Iné súťaže  

p. 
č. 

názov súťaže 
pri individuálnych 
súťažiach meno 
žiaka a trieda 

súťaž konaná 
dňa 

kraj-
ská 
úroveň 

celo-
slovenská 
úroveň 

medzi-
národná 
úroveň 

1. 
EXPERT 
celoslovenská vedomostná 
súťaž 

žiaci I. až III. ročníka 14.5.2021  áno  

2. Innoschool triedy III.D TL REM, 
IV.D TL REM 

od októbra 2020 
do júna 2021 áno   

3. Finančná olympiáda IV. ročník 01.2021- 06.2021 áno   

4. Eurofondue triedy 4.C, 4.E, 4.G 02/2021- 
06/2021 áno   

5. Stredoškolská súťaž  
v kybernetickej bezpečnosti IV.A 17.9.2020  áno  

6. ibobor - súťaž v IT skills, 
kategória Senior, online 

III.A, III.B, III.C, 
IV.A, IV.B, IV.C (38 
žiakov) 

10.11.2020  áno  

7. ibobor - súťaž v IT skills, 
kategória Junior, online 

I.A, I.B, I.C,I.D, II.A, 
II.B, II.C (28 žiakov) 12.11.2020  áno  

8. Projekt: Realdevelopment – 
úspešní riešitelia I.E (2 žiaci) 1.2. - 25.6.2021  áno  

9. PythonCup II.E (2 žiaci) 21.4.2021  áno  

10. súťaž BeREADYAWARDS vybraní žiaci 4. 
ročníka 12/2020  áno  

11. WRO 2021 II.C, III.C (3 žiaci) 17.6.2021  áno  

12. Droga Ti vezme všetko 

Simona Gabonová 
III.F 1. miesto 
Alex Fridrich III.F 2. 
miesto 

december 2020 áno   
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František Malinič I.G- 
2. miesto 
Matej Stavný I.G – 3. 
miesto 

13. AMFO 2021 - regionálna 
súťaž amatérskej fotografie 

Lukáš Bičkoš, 2. 
miesto apríl 2021 áno   

 
  
Nedostatky:  

¾ slabá účasť žiakov v SOČ, 
¾ komplikovaná príprava na súťaže žiakov, 

 
 
 
XVI. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

Názov projektu Operačný program  Celkové oprávnené 
výdavky  Spolufinancovanie Poznámka 

Kvalitná odborná 
príprava žiakov – 
úspech absolventov  
na trhu práce 

 302000- 
Integrovaný 
regionálny operačný 
program 

509 386,09 EUR 25 469,30 EUR   

Zvyšovanie odbornej 
prípravy v súlade 
s dopytom trhu práce 

 Ľudské zdroje 125 252,47 EUR 6 262,62 EUR   

 
 
 
XVII. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2020/2021  
 
V školskom roku 2020/2021 v SOŠIT, Ostrovského 1 v Košiciach Štátna školská inšpekcia  
nevykonávala inšpekčnú činnosť.  
 
 
XVIII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  
 
V školskom roku 2020/2021 boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom zlepšené: 
1. Priestorové podmienky – výmena otvorových konštrukcií v školskom internáte (okná nad  
    schodiskom a vstupné dvere v celkovej hodnote 16 284,00 EUR. 
 2. Materiálno-technické podmienky: 
     a) IKT cez projekt „ Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s dopytom trhu práce“ v celkovej  
         hodnote 18 079,70 EUR (notebook Asus 15 ks, notebook Lenovo 3 ks, tlačiareň 1ks,  
         dataprojektor  ks, softvér CISCO 8 ks). 
     b) Dar – notebooky 6ks v celkovej hodnote 3893,98 EUR. 
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XIX. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy, a to:  
 
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov: 
    normatívne finančné prostriedky    2 029 920,45 EUR 
    nenormatívne FP             14 483,00 EUR 
 
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 
    od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 38 081,87 EUR 
 
