
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti ,  
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení za školský rok 2016/2017. 
 
ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

Názov školy: 
 

Stredná odborná škola Pruské 

Adresa školy: 018 52   PRUSKÉ 294 

Telefónne čísla školy: 
 

042/4492532 

Faxové čísla školy:  
 

042/4492738 
 

Internetová stránka školy: 
 

www.sospruske.sk 
 

Elektronická adresa školy: 
 

info@sospruske.sk 
 

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

Školský internát , Pruské 294, Pruské a Školská jedáleň 
Pruské 294, Pruské ako súčasť Strednej odbornej školy , 
Pruské 294 

Zriaďovateľ: 
 

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/2A 
911 50 Trenčín 

 
ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Funkcia: 
 

Titul, meno, priezvisko: 

Riaditeľ 
 

Ing. Janka Fedorová 

Zástupca 
pre teoretické vyučovanie 

Ing. Ľubica Lašová 
 
 

Zástupca 
pre praktické vyučovanie 

 Ing. Jozef Hudec 
 
 

Vedúca výchovy mimo 
vyučovania 

Bc. Alena Brehovská 

Vedúca pre technicko-
ekonomické činnosti 

Ing. Valéria Hlúbiková 

Výchovný poradca 
 

Ing. Oľga Gézeová  

Koordinátor prevencie 
 

Mgr. Janka Hajdúchová 

Vedúca školskej jedálne Bc. Elena Pagáčová 

Školský špeciálny pedagóg Mgr. Emília Kuvíková 

 
 
 



Údaje o rade školy :  
 
Predseda rady školy :   Mgr. Miroslava Šlesárová 
Podpredseda rady školy :   Bc. Jaroslav Záhorák 
Počet ostatných členov :    9 
 
Údaje o  počte žiakov školy : 
 
Celkový počet žiakov  309 z toho  so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami 30 
Údaje po počte zapísaných žiakov do 1. ročníka  : 115 
 
 
Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka strednej školy: 
 
V školskom 2016/2017 bolo do 1. ročníka prijatých 115 žiakov v  študijných, učebných, 
nadstavbových a pomaturitných odboroch.                                                                
 
 
ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY  
 

Forma štúdia Stav k 15. 09. 2016 Stav k 30. 06. 2017 

počet 
tried 

celkový  
počet 
žiakov 

počet tried celkový  
počet žiakov 

Denné štúdium 
– študijné 
odbory 

1. ročník 1 29 1 32 

2. ročník 2 37 2 35 

3. ročník 1 23 1 22 

4. ročník 2 36 2 34 

Denné štúdium 
– učebné 
odbory 

1. ročník 2 30 2 29 

2. ročník 2 36 2 26 

3. ročník 1 27 1 22 

Denné štúdium 
– nádstavba 
elok. prac. 

1. ročník 1 8 1 8 

2. ročník 
0 0 0 0 

Externé štúdium 
– nádstavba 

1. ročník 1 20 1 10 

2. ročník 1 10 1 6 

Denné štúdium 
– nádstavba 

1. ročník 
1 12 1 11 

Denné štúdium 
– pomaturitné 
štúdium 

1. ročník 0 0 0 0 

2. ročník 1 11 1 8 

3. ročník 1 12 1 11 

Denné štúdium 
elokované 
triedy v ústave 
pre výkon trestu 
a odňatia 
slobody 

1. ročník 1 5 1 5 

2. ročník 1 2 1 2 

3. ročník 

3 11 3 11 

Spolu 22 309 22 272 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 
 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  

1. PEDAGOGICKÁ RADA ŠKOLY poradný orgán riaditeľky školy. Členmi PR sú všetci 
pedagogickí pracovníci školy. Vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy, schvaľuje ročný 
plán školy, vyhodnotenie práce školy spravidla za klasifikačné obdobie, odsúhlasenie 
výsledkov v prospechu, správaní a dochádzke žiakov odporúča výchovné opatrenia 
ukladané žiakom školy a vyjadruje sa k rozhodnutiam riaditeľky školy. PR zasadá pred 
otvorením školského roku, na štvrťročných klasifikačných poradách a pri vyhodnotení 
školského roku v termínoch určených ročným plánom školy, prípadne podľa potreby aj 
mimo týchto termínov. Pedagogickú radu vedie riaditeľka  školy alebo ňou poverený 
zástupca. Riadi sa vnútorným predpisom schváleným pedagogickými pracovníkmi školy.  

