
PRÍLOHA Č.2

N. CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA
ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA

Naša vízia:

Stať sa TOP školou / školou, ktorá dáva svojim absolventom uplatnenie, pretože:

- pripraví pre prácu vo firme,

- pripraví pre ďalšie vysokoškolské štúdium,

- pripraví pre úspešný život.

Hlavné ciele školy:

1. Transformácia a vnútorná zmena fungovania školy smerujúca k dosiahnutiu želaných
výstupov: - uplatniteľní absolventi, úspešná škola, spokojný zriaďovateľ .

2. Získať viac študentov zo Žiaru nad Hronom, bližšieho i vzdialenejšieho okolia a spomedzi nich
viac  s dobrými a výbornými učebnými výsledkami a správaním

Špecifické ciele  k realizácii  cieľa č.1  v školskom roku 2019/20:

1. Realizovať a  skvalitňovať  duálny systém  vzdelávania na škole,
2. Inovovať vzdelávací  proces,
3. Inovovať  proces praktickej prípravy študentov smerom k zlepšovaniu kvality prípravy
4. Byť školou, ktorá svojich študentov pripraví na ďalšie – vysokoškolské štúdium,
5. Zlepšiť  vedomostné, pedagogické a osobnostné kompetencie učiteľov a majstrov,
6. Zlepšiť  priestorové  a materiálne  vybavenie školy a školských dielní,
7. Zintenzívniť  komunikáciu medzi školou a InTech,  zbližovať  myslenie, hodnoty, perspektívy

a spôsob  práce školy s firmami, prezentovať  školu  ako „firemnú  školu“
8. Rozšíriť  vzdelávacie  portfólio  školy a  ponuku štúdia o odbory žiadané zamestnávateľmi
9. Vytvárať  podmienky pre vyučovanie novozavedených odborov  žiadaných zamestnávateľmi
10. Zvýšiť  kvalitu a efektivitu vyučovacieho procesu

Špecifické ciele  k realizácii  cieľa č.2 v školskom roku 2019/20:

11. Zintenzívniť spoluprácu so základnými školami
12. Pokračovať  a vylepšovať osvedčené prezentačné  aktivity
13. Inovovať propagáciu školy
14. Vytvárať podmienky pre záujemcov o štúdium zo vzdialenejších častí Slovenska
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Vyhodnotenie plnenia cieľov školy:

Hlavný cieľ č.1:

Transformácia a vnútorná zmena fungovania školy smerujúca k dosiahnutiu
želaných výstupov:  uplatniteľní absolventi, úspešná škola, spokojný
zriaďovateľ .

1. Realizovať a  skvalitňovať  duálny systém  vzdelávania na škole

V školskom roku 2019/20 boli do duálneho systému vzdelávania zaradené odbory 4-ročné s
maturitným vysvedčením aj s výučným listom: Mechanik mechatronik, Mechanik nastavovač
a Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a  3-ročný odbor s výučným listom:
Operátor strojárskej výroby.

Zmluvy o duálnom vzdelávaní mala  SSOŠT podpísané so všetkými  zriaďovateľskými firmami:
 Slovalco a.s.,
 Nemak Slovakia s.r.o.,
 Hydro Extrusion Slovakia a.s.
 Remeslo strojal, s.r.o.,
 Tubapack, a.s.
 Fagor Ederlan Slovensko, a.s.

Zmluvy o duálnom vzdelávaní mala  SSOŠT podpísané aj s ďalšími spoločnosťami:
 GAMAalumínium s.r.o. Žiar nad Hronom
 Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS Banská Štiavnica
 ELBA, a.s. Kremnica
 Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Zvolen
 Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o. Žarnovica.
 BURGMAIER Precision Slovakia s.r.o., Banská Bystrica

Prehľad o žiakoch školy v duálnom systéme vzdelávania podľa firiem v školskom roku 2019/20