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 6 477,00 EUR 
    spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít: materiál 4 782,57 EUR 
                 služby    1 694,43 EUR 
 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických   
    osôb alebo fyzických osôb: 18 353,14 EUR      
    spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít: kapitálové výdavky 18 353,14 EUR 
                 
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 458 511,65 EUR 
 
 
XX. Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických 
a koncepčných materiálov KSK  
 
Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK (v zmysle platného 
dodatku)  
 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

DOD UPJŠ  6.2.2021 online UPJŠ 60 
Oboznámenie sa 
s možnosťami štúdia 
na VŠ 

Virtuálne dni 
otvorených 
dverí univerzít 
a fakúlt 

9.12.2020 online 

Národné kariérne 
centrum 
Jazdecká 65, 
Trnava 

150 
Oboznámenie sa 
s možnosťami štúdia 
na VŠ 

Dni 
otvorených 
dverí na TU 
v Košiciach 

15.10. 2020 online TU Košice 150 
Oboznámenie sa 
s možnosťami štúdia 
na VŠ 

Biela pastelka 24.9. 2020 Košice Ú S a N 
Slovenska 

16 
300 

 Verejná finančná      
 zbierka 
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Koncepcia rozvoja pohybových aktivít 
 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

Účelové cvičenie  
1. a 2.ročník 7.9.2020 Mestský 

park SOŠIT 230 
Rozvoj 
pohybových 
aktivít 

KOŽAZ  
3. a 4. ročník 

9.9.-11.9.2020 
16.9.-18.9.2020 Košice SOŠIT 300 

Rozvoj 
pohybových 
aktivít 

Šach družstiev Apríl 2021 online Slovenský 
šachový zväz 5 

Rozvoj 
logického 
myslenia 

 
 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 
 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

EXPERT 
celoslovenská 
vedomostná 
súťaž 

14.5.2021 Košice Talentída, n.o. 43 Rozvoj kognitívnych 
kompetencií 

 
Žiacka školská rada 
 
Koordinátor ŽŠR: Mgr. Lenka Kurianová 

• počet členov - 5  
• stretnutia ŽŠR sa konali podľa Plánu ŽŠR na školský rok 2020/2021 a podľa potreby 
• aktivity 2020/2021: 
            - 5.10.2020 - stretnutie ŽŠR, voľba členov mandátovej a volebnej komisie k voľbám    
               zástupcov žiakov do rady školy, návrh kandidátov na zástupcu žiakov do rady školy. 
            -  11.6. 2021 -  stretnutie ŽŠR , prerokovanie Štatútu ŽŠR 

 
 
 
Spracovala: Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy 
 
Prerokované v pedagogickej rade školy:13.10.2021 
 
Vyjadrenie rady školy: 14.10.2021 
 
Prílohou k správe je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy. 
 
Schválenie KSK:  
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Prílohy 

 
1. Vyhodnotenie plánu COVaP pre informačné a sieťové technológie  

za školský rok 2020/2021 

2. Zhodnotenie priebehu dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021 
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Príloha č.1.  
 
Vyhodnotenie plánu COVaP pre informačné a sieťové technológie za školský rok 2020/2021 
 

Úlohou Centra odborného vzdelávania a prípravy pre informačné a sieťové technológie pri 
Strednej odbornej škole informačných technológií, Ostrovského  1 v Košiciach je poskytovať: 
● kvalitné  vzdelávanie v oblasti informačných technológií žiakom SOŠIT, 
● žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (satelitných škôl),  
● pedagogickým zamestnancom stredných škôl, 
●zamestnancom firiem v regióne.  
 

Cieľom COVaP je pri vzdelávaní žiakov školy uplatňovať princípy duálneho vzdelávania 
v spolupráci s partnermi školy.  

 
Činnosť COVaP vychádzala z Plánu práce COVaP na školský rok 2020/2021.  
 