2. GREMIÁLNA PORADA, ktorej členmi sú riaditeľka školy, zástupcovia riaditeľky školy, 
vedúca výchovy, vedúca pre TEČ a podľa prerokovanej problematiky sú prizývaní ďalší 
členovia: výchovný poradca, vedúca jedálne, špeciálny pedagóg. GP podľa potreby 
môže byť zvolaná i mimo pravidelných termínov. 

3. PRACOVNO-PREVÁDZKOVÁ PORADA, ktorej členmi sú všetci pracovníci školy. Slúži 
na hodnotenie plnenia úloh pre nasledujúce obdobie. Na pracovno-prevádzkovej porade 
sa operatívne riešia priebežné úlohy v školskom roku. 

4. RADA ŠKOLY je iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci a presadzujúci 
miestne záujmy, záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. 
Posudzuje činnosť školy, plní funkciu verejnej kontroly práce riadiacich pracovníkov školy 
a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a 
vzdelávanie v škole. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré má ustanovené v štatúte. 
Hlavné úlohy rady školy: 

– uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, 

– navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie 
riaditeľa, 

– predkladá návrh na odvolanie riaditeľa, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie 
riaditeľa, 

– vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy. 

 

 

 

5. METODICKÉ ZDRUŽENIA organizujú prácu v  MZ, dávajú návrhy a pripomienky 
k zmene dotácií hodín, k zmene obsahu učebných osnov, vyjadrujú sa k prijímaniu 
nových pracovníkov pre príslušné MZ  a plnia ďalšie úlohy vyplývajúce z ročného plánu 
školy a z vlastného ročného plánu. Zasadnutia MZ  sú spravidla 4x ročne prípadne podľa 
potreby i viackrát. 

 

 

 



 

 
 
ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ  V ŠKOLSKOM ROKU  2016/2017 
 

Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 

Plán Druh 
a typ 

štúdia 

Dĺžka 
štúdia 

Skutočnosť 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

počet 
tried 

Prihlásení 
žiaci 

(I. a II. 
termín) 

Žiaci, 
ktorí 

nastúpili 
k 1.9.2017 

4211 M 17 záhradníctvo – 
viazačstvo a aranžérstvo 

0,33 10 DŠ 4 0,5 10 10 

4210 M 18 agropodnikanie - 
kynológia 

0,33 10 DŠ 4 0,5 25 16 

4553 K podnikateľ pre rozvoj 
vidieka 

0,5 12 DŠ 4 0,5 3 6 

4532 K agromechatronik 0,5 12 DŠ 4 0,5 8 7 

4210 M 04 agropodnikanie - 
farmárstvo 

0,33 10 DŠ 4 0 3 0 

2977 H cukrár kuchár  1 17 DŠ 4 1 11 0 

4561 H 01 poľnohospodár - 
mechanizácia 

0,33 10 DŠ 3 1 11 9 

4571 H záhradník 0,33 10 DŠ 3 0 1 0 

4569 H viazač – aranžér 
kvetín 

0,33 10 DŠ 3 0 1 0 

4572 F poľnohospodárska 
výroba 

1 17 DŠ 2 1 17 19 

4526 L mechanizácia 
poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva 

0,5 8 NDŠ 2 0 3 0 

2982 L 02 potravinárska 
výroba – pekárska 
a cukrárska výroba 

0,5 8 NDŠ 2 0 0 0 

4511 L záhradníctvo 0,5 9 NDŠ 2 0 6 0 

6403 L podnikanie 
v remeslách a službách 

0,5 9 NDŠ 2 0 13 0 

6403 L podnikanie 
v remeslách a službách 

1 17 EXT 3 1 17 26 

4221 Q vidiecka turistika 1 17 PMŠ 3 1 22 20 

Spolu 7 186   7 151 115 

Poznámka: Druh a typ štúdia – DŠ – denné štúdium,  PMŠ – pomaturitné štúdium, NDŠ – 
nadstavbové štúdium, EXT – externé štúdium 
Pozn. žiaci odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách denného štúdia prestúpili ma 
externé štúdium. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ – ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ PRE ŠKOLSKÝ ROK  
2017/2018 

 