Názov odboru/
Spoločnosť

operátor
strojárskej

výroby

mechanik
nastavovač

mechanik
mechatronik

Programátor
obrábacích .a

zvár.stroj.a zar.
Spolu

 duál duál duál duál  

Fagor Ederlan Slovensko Ederlan
Slovensko 4 6 10

Nemak Slovakia Slovakia  5 10 17 2 34
Remeslo strojal strojal 4 7  1 2 14
Hydro Extrusion Slovakia
Extrusion Slovakia 3  2 7

1
13

Slovalco   11 11
Tubapack   5 5
Continental Automotive Systems   1 6 7
GamaAluminium  2  2
Neuman Aluminium Fliespreswerk  2 1 3
iné firmy  0  
Spolu 12 28 54 5 99
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Ponúknuté  učebné miesta pre školský rok 2019/20

Pre školský rok 2019/20 ponúkli firmy v spolupráci s našou školou 92 učebných miest, ktoré sa
podarilo naplniť nasledovne:

Šk. r. 2019/20

 Firma
Názov odboru

Tuba
pack

Fago
r

Eder
lan

Slov
ensk

o

Rem
eslo
stroj

al

Hydro
Extrus

ion
Slova

kia

Slov
alco

NE
MA

K
SLO
VAK
IA

Contin
ental

Autom
otive

System
s

Neuman
Aluminiu

m
Fliesspress

werk

Ruc
ksch
loss

GA
MA
alu

míni
um

ELBA

spolu

Operátor
strojárskej výroby 1 4 2 10 1 1 1 20

Mechanik
nastavovač 1 2 1 3 5 6 1 2 21

Programátor
obrábacích
a zváracích strojov
a zariadení

1 3 2 4 1 1 12

Mechanik
mechatronik 2 1 1 4 3 5 4 2 22

Hutník operátor 4 8 5 17
Spolu 2 3 6 9 12 14 12 24 2 2 6 92

Naplnené učebné miesta – od septembra 2019

 Firma
Názov odboru

Tub
apa
ck

Fagor
Ederlan
Slovens

ko
Slovens

ko

Reme
slo

strojal

Hydro
Extrusi

on
Slovaki

a

Slov
alco

NEMAK
SLOVAK

IA

Continental
Automotiv
e Systems

Neuman
Aluminium
Fliesspress-

werk

spol
u

Operátor strojárskej
výroby 2 1 4 7

Mechanik nastavovač 1 1 1 6 1 10

Programátor obrábacích
a zváracích strojov a
zariadení

0

Mechanik mechatronik 2 1 3 8 1 1 16
Hutník operátor 0
Spolu 2 2 3 5 0 18 2 1 33
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Učebné miesta vypísané zamestnávateľmi  sa nepodarilo naplniť z viacerých dôvodov. Jedným z nich je
dlhodobo nesúlad medzi tým, čo zamestnávatelia potrebujú a tým, aké odbory si žiaci vyberajú. Žiaľ
takúto disproporciu umožňuje najmä systém, keď štát ani BBSK dlhodobo nedokáže prispôsobiť
ponuku odborov potrebám trhu práce a potom z toho profitujú školy, ktoré naďalej ponúkajú odbory
atraktívne z pohľadu žiaka, ale nie až také žiadané zamestnávateľmi, na úkor škôl,  ktoré už urobili
reštrukturalizáciu odborov podľa potrieb zamestnávateľov. Preto aj my budeme musieť ešte
intenzívnejšie riešiť otázku propagácie a ešte viac do nej zapojiť aj samotných zamestnávateľov.

Ďalším dôvodom je, že o odbory s výučným listom dlhodobo pretrváva záujem zväčša slabších žiakov,
ktorí nie vždy spĺňajú predpoklady a očakávania zamestnávateľov. Túto otázku budeme musieť tiež
riešiť v spolupráci so zamestnávateľmi a zamerať sa na zvýšenie atraktivity odborov,  na vytváranie
reálneho obrazu o technických odboroch, v ktorých sa dnes využívajú špičkové technológie, ktorých
zvládnutie kladie na uchádzača pomerne vysoké nároky.