 
1 Vzdelávanie vlastných žiakov 
 
Študijný odbor Počet žiakov Aktivita 
2559 M inteligentné technológie 25 

Výučba odborných predmetov  
podľa príslušných učebných  
plánov a  rozvrhu hodín. 

2573 M programovanie digitálnych  
              technológií 

25 

2571 K správca informačných  
             a digitálnych systémov 

23 

3447 K grafik digitálnych médií 123 
2682 K mechanik počítačových sietí 88 
3918 M technické lýceum-inteligentné  
              systémy 

68 

2561 M informačné a sieťové  
              technológie  

258 

2565 Q špecialista informačnej  
             bezpečnosti 

9 

Ostatné študijné odbory 58 

Výučba predmetov informatika, 
grafické informačné systémy, 
aplikovaná informatika,  
konštrukčné cvičenia,... 

  
2 Lokálna Cisco akadémia 

 
V školskom roku 2020/2021 bolo do Cisco akadémie zapojených 572  žiakov: 

● 1.- 4. ročník  študijného odboru mechanik počítačových sietí,  
● 2.-4. ročník študijného odboru technické lýceum – inteligentné systémy,  
● 1.- 4. ročník  študijného odboru informačné a sieťové technológie, 
● 3.ročník študijného odboru špecialista informačnej bezpečnosti.  
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Certifikáty Cisco akadémie vydané v školskom roku 2020/2021 
 
Certifikát Počet žiakov 
CCNAv7: Introduction to Networks 144 
CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless 25 
CCNAv7 Enterprise Networking, Security and Automation 61 
CCNA Cybersecurity Operations 8 
CCNA Security 1 
IT Essentials: PC Hardware and Software 102 
Počet žiakov, ktorí získali medzinárodné CISCO certifikáty 341 
 

 
Absolventi v školskom roku 2020/2021 študijných odborov 2682 K mechanik počítačových 

sietí, 3918 M technické lýceum-inteligentné systémy a 2561 M informačné a sieťové technológie   
mali možnosť získať osvedčenie  o odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. - § 21 elektrotechnik.  
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti získalo 17 absolventov. 
 

3 Vzdelávanie žiakov satelitných  škôl 
V školskom roku 2020/2021 z dôvodu dlhodobého dištančného vzdelávania žiakov (od 12. 

októbra 2020 do 10. mája 2021) sa neuskutočnilo ani jedno z plánovaných vzdelávaní žiakov 
satelitných škôl. 
 

4 Rozvoj kreativity žiakov  
 
V zmysle koncepcie KSK o práci s mládežou dáva škola  priestor  kreativite 

a sebaprezentácii žiakov  prostredníctvom rôznych súťaží.  
Centrum odborného vzdelávania a prípravy, Ostrovského 1 v Košiciach vyhlásilo 29. marca 

2021 9. ročník grafickej súťaže o putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických  programoch 
na tému: 

 
„Doma – Za posledné obdobie sme nútení ostať doma. Predstav nám svoj život doma“. 
 
Súťaž  bola určená pre stredné školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického 

samosprávneho kraja a prebiehala online do 11. júna 2021.  
 

Súťaže sa zúčastnilo 5 škôl z Košického regiónu: 25 súťažiacich s 25 súťažnými prácami 
v dvoch  kategóriách. Vyhodnotenie súťaže bolo online 28. júna 2021.  

 
Vyhodnotenie súťaže: 
● Kategória odborné školy:  

Umiestnenie Meno autora Škola 
1. miesto Michal Jerga SOŠ technická, Rožňava 
2. miesto Marcel Balogh SPŠE, Košice 
3. miesto Norbert Molnár SOŠIT, Ostrovského, Košice 
Čestné uznanie Alex Hlaváčik SOŠ technická, Rožňava 
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● Kategória umelecké odborné školy: 
Umiestnenie Meno autora Škola 
1.miesto Michaela Volková ŠUP, Košice  
2.miesto Nikola Kočišová ŠUP, Košice 
3.miesto Hannah Grejtáková ŠUP, Košice 
Čestné uznanie Šimona Cichá ŠUP, Košice 