Názov učebného odboru 
Plán Druh 

a typ 
štúdia 

Dĺžka 
štúdia 

Skutočnosť 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

počet 
tried 

Prijatí 
žiaci 

2954 H mäsiar 1 5 DŠ 3 1 4 

2977 H cukrár kuchár -– 
elokované pracovisko 

1 5 DŠ 4 1 5 

6403 L podnikanie 
v remeslách a službách 

1 5 DŠ 2 1 5 

Spolu 3 15 DŠ  3 14 

 
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 
škole 
 
Štátna školská inšpekcia v dňoch od 7.11.2017 do 10.11.2017 vykonala na SOŠ v Pruskom  
inšpekciu  - identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň vzdelávania žiakov strednej odbornej 
školy v oblasti finančnej gramotnosti. Inšpekčnou činnosťou neboli zistené žiadne 
nedostatky.  
 
ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 
 

 
 
 
ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH PREDMETOV 
 

P.č. Zoznam vyučovacích predmetov 
Percentuálne vyjadrenie 

vyučovanie podľa odbornosti 

1 adminiatratívne práce v praxi 0 

2 anglický jazyk 100 

3 aranžérsky materiál 50 

4 športovo rekreačné aktivity vidieckej turistiky 100% 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet percentá počet percentá 
Celkový počet žiakov  297 100 273 100 
Prospech prospeli s vyznamenaním 29 9,76 34 12,45 

prospeli veľmi dobre 52 17,51 57 20,88 
prospeli 147 49,49 169 61,91 
neprospeli 56 18,86 13 4,76 
neklasifikovaní 12 4,04 0 0 
celkový prospech za školu 2,37  2,29  

Správanie veľmi dobré 256 86,2 233 85,35 
uspokojivé 14 4,71 18 6,59 
menej uspokojivé 27 9,09 20 7,33 
neuspokojivé 0 0 2 0,73 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 23641 100 22543 100 