Aktivity zamerané na skvalitnenie duálneho systému vzdelávania v školskom roku 2019/20:

 Zvýšenie účinnosti práce koordinátora duálneho vzdelávania
Po zavedení pozície koordinátor duálneho vzdelávania sa celková súčinnosť medzi školou
a spoločnosťami pri organizovaní odborného výcviku podstatne zlepšila. Pravidelná účasť
koordinátora na pracoviskách zamestnávateľa a jeho osobný kontakt s inštruktormi zlepšil
celkový prístup žiakov k OV, ich dochádzku na OV a hlavne prispel k prepojeniu teoretického
vyučovania s činnosťami vykonávanými žiakmi na OV.

 Pravidelné porady vedenia školy s personálnymi manažérmi k riešeniu otázok a problémov
pri realizácii duálneho systému vzdelávania
Porady vedenia školy s personálnymi manažérmi firiem sa konali pravidelne podľa
harmonogramu spracovaného riaditeľom InTech. Obsahom porád bolo  okrem koncepčných
rozvojových programov školy aj riešenie konkrétnych organizačných záležitostí pri
realizovaní OV.

 Motivovanie žiakov k zlepšeniu vzťahu k praktickému vyučovaniu
V období školského roka boli pravidelne vykonávané pohovory so žiakmi na OV za účasti
inštruktora, personalistu firmy a koordinátora duálneho vzdelávania.

 Zlepšenie využívania informačné  portálu
Po zavedení spoločného informačného portálu nie vždy bol portál – časť dochádzka na OV
správne a včas vyplnený čo komplikovalo uzatvorenie mesačnej dochádzky žiakov ako aj
výpočet podnikových štipendií. Situácia bola riešená osobnou prítomnosťou koordinátora
OV pri vypĺňaní dochádzky žiakov.

 Školenia inštruktorov OV vo firmách.
Školenia boli vykonávané v súlade s metodikou a obsahom vydaným SOPK. Koordinátor OV
vykonal v spoločnostiach InTech – Slovalco, Remeslo strojal strojal, Hydro Extrusion Slovakia
Extrusion Slovakia  školenie pre 26 inštruktorov, ktorým následne SOPK vydala osvedčenie –
oprávnenie vykonávať činnosť inštruktora pre žiakov v duálnom systéme vzdelávania

 Komunikovanie obsahu vzdelávania, najmä praktického medzi  a firmami a školou. Prvýkrát
bola vykonaná praktická časť maturitnej skúšky vo firme a jej zadanie bolo vypracované
učiteľmi odborných predmetov spoločne so zamestnancami firmy.

 Exkurzie žiakov školy do firiem
 Ďalší rozvoj učiteľov odborných predmetov a  majstrov OV podľa potrieb firiem
 Exkurzie a stáže učiteľov a majstrov OV vo firmách
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Účasť zástupcov zamestnávateľov na záverečných a praktických maturitných skúškach a v odborných
komisiách SOČ.

2. Inovovať  vzdelávací  proces

Zavedené inovácie:

PK odborov mechanik mechatronik, elektrotechnika, technické lýceum

 všetci členovia realizovali projektové vyučovanie v minimálne jednom predmete
 rozšíril sa počet tímových projektov
 v rámci 4. ročníka odboru MM sa podarilo spracovať 3 ročníkové projekty, v odbore TL 4

projekty, ktoré boli prezentované v rámci školského kola SOČ
 členovia PK v spolupráci s TUKE a UMB vybrali navrhnuté témy, prednášky boli zorganizované

v rámci Dní techniky
 realizácia zváračského kurzu – 4. ročník odboru MM
PK strojárskych predmetov
 všetci členovia realizovali projektové vyučovanie minimálne v jednom predmete
 rozšíril sa podiel tímových projektov
 členovia PK v spolupráci s TUKE a UMB vybrali navrhnuté témy, prednášky boli zorganizované

v rámci Dní techniky
 realizácia zváračského kurzu  pre študijný odbor POZ

PK všeobecnovzdelávacích predmetov
 zlepšovať kompetencií učiteľov v oblasti projektového vyučovania
 Zlepšovanie  vzťahov v PK a tým podporiť výmenu skúseností zo vzdelávaní i skúseností
     z vyučovania, riešenie problematických situácií a podobne
 podporovanie a zlepšovanie fyzickej kondície žiakov a propagovanie zdravého životného štýlu
 rozvoj občianskych kompetencií žiakov
 rozvoj a zdokonaľovanie kompetencií žiakov i mimo vyučovania ponukou záujmových
krúžkov- splnené počas normálnej prevádzky školy- do 12.3.2020