 
 
Úspechy žiakov školy v iných súťažiach: 

 
• Stredoškolská súťaž v kybernetickej bezpečnosti  - 1.miesto 
• Súťaž v tvorbe počítačových hier IHra – 3. miesto 
• Droga Ti vezme všetko, grafická súťaž – 1.,2. a 3. miesto 
• Športoviská – tvorba aplikácie pre KSK 
• AMFO 2021 - regionálna súťaž amatérskej fotografie – 2. miesto 
• Junior Internet, kategória grafický dizajn  
• Zenit – kategória grafický dizajn – 1. a 4. miesto 
• Krajské kolo SOČ – 4. miesto 
• Súťaž NAG 2021  

 

5 Spolupráca s firmami v oblasti vzdelávania 

• Spolupráca v oblasti  praktického vyučovania (AT&T, Deutsche Telekom Systems Solutions 
            Slovakia s.r.o., GlobalLogic s.r.o., Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., Intas s.r.o.,     
            eMsec s.r.o., GL - REKLAMA s.r.o., Lemur, s.r.o., EXPA PRINT, s.r.o., Hi-Reklama, s.r.o.,   
            247.sk, s.r.o. a i.) 

• Projekt: Realdevelopment spoločnosti LIDL – 2 úspešní riešitelia 
• Girl’s day 2021 - AT&T Košice 
• Webinár o možnosti pracovného uplatnenia a ďalšieho vzdelávania pre žiakov 4. ročníka – 

Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. 
 
6 Spolupráca s vysokými školami 

 
COVaP spolupracovalo v školskom roku 2020/2021 s TU v Košiciach a UPJŠ v Košiciach.  

TU Košice: 
Oblasť spolupráce:  

• výmena a využívanie informácií, 
• propagácia a publikačná činnosť, 
• zvyšovanie a rozširovanie kvalifikácie. 

  
UPJŠ Košice: 
Oblasť spolupráce:  

• organizovanie súťaží pre študentov v oblasti IKT, 
• propagácia a publikačná činnosť, 
• dni otvorených dverí, 
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• organizácia seminárov a webinárov  pre pedagógov a študentov  
• spolupráca na projekte IT akadémia 

 

7 Spolupráca so základnými školami 

 
Možnosti vzdelávania, ktoré poskytuje   Centrum odborného vzdelávania pre informačné 

a sieťové technológie boli prezentované: 
• v rámci  Dní otvorených dverí  on-line formou pre   žiakov ZŠ, rodičov a výchovných 

poradcov, 
• aktívna spolupráca s výchovnými poradcami ZŠ. 
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Príloha č. 2 
 
Zhodnotenie priebehu dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021 
 

Zmenou prezenčného vzdelávania na dištančné od 12. októbra 2020 škola prijala zásady 
vyučovania, hodnotenia žiakov a získavania podkladov na hodnotenie. 
 
Hlavné zásady priebehu dištančného vzdelávania:  

• počas dištančného vzdelávania sa vyučuje podľa platného rozvrhu hodín, 
• online hodiny sú minimálne 50% a musia byť vyznačené v rozvrhu hodín učiteľov, 
• akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie, 
• u žiakov so ŠVVP je potrebné zaujať dôsledný individuálny prístup,  
• v prípade praktického vyučovania, odborného výcviku a odbornej praxe u zamestnávateľa  

je možné naďalej pokračovať v jeho realizácií podľa pandemickej situácie u konkrétneho  
            zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte.  
           V opačnom prípade sa praktické vyučovanie, odborný výcvik či odborná prax môžu  
            realizovať len dištančnou formou. 
 