počet ospravedlnených hodín 21212 89,73 20100 89,16 

počet neospravedlnených hodín 2429 10,27 2443 10,84 



5 biológia a anatómia 100 

6 biológia 75% 

7 chémia potravín 100 

8 chov psov 100 

9 dejepis 0 

10 podnikanie a drobné podnikanie 100 

11 ekonomika  100 

12 ekonomika cestovného ruchu 100 

13 ekonomika a podnikanie 100 

14 etológia psov 100 

15 etická výchova 100 

16 fyzika 0 

17 geografia cestovného ruchu 100 

18 hygiena potravín 50 

19 hygiena a prevencia 100 

20 chov zvierat 100 

21 chémia 100 

22 chov hospodárskych zvierat 100 

23 informatika 86,36 

24 kvetinárstvo 100 

25 lesoturistika 55,55 

26 matematika 0 

27 mechanizácia 100 

28 marketing 50 

29 manažment a marketing vo vidieckej turistike 100 

30 manažment 100 

31 motorové vozidlá 100 

32 náboženská výchova 100 

33 náuka o prírodnom prostredí 100 

34 nemecký jazyk 100 

35 občianska náuka 0 

36 odborné kreslenie 0 

37 organizácia a legislatíva v kynológii 100 

38 ochrana rastlín 100 

39 ovocinárstvo 100 

40 pestovanie rastlín 100 

41 prevádzka obchodu 0 

42 propagácia v obchode   0 

43 poľnohospodárske samohybné stroje 100 

44 podnikanie a služby 100 

45 plemená psov 100 

46 poľnohospodársky marketing 100 

47 podnikanie  v cestovnom ruchu 100 

48 poľovníctvo 0 

49 potravinárska mikrobiológia 0 



50 právna náuka 100 

51 právne normy a predpisy 40 

52 písanie na stroji a korešpondencia 0 

53 potraviny a výživa 0 

54 psychológia práce 0 

55 prax živočíšna výroba 100 

56 prax ekonomická 33,3 

57 prax rastlinnej výroby 100 

58 projektovanie a plánovanie vidieka 100 

59 rastlinná výroba 100 

60 regionálny národopis  a kultúra 0 

61 riadenie malého podniku 100 

62 rozvoj vidieka 100 

63 sadovníctvo 100 

64 sadovnícka tvorba 100 

65 seminár k tvorbe odborných prác 0 

66 spracovania ovocia a zeleniny 100 

67 slovenský jazyk a literatúra 100 

68 sprievodcovská činnosť 66,6 

69 stroje a zariadenia 33,33 

70 suroviny  0 

71 služby vo vidieckej turistike 100 

72 špeciálna ochrana prírody 0 

73 technológia  0 

74 telesná výchova 100 

74 tovaroznalectvo 0 

76 tradičné ľudové a remeselné techniky 0 

78 turistika na vidieku 100 

79 účtovníctvo 100 

80 úvod do sveta práce 0 

81 viazanie a aranžovanie kvetín 100 

82 výživa a kŕmenie psov 100 

83 výcvik psov 100 

84 záhrad. marketing 100 

85 zeleninárstvo 100 

86 živočíšna výroba 100 

87 základy záhrad.architektúry 100 

88 prax v poľnohosp. a lesnom hosp. 0 

89 prax vo videckej turistike 0 
 
 

 
 
 
 

 



Správa za úsek teoretického vyučovania v školskom roku 2015/2016 
 
     V školskom roku 2016/2017 pracovalo na úseku teoretického vyučovania 27 učiteľov, 
ktorí viedli 17 krúžkov a zabezpečovali činnosť 2 metodických  združení, ďalej 1 výchovná 
poradkyňa, 1 koordinátorka prevencie, 1 koordinátorka environmentálnej výchovy a 1 
špeciálny pedagóg. 
 
     Škola v tomto školskom roku zrealizovala 3 projekty prostredníctvom MŠVVaŠ zamerané 
na:   
1) Na finančnú gramotnosť pod názvom „Cez finančné hry do reálneho života“, za ktorý sme 
získali 2350 €. Cieľom projektu bolo zabezpečenie vzdelávania pedagogických 
zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti. Projekt vypracovala Ing. Krpelanová. 
2) ENVIROPROJEKT pod názvom „Škola, ktorej to myslí EKO Logicky“, kde sme získali 
2 000€. Cieľom projektu bolo poukázať na strategický význam biomasy pre spoločnosť 
a poukázať na jej potenciál z hľadiska energetického využitia. Projekt vypracovala Ing. 
Svorčíková 
3) Propagáciu odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania 
pod názvom „Biochemik -  povolanie s budúcnosťou“, na projekt sme získali 2400 €. Cieľom 
projektu bolo spropagovanie  učebného odboru biochemik. Projekt vypracovali Ing. Gézeová 
a Ing. Hudec. 
 
    Škola je už druhý rok zapojená ako partner do projektu Erasmus + KA 2 VocFlo, ktorý je 

zameraný na zlepšenie možností zamestnania absolventov v oblasti floristiky. V projekte sa 

postupne vytvárajú dokumenty z metodológie a didaktiky, čím sa zvýši úroveň vzdelávania 

v tejto oblasti. Zároveň budú mať študenti a učitelia zapojených krajín možnosť vymeniť si 

skúsenosti a podieľať sa na vzniku európskej mobilitnej siete pre učňovské vzdelanie vo 

floristike. Do projektu je zapojených 8 škôl zo 7 krajín ( Nemecko, Poľsko, Nórsko, Litva, 

Česko, Holandsko a Slovensko). Na projekte pracuje Ing. Fedorová, Ing. Stopková, Mgr. 

Košútová a Ing. Hlúbiková.  

 V rámci projektu  Erasmus+ KA1 sme získali grant na realizáciu projektu  pod názvom“ 

Transfer inovácií vo floristike – ECVET“, ktorý sa 1.9.2016 začal realizovať. Do tohto projektu 

je zapojených 5 učiteľov a 15 žiakov. Boli realizované už dve mobility a to v Chorvátsku – 

zúčastnila sa jej Ing. Stopková a 3 žiačky z III. Cv a v Rakúsku – kde bola Ing. Gézeová a 3 

žiačky z II. Az. V školskom roku 2017/2018 budú realizované mobility do Českej republiky, 

Španielska a Nórska. 

     V rámci projektu Erasmus+ KA2 od 30.12.2016 realizuje škola projekt pod názvom „Florist 
E-learn book and quality insurance in secondary florist studies by using Florcert as a tool“. 
Na tomto projekte pracujú Ing. Stopková a Ing. Fedorová. 
 