3. Inovovať  proces praktickej prípravy študentov smerom k zlepšovaniu
kvality prípravy

PK odborov mechanik mechatronik, elektrotechnika, technické lýceum, PK strojárskych odborov :

 v školskom roku boli zorganizované exkurzie pre prvé ročníky do firiem Inoval, Tubapack,
Nemak Slovakia a Remeslo strojal

 exkurzia do firmy Continental – oboznámenie sa s technikou, výrobným procesom, riadením
a údržbou pre žiakov štvrtých ročníkov

 prejednávanie úpravy ŠkVP pre odbor MM s inštruktormi firiem
 rozvoj koordinácie medzi TV a OV v rámci PK
 do práce PK boli zapojení aj inštruktori jednotlivých firiem prostredníctvom p. Kršjaka

a Ing.Žabenského
 realizácia reálnych zákaziek – ročníkových projektov vo firmách
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 v rámci vyučovania odborných predmetov sa využívajú moderné zariadenia a technológie

4. Byť školou, ktorá svojich študentov pripraví na ďalšie – vysokoškolské
štúdium

Na prípravu pre vysokoškolské štúdium je zameraný najmä odbor Technické lýceum. Tam je
program nastavený tak, aby bol absolvent úspešný v štúdiu tak odborných predmetov, ako aj
matematiky a fyziky. Štúdium ukončili prví absolventi študijného odboru technické lýceum, z ktorých 4
žiaci pokračujú v štúdiu na VŠ. Okrem žiakov z odboru TL pokračuje v štúdiu na VŠ aj 7 žiakov z odboru
MM.

Pomerne veľa absolventov však chodí na VŠ študovať aj z odboru Elektrotechnika.
V uplynulom roku sme absolventov tohto odboru nemali, avšak do prvého ročníka tohto odboru sme
prijali 10 študentov.  Aj tento odbor je koncipovaný tak, aby jeho absolvent mohol úspešne študovať na
VŠ.

S cieľom skvalitniť prípravu na vysokoškolské štúdium aj v oblasti zručností práce
s modernými technológiami, rozvíjania samostatnej práce a spolupráce s expertmi z praxe realizujeme
v 3. a 4. ročníku odboru technické lýceum  v spolupráci s Nemak Slovakia a Sova Digital aj program
Plant Simulation. Tento program sa zatiaľ učí len na troch SOŠ na Slovensku a je veľmi dobrou prípravou
žiakov na digitalizáciu výroby v rámci Industry 4.0., ale aj zručností dôležitých pre celoživotné
vzdelávanie. Žiaci si základy programu osvojili priamo v škole a svoje zručnosti mali možnosť zdokonaliť
počas praxe v spoločnosti Nemak Slovakia.  Spolupráca školy a výrobnej spoločnosti sa aj v tomto
prípade ukázala ako veľmi dôležitá a pre študentov prospešná a motivačná.

5. Zlepšiť  vedomostné, pedagogické a osobnostné kompetencie učiteľov
a majstrov

V uplynulom školskom roku sa škola zamerala najmä na rozvoj osobnostných kompetencií
a kompetencií potrebných pri realizácii dištančného vzdelávania.  Viacerí pedagogickí zamestnanci
absolvovali aj odborné vzdelávania, alebo sa zúčastnili rôznych odborných konferencií. Ich podrobný
rozpis je v správe.