Zásady hodnotenia: 
• zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok  na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, 
• sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 
• pri hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka, 
• priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom 

počas učenia sa, má mať aj motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a 
navrhnúť postup pri ich odstraňovaní,  

• pri priebežnom aj záverečnom hodnotení treba prihliadať predovšetkým na osobitosti, 
možnosti a individuálne podmienky domácej prípravy počas prerušeného vyučovania 
v škole, 

• kritéria hodnotenia jednotlivých predmetov počas dištančného vzdelávania majú byť 
v súlade so školským vzdelávacím programom jednotlivých študijných odborov SOŠIT. 

 

Získavanie podkladov na hodnotenie 
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas prerušeného vyučovania    
získava učiteľ najmä z portfólií žiackych prác, rozhovormi so žiakmi a online výučbou.    
Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, tematické práce, samostatné praktické  
práce a plnenie dištančných úloh a zadaní, spracovaných počas domácej prípravy s prihliadnutím  
na individuálne podmienky každého žiaka. 
 
Po obnovení vyučovania sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej dva týždne od nástupu 
žiakov do školy, v prípade žiakov posledných ročníkov štúdia najmenej jeden týždeň. 
Klasifikácia nie je MŠVVaŠ SR regulovaná. Známkovanie je platné v plnom rozpätí známok 1-5. 
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Zhodnotenie priebehu dištančného vzdelávania v školskom roku 2020/2021 
predmetovými komisiami 
 
 
1. PK spoločenskovedných predmetov 

 
Počas dištančného vzdelávania vyučujúci jednotlivých spoločenskovedných predmetov 

odučili všetky tematické celky. Tento proces bol pre žiakov náročný, všetci žiaci nepracovali 
rovnako, niektorí posielali útržkovite vypracované domáce úlohy, medzi triedami boli veľké 
vedomostné rozdiely, čo výrazne  spomaľovalo vyučovací proces. Aj napriek tomu po návrate na 
prezenčnú formu vyučovania sa podarilo získať primeranú spätnú väzbu, nevyhnutnú pre záverečné 
hodnotenie žiakov. 

 
 
2. PK cudzích jazykov 
 

Počas dištančného vzdelávania cudzích jazykov vyučujúci využívali online výučbu pred až 
na 80%. Žiakom boli pravidelne zadávané domáce úlohy a  poskytované boli aj individuálne 
konzultácie cez elektronický systém školy a aplikáciu Google Meet. Všetky tematické plány v 
jednotlivých ročníkoch boli odučené a nedošlo k časovému sklzu. Úroveň vedomostí a jazykových 
schopností žiakov bola počas preverovania (písomné práce, ústne odpovede, didaktické testy,...) na 
priemernej úrovni. 
 
 
3. PK prírodovedných predmetov 
 

Počas dištančného vzdelávania žiaci zvládli učivo prírodovedných predmetov na základnej 
úrovni – osvojili si pojmy, vzťahy, riešenie typových úloh podľa vzoru. Aplikované úlohy a úlohy 
tretej úrovne osvojenia žiaci dištančne nezvládli (až na ojedinelé výnimky). U žiakov sa rozvíjali 
zručnosti, ktoré v škole pri prezenčnej forme výučby sa nedajú rozvíjať – v matematike žiaci 
namiesto rysovania do zošita pracovali v softvéri geogebra, vo fyzike zase robili pokusy nie v 
skupinkách, ale každý sám vo svojom domácom prostredí. Vo všetkých triedach sa podarilo 
obsahovo naplniť tematické plány.  

 
 
4. PK informačných technológií a elektrotechniky 
 

Na dištančnú výučbu, zadávanie domácich úloh (projekty, komplexné úlohy, tematické 
práce, samostatné praktické práce, dištančné úlohy a zadania) a konzultácie so žiakmi sa využíval 
elektronický systém školy a aplikácia Google Meet. Tematické  výchovno-vzdelávacie plány boli v 
plnom rozsahu splnené.  
 