Projekt sa bude rozvíjať v dvoch hlavných oblastiach: 
1. zvýšenie kvality a metodológie vo vzdelávaní vo floristickom odbore, 
2. E-learningová platforma pre učiteľov a študentov v oblasti floristiky. 
 
V školskom roku 2016/2017 bolo podaných 7 projektov, 4 z nich  boli schválené: 
 
     1. Na MŠVVaŠ SR bol podaný projekt „Enviroprojekt 2017“ pod názvom „Návrat jasoňa 
červenookého z bradla do školy“. Projekt vypracovala  Ing. Svorčíková. ( projekt schválený). 
 
     2. Ďalším projektom, ktorý bol podaný na MŠVVaŠ SR bol  projekt propagácie odborného 
vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017 pod názvom  
„Farmár - budúcnosť zdravých potravín“. Cieľom projektu bude upozorniť  žiakov ZŠ 

http://www.minedu.sk/zverejnenie-vysledkov-vyzvy-na-podanie-ziadosti-o-financovanie-rozvojoveho-projektu-propagacia-odborneho-vzdelavania-a-pripravy-v-nedostatkovych-odboroch-vzdelavania-na-rok-2013/
http://www.minedu.sk/zverejnenie-vysledkov-vyzvy-na-podanie-ziadosti-o-financovanie-rozvojoveho-projektu-propagacia-odborneho-vzdelavania-a-pripravy-v-nedostatkovych-odboroch-vzdelavania-na-rok-2013/


na učebný odbor poľnohospodár - farmárstvo a zvýšiť ich záujem o tento odbor. Projekt 
vypracovali Ing. Hudec a Ing. Gézeová.(projekt schválený). 
 
     3.Ing. Krpelanová podala projekt na MŠVVaŠ SR s názvom „7 bodov finančnej 
sebaobrany“, ktorého cieľom bude zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu- projekt schválený). . 
 
     4. V apríli Mgr. Hajdúchová vypracovala projekt pod názvom „Skutočným nešťastím nie je 
nerovnosť, ale závislosť“ pre žiakov zo sociálne znevýhodnených rodín.  Do projektu budú 
zapojení študenti prvých a druhých ročníkov, spolu 20 študentov. Projekt je zameraný na 
primárnu prevenciu, ktorú by sme chceli realizovať formou 3-dňového sústredenia mimo 
priestorov školy, aby sme študentom ukázali a mnohým možno aj priblížili pozitívne stránky 
života. Nenásilnou formou, jednotlivými aktivitami pokúsiť sa vrátiť študentom šťastné chvíle, 
o ktoré prišli mnohokrát nie vlastnou vinou. Vhodnou komunikáciou, vytvorením priateľských 
rovesníckych skupín,  vytvorením priaznivej klímy umožniť študentom spoznať aj blízky 
región. Vyhlasovateľom bolo Ministerstvo zdravotníctva SR. 
 
     5. V máji bol na MŠVVaŠ SR  podaný projekt Zdravie a bezpečnosť na školách 2017 pod 
názvom „Dovidenia obezita“. Projekt vypracovala Ing. Kirdová. K dnešnému dňu projekt 
nebol vyhodnotený. 
 
      6. Ďalším projektom, ktorý bol podaný prostredníctvom Národnej agentúry Erasmus+ pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu je CHARTA v oblasti vzdelávania a prípravy, ktorý podala 
Ing. Fedorová. Tento projekt bol schválený a bude realizovaný už od júla 2017. 
 
    7. V marci 2017 Ing. Fedorová a Ing. Lašová podali projekt cez Eramsus+ KA2 s názvom 
„Agromechatronik ako prostriedok rozvoja agrosektora.“ Cieľom projektu je vytvorenie 
spoločnej platformy pre výučbu agromechatroniky v krajinách, ktoré majú priamu skúsenosť 
s výučbou a jej následnú transformáciu v partnerských krajinách. (projekt nebol schválený).  
 
  
Metodické združenie pre všeobecno – vzdelávacie predmety: 
 

     Počas školského roka 2016/2017 sa študenti našej školy zúčastnili 1 výchovného 
koncertu s protidrogovou tematikou a zapojili sa do verejnej zbierky pod názvom Deň 
narcisov,  ktorú zabezpečovali žiaci I.A pod dozorom Mgr. Hajdúchovej. 