1. Pre všetkých pedagogických zamestnancov sme v rámci povinného aktualizačného vzdelávania
realizovali vzdelávanie s názvom: Rozvoj pedagogických zamestnancov školy v kontexte nového
zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. V rámci vzdelávania sme si stanovili
nasledovné čiastkové ciele: poznať novelu zákona o PZ a OZ a jej dôsledky na činnosť PZ, vedieť si
vypracovať plán osobného rozvoja, poznať a pomenovať osobné morálne hodnoty každého z nás
a poznať morálne hodnoty kolegov,  uvedomiť a osvojiť si význam hodnôt, pomenovať morálne
hodnoty našej školy, vedieť aplikovať hodnoty školy do svojej pedagogickej činnosti. Realizovali
ho pedagogickí zamestnanci s 2.atestáciou: RNDr. Tóthová Mgr.Búciová, Ing. Katarína
Barančoková a Ing.Krčmárová. Rozsah vzdelávania bol 20 hodín.

2. V 2.polroku z dôvodu prerušenia vyučovania prešli všetci vyučujúci na dištančné vzdelávania.
Veľmi rýchlo bolo zorganizované ešte školenie zamerané na využívanie systému EduPage v rámci
takejto formy vyučovania. Vzhľadom ku krátkosti času už pedagogickí zamestnanci museli zvládať
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a zlepšovať svoju prácu s týmto systémom v rámci individuálneho vzdelávania pri učení z domu.
Viacerí i osvojili samostatne aj prácu s niektorou z aplikácií pre videokonferencie, väčšina
využívala aplikáciu ZOOM. Tá bola využívaná aj na online zasadnutia pedagogickej rady.

6. Zlepšiť  priestorové  a materiálne  vybavenie školy a školských dielní

Aj v školskom roku 2019/20 sme materiálno-technické podmienky vyučovania zlepšili nákupom
a zavedením do praxe viacerých technológií.

V oblasti elektrotechnických predmetov

- rozšírilo sa vyučovanie programu SolidWorks Electrical aj v odbore MM

- rozšírili sa pracoviská v učebni mechatroniky o ďalšie PLC

- v odbore TL sa zaviedlo programovanie v jazyku C##

V oblasti strojárskych predmetov

Bolo doplnené vybavenie nasledovne:

- rozšírilo sa vyučovanie programu SolidWorks aj pre odbory POZ, OSV a MN

- podaril sa nákup Multilicencie RS HMI operated na CNC EMCO

- upgrade EMCO TURN55 a Mill55 na HMI operated

7. Zintenzívniť  komunikáciu medzi školou a InTech,  zbližovať  myslenie,
hodnoty, perspektívy a spôsob  práce školy s firmami, prezentovať  školu
ako „firemnú  školu“

Škola a  InTech pokračovali aj školskom roku 2019/2020 vo vzájomnej spolupráci,
zabezpečovali úlohy projektu transformácie školy. Spolupráca a komunikácia boli značne  poznačené
prerušením vyučovania od marca 2020 až do konca školského roka.  V priebehu školského roka
pokračovala najmä spolupráca pri realizácii duálneho systému vzdelávania.  Vzájomne boli
komunikované obsah a metódy vzdelávania, kvalita teoretickej a praktickej prípravy žiakov v škole
a praktickej prípravy žiakov vo firmách. Prehodnotili sme učebné plány a počty hodín teoretického
a praktického vyučovania. Spoločne so zástupcami firiem sme upravili v učebnom odbore operátor
strojárskej výroby počet dní odborného výcviku v treťom ročníku  zo šiestych na päť dní v desaťdňovom
cykle a v študijných odboroch v prvom a štvrtom ročníku z piatych dní na štyri dni.

Spoločne s firmami Fagor Ederlan Slovensko a Nemak Slovakia  sme pripravovali realizáciu praktických
maturitných skúšok, ktoré sa však z dôvodu  už spomínaného prerušenia vyučovania nezrealizovali.

Vo firme Nemak Slovakia išlo o obhajobu práce – riadenie  uzla výrobného procesu pomocou SW Plant
simulation  a vo firme Fagor Ederlan Slovensko – komplexný návrh odliatku a jeho praktická realizácia.

S firmou Nemak Slovakia pokračovala spolupráca vyučujúcich pri zlepšovaní a rozširovaní výučby
programovania PLC.