 



 - 45 - 

 
5. Počítačová grafika 
 

Počas dištančného vzdelávania učitelia využívali rôzne dostupné formy komunikácie so 
žiakmi aj medzi sebou navzájom. Najviac využívali elektronický systém školy. Žiakom boli  
poskytované študijné materiály, vzorové príklady, komplexné úlohy a zadávali sa aj projekty. 
Vyučujúci často využívali aj online testovanie, mailovú komunikáciu, webináre pomocou YouTube 
kanála, tvorbu videotutoriálov i Google Meet. Všetky tematické plány v jednotlivých ročníkoch boli 
v plnom rozsahu splnené. 
 
6. Stavebné a ekonomické predmety 
 

Počas dištančného vzdelávania bol obsahový štandard stavebných a ekonomických 
predmetov naplnený v rozsahu stanovenom školským vzdelávacím programom. Učitelia využívali 
rôzne dostupné formy komunikácie so žiakmi aj medzi sebou navzájom. Pri spätnej väzbe využívali 
okrem online testovania aj úlohy zamerané na riešenie komplexných úloh a tematické práce.  

Na praktickom vyučovaní boli žiakom poskytované prezentácie, videá a inštruktážne filmy, 
ktorých obsahom boli nové stavebné materiály a  technologické postupy.  
 
 
Analýza dištančného vzdelávania 
 
Klady (silné stránky): 

• žiak si môže  opakovane pozerať študijné materiály a výučbové videosekvencie, keď   
sa chce zamerať na časti, ktorým neporozumel, 

• žiak si určuje svoje vlastné tempo vzdelávania sa, 
• žiak venuje štúdiu presne toľko času, koľko potrebuje a na mieste, ktoré mu vyhovuje, 
• možnosť rýchlej spätnej väzby prostredníctvom textových správ, meetingov a pod.,  
• materiál je rýchlejšie dostupný pre všetkých žiakov,  
• možnosť  komunikácie s učiteľom individuálne a v intenzite podľa potreby, 
• žiak si môže dobrovoľne zvoliť čas a miesto, kedy a kde  sa bude vzdelávať, 
• štandardizované vedomosti - všetci dostanú rovnaké informácie,  
• efektívne vzdelávanie z hľadiská nákladov. 

 
 
Zápory (slabé stránky): 

• absencia priameho kontaktu so žiakom a vzájomná interakcia, 
• veľká závislosť od počítačových technológií a ich bezporuchovej prevádzky,  
• časová náročnosť tvorby nových kvalitných vzdelávacích materiálov vhodných  

na dištančnú výučbu, 
• rozdielne technicko-softvérové vybavenie počítačov u žiakov vrátane rôznych podmienok 

internetového pripojenia, 
• pri viacerých žiakoch v jednej rodine je často k dispozícii len jeden počítač (notebook), 
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• žiaci so ŠVVP majú problémy najmä kvôli absencii sociálneho kontaktu a individuálneho 
prístupu, 

• žiaci si nevedia rozvrhnúť čas na štúdium, vypracovanie projektových úloh a   nedokážu 
dodržať termín odovzdania úloh,  

• žiaci nemajú možnosť si prakticky overiť niektoré výroky, hypotézy, tvrdenia, najmä  
z odborných  predmetov, 

• nulové experimentovanie (laboratórne práce, elektrické merania a pod.), 
• komplikované overovanie stupňa samostatnosti žiaka pri testovaní a riešení projektov, 
• vysoké nároky kladené na tvorbu kvalitných študijných materiálov, 
• zložitejšie overovanie pochopenia nového učiva žiakmi, 
• pasívny a nezodpovedný prístup poniektorých žiakov k dištančnému vzdelávaniu, 
• zvýšené nároky na zaškoľovanie učiteľov pri používaní technológií pre online komunikáciu. 

 
Návrhy k dištančnému vzdelávaniu: 

• potreba digitalizovaných učebníc, 
• viac učebných materiálov v online forme, 
• nadobúdanie  IT zručností učiteľmi a žiakmi, 
• zabezpečenie kvalitnejšieho technického vybavenia žiakov aj učiteľov, 
• jasné stanovenie pravidiel pre hodnotenie žiakov. 

 
 

 
 