     V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sa študenti pod vedením Mgr. Margity 
Košútovej  zapojili do viacerých súťaží a projektov:  
- v septembri to bol  Deň gramotnosti, zameraný na čitateľskú gramotnosť  – akcie sa 
zúčastnili  žiaci II.C,  
- v októbri celoslovenský projekt „Záložka do knihy spája školy“, do ktorého sa zapojili a 
záložky vyrábali žiaci z II. A,C a IV. M triedy. V spolupráci s Mgr. Stuhlovou a vybranými 
žiakmi  z II. A a III. A  bola zorganizovaná akcia pod názvom  „Edukácia žiakov žiakmi“. 
Cieľom podujatia bolo zaujímavou formou priblížiť žiakom Materskej a Základnej školy H. 
Gavloviča v Pruskom informácie o domácich zvieratách, najmä psoch a koňoch a tiež 
poukázať na zdravý životný štýl. Akcia bola konaná pri príležitosti „Medzinárodného dňa 
školských knižníc“, ktorého vyhlasovateľom bola Slovenská pedagogická knižnica 
v Bratislave, 
- v decembri sa konala poznávacia exkurzia do Viedne pre žiakov školy v spolupráci s Mgr. 
Šlesárovou, v tomto mesiaci Mgr. Košútová pripravovala žiačku  Elišku Majdiakovú zo IV. M 
triedy na súťaž v rečníctve Majster rétor v Trenčíne, kde bola aj členkou hodnotiacej komisie 
a taktiež pripravovala v spolupráci s Mgr. Dokoupilovou olympiádu z NEJ,   



- v apríli bol podaný miniprojekt „Zážitkové učenie“ na TSK, kde sme získali 500 

€. Tento projekt bol zrealizovaný v mesiaci jún, kedy sa konala exkurzia do 

Osvienčimu spojená s prehliadkou starobylého kráľovského mesta Krakov. Pri 

realizácii vypomáhala Mgr. Šlesárová, 

- v máji sa žiaci zapojili do celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže „Cesty za 

poznaním minulosti“, ktorú organizuje Múzeum SNP v B. Bystrici  –  do 

výtvarnej  súťaže poslala obrazy  Silvia Trimelová z I. A triedy. 

- Počas celého roka sa Mgr. Košútová venuje školskej knižnici, evidencii nových 
knižných titulov a požičiavaniu kníh zo školskej knižnice.                                                                  

 
- Mgr. Janka Hajdúchová,  ako koordinátor prevencie, zorganizovala v novembri akciu 

Kvapka krvi – krv sa darovala nemocnici v Ilave,  
- v tom istom mesiaci sa zapojila do výtvarnej súťaže - Červené stužky, do ktorej svoje 

príspevky poslali  Pagáčová Sára zo IV. M a Marťáková Eva z II. M , 
- v decembri sa dve žiačky zo IV. M zúčastnili konferencie Červené stužky v Žiline. 

V tom istom mesiaci prebiehala táto akcia aj v škole, vybraní žiaci našej školy 
rozdávali spolužiakom, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom 
a návštevníkom školy červené stužky - symbol boja proti AIDS, 

- januári boli zaslané viaceré práce do literárnych súťaží : Tony slova - Paulína Hala 
Magdadiová z II. M  prispela textom pod názvom  Učenie pre radosť, 

o do  súťaže  CESTY ZA POZNANÍM MINULOSTI  2017  príspevky poslali 
Moravčíková Michaela zo IV.A ,  príspevok nazvala Bez Teba si svoj život 
neviem predstaviť a  Mikolášová Erika zo IV. A napísala prácu Moja najlepšia 
kamarátka. 

- Do ďalšej súťaže pod názvom PRÁVA DETÍ OČAMI DETÍ, konanej pod záštitou  
- prezidenta Slovenskej republiky, zaslala príspevok - Spriatelené osudom -   
- Michaela Masárová z II. M  a prácu s názvom Otec - Marťáková Eva z II. M . 
- Žiačka Silvia Trimelová z I. Ap získala 2.miesto v kategórii o najlepší príspevok  
- s počtom 535 „likov“ v súťaži „Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja“, ktorú  
- organizoval Trenčiansky samosprávny kraj.  
- Predmet informatika tiež určitým spôsobom prispel k zviditeľneniu našej školy. Pod  
- vedením Ing. Vajdíkovej sa 14 študentov zapojilo do  súťaže „Expert Geniality show“.  
 