Spoločne s odbornými zamestnancami firiem Nemak Slovakia a Neuman Alumínium Fliesspresswerk
sme riešili zadanie pre ŠIOV – Vzdelávací poriadok pre odbor operátor strojárskej výroby – nová forma
učebných osnov pre zamestnávateľov .
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8. Zvýšiť  kvalitu a efektivitu vyučovacieho procesu

V oblasti odborného vzdelávania dlhodobo vedieme žiakov k tomu, aby v poslednom ročníku
dokázali aplikovať získané vedomosti a zručnosti pri realizácii praktických projektov z praxe,
ideálne aj  pod vedením odborníkov z praxe. Tie potom prezentujú ako svoje praktické maturitné
práce.  V školskom roku 2019/20 sa zapojilo do realizácie projektov 11 žiakov končiacich
ročníkov, ktorí úspešne obhájili svoje projekty na školskom kole SOČ a Enersol. Okrem týchto
žiakov prezentovali svoje práce aj 10 žiaci prvého ročníka odboru elektrotechnika. Vzhľadom
k mimoriadnej situácii sa krajské kolo súťaže Enersol konalo dištančne a žiak Mário Daniš získal 1.
miesto. Aj keď praktické maturitné skúšky sa v tomto roku reálne nekonali, boli spracované len
administratívne, títo žiaci už obhájili vlastné projekty na školskom kole SOČ.

Počas dištančného vzdelávania sa nám ukázala aj potreba, zaoberať sa kvalitou a efektivitou
takejto formy vzdelávania. Koncom školského roka sme preto realizovali dotazníky medzi žiakmi
a pedagogickými zamestnancami, s cieľom zvýšenia kvality takejto formy vzdelávania
v budúcnosti.  Na základe tohto prieskumu boli prijaté (a následne už aj realizované) konkrétne
opatrenia.

Hlavný cieľ č.2:

Získať viac študentov zo Žiaru nad Hronom, bližšieho i vzdialenejšieho okolia a
spomedzi nich viac  s dobrými a výbornými učebnými výsledkami a správaním

Špecifické ciele  k realizácii  cieľa č.2 v školskom roku 2019/20:

1. Zintenzívniť spoluprácu so základnými školami
2. Pokračovať  a vylepšovať osvedčené prezentačné  aktivity
3. Inovovať propagáciu školy
4. Vytvárať podmienky pre záujemcov o štúdium zo vzdialenejších častí Slovenska

Plnenie cieľov:

Pre základné školy boli v spolupráci s InTech realizované nasledujúce aktivity:

 „Deň techniky“ – zameraná na propagáciu štúdia technických odborov prostredníctvom
prezentácie technických noviniek  

 Deň otvorených dverí školy
 Prezentácia odborov štúdia na ZŠ pre rodičov i žiakov – novým prvkom bola prezentácia školy

aj priamo žiakmi školy, absolventmi tej ktorej ZŠ.

Škola sa zúčastnila ďalších prezentačných aktivít:

 „Stredoškolák „ v Žiari nad Hronom - organizovaný  CPPPaP
 Burza informácií o SŠ vo Zvolene - organizovaný  CPPPaP
 Zasadnutie výchovných poradcov okresu Žiar nad Hronom – prezentácia duálneho systému

vzdelávania
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Využívaná bola  propagácia najmä v regionálnych médiách. Pravidelne škola informuje o ponúkaných
odboroch a realizovaných aktivitách vo firemnom časopise Hutník, prizýva na svoje akcie Mestskú
televíziu.  Škola mala 5 mesiacov reklamu na billboarde na Priemyselnej ulici.

Čo sa týka vytvárania lepších podmienok pre záujemcov o štúdium zo vzdialenejších častí Slovenska
iniciovali sme spoločnú aktivitu SŠ v meste a oslovili sme primátora so žiadosťou o zriadenie
spoločného  internátu pre všetky SŠ v meste Žiar nad Hronom. Odozva bola veľmi dobrá a ďalšie
rokovania ukázali, že mesto je riešeniu tejto otázky nielen naklonené, ale už podniká konkrétne kroky
k zriadeniu internátneho ubytovania v meste.
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