- Vyučujúce v predmete matematika  v marci prihlásili do  súťaže Matematický  klokan“   
- 13 žiakov, z I. A - 4 žiakov, II. A - 3 žiakov, II. M - 3 žiakov a III. A - 3  žiakov.   
- Najlepšie umiestnenie dosiahol Peter Baška z  III. A, získal 56,8%  a stal sa tak   
- školským  šampiónom. Zodp. za  prípravu bola Mgr. Šlesárová. 

 
Každoročne Ing. Gézeová  prihlasuje našu školu do súťaží školských časopisov, konkrétne 
do súťaže  „Pro Slávis“- jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR a Dom Matice slovenskej v Žiline a taktiež do súťaže „Štúrovo pero“, ktorej 
vyhlasovateľom je Banskobystrický kraj, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra a Nadácia 
Slovenskej sporiteľne. V školskom roku 2016/2017 boli vydané tri čísla školského časopisu 
„Pruščo“, ktorého šéfredaktorom je práve Ing. Gézeová. V júni 2017 podala prihlášku do 
súťaže Národná cena kariérneho poradenstva 2017 pod názvom „Príď medzi nás 
a spoznaj čaro povolania“.  Jej cieľom bude predstavovanie odborov našej školy počas 
celého roka žiakom zo základných škôl a informovanie o možnostiach  pri výbere povolania 
a plánovania budúcnosti. 
 
Učitelia cudzích jazykov zorganizovali pre študentov viaceré aktivity: 
Ing. Bartek   
-  v októbri  jazykovo pripravoval 3 žiačky z ANJ na medzinárodnú prezentáciu škôl na  



           podujatie  EUROPEA PIEŠŤANY ,  
- podal žiadosť o FULBRIGHT asistenta výučby ANJ z USA( asistent nám nebol 

pridelený), 
- v novembri podal prihlášku do projektu o EU – SAY YES + SAY EUROPA, 
- v decembri pripravoval školské kolo olympiády z ANJ, prekladal projekt TOPO 

zameraný na agroekológiu a zúčastnil sa na prípravnom stretnutí v Hollabrunne 
v Rakúsku – koordinátorom projektu je francúzska škola ENFA de Toulose. 

- vo februári sa Ing. Bartek a Mgr. Damaška  prihlásili do projektu EnglishGo a 
15.06.2017 sa zúčastnili vzdelávaniea v rámci projektu EnglishGo v MPC v Trenčíne. 
 

Mgr. Damaška 
- v decembri pripravoval  P. Magdadiovú z II. M na súťaž v rečníctve Majster rétor 

v Trenčíne, kde pôsobil aj ako člen komisie, počas celého školského roka prekladal 
projektovú dokumentáciu a iné školské dokumenty z anglického do slovenského jazyka 
alebo naopak. 
 

Mgr. Dokoupilová 
- v novembri sprevádzala našich žiakov a tlmočila počas výmenného pobytu 

v Rakúsku  v Hollabrunne,    
- v decembri zorganizovala školské kolo olympiády z NEJ v spolupráci s Mgr. 

Košútovou, 
- v apríli sprevádzala a tlmočila žiakom z družobnej školy z Hollabrunnu počas ich 

výmenného pobytu v SOŠ Pruské, 
Mgr. Košútová a Mgr. Dokoupilová sa podieľali na prekladoch jednotlivých materiálov 
z nemeckého jazyka do slovenčiny a naopak. 

 
Predmety občianska náuka a dejepis 
 

- 15. 11.2016 Ing. Zajacová zorganizovala celoškolské kolo Olympiády ľudských práv . 
Celkovo sa jej zúčastnilo 31 študentov a to z triedy IV. Az- 4 žiaci, z II. Mk 8 žiakov, II. 
Az 2  žiaci, z I.L 5 žiakov a z III. C 12 žiakov. 
 

     V rámci telesnej a športovej výchovy prebiehali nasledovné akcie: 
 

- v septembri sa konali ,,Adaptačne dni“ pre žiakov prvých ročníkov – za športovú časť 
boli zodpovední Mgr. Krátky a Mgr. Adamčík, 

- v novembri sa  žiaci našej školy pod vedením Mgr. Adamčíka zúčastnili súťaže 
„Volejbalová noc“ na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. Získali sme 6. miesto, 

- v októbri sa naša škola pod vedením Mgr. Adamčíka zúčastnila krajského kola súťaže 
„Silná ruka stredoškoláka“, ktorá sa konala v Bratislave v mestskej športovej hale, 
kde        5. miesto získala Klaudia Fornádelová  z III. A a 7. miesto Natália 
Pohorelcová z II. A triedy,  

-  v tom istom mesiaci  sme sa zúčastnili v Trenčíne pod vedením Mgr. Adamčíka 
a Mgr. Krátkeho súťaže vo veslovaní na trenažéri – školu zastupovali triedy I. A, I. C, 
I. L, II. A, II. C, II. M, III. A, III. C, IV. A.  Dievčatá získali  4. a 5. miesto a chlapci 4. 
a 6. miesto,          

- aj tento rok sa uskutočnil Kurz zimných športovo - rekreačných aktivít pre triedy 

prvého ročníka na Donovaloch, 

-  Beh oslobodenia obce Lednické  Rovne absolvovali žiaci z I. A, I. C, II. A, III. A pod 

vedením Mgr. Adamčíka, žiačka Pohorelcová z II. A triedy získala 2. miesto 

v kategórii dorastenky do 18 rokov s dĺžkou trate 1000 m a Lenka Suchá z III. A 

obsadila  3. miesto v kategórii ženy, 

- v  mesiaci apríl sa 2 žiačky z triedy II. M a  III. A  zúčastnili  Krajského kola v atletike  

      v Trenčíne. Michaela Masárová z II. M   získala 3. miesto Zodp. Mgr. Krátky a  



       Mgr. Adamčík,                                                       

- v máji bolo zorganizované Účelové cvičenie pre všetkých žiakov školy  a  Kurz 

ochrany života a zdravia pre žiakov z III. A a III. C triedy - zodpovední za prípravu boli 

Mgr. Adamčík a Mgr. Krátky, 

- poslednou akciou, ktorá bola realizovaná v mesiaci jún bol Olympijský festival pre 

všetkých žiakov školy. Môžeme skonštatovať, že sa akcia vydarila - zodpovední za 

prípravu boli Mgr. Adamčík a Mgr. Krátky. 

 
 

     Metodické združenie pre odborné predmety: 
 
     Žiaci študijného odboru agropodnikanie – kynológia pod vedením Ing. Zajaca sa zúčastnili 
viacerých akcií: 
 
      Študenti 3. a 4. ročníka sa v dňoch 8. a 9.10.2016 podieľali na príprave (kladenie po-
farbených umelých stôp) a priebehu „Skúšok duričov“, ktoré z poverenia Obvodnej 
poľovníckej komory Ilava organizačne zabezpečovalo miestne poľovnícke združenie 
„Vršatec“ Pruské. Dvaja žiaci 4. ročníka sa so svojimi psami týchto skúšok aj zúčastnili 
a úspešne umiestnili, čím ich psy získali poľovnú upotrebiteľnosť. 
     Dňa 13.10.2016 v rámci „Dňa otvorených dverí“ žiaci  odboru kynológia tradične 
predvádzali ukážky výcviku psov.   
     Dňa 27.10.2016 sa v našej škole uskutočnil III. ročník celoslovenskej súťaže 
stredných škôl vo výcviku psov podľa skúšobného poriadku BH-SK. Súťaže sa zúčastnili 
študenti 5 stredných škôl, okrem domácej SOŠ Pruské aj SOŠ Ivanka pri Dunaji, SOŠ Žilina, 
SOŠ Nitra a SOŠ Trnava. Každú školu reprezentovali traja žiaci so svojimi psami. Z našich 
žiačok sa v súťaži jednotlivcov Paulína Hala Magdadiová z II. M umiestnila na peknom 2. 
mieste.  
     Dňa 17.5.2017 sa konal už IV. ročník celoškolskej súťaže vo výcviku psov podľa 
BH/SK na úrovni medzinárodného podujatia, pretože okrem domácich študentov súťažili aj 
žiaci – kynológovia z partnerskej  Střední školy zemědělské a přírodovědní v Rožnove 
pod Radhoštěm z Českej republiky. Súťaže sa zúčastnilo spolu 18 študentov – 3 české 
pretekárky a 15 našich žiakov zo všetkých ročníkov, ktorí predviedli veľmi pekné a kvalitné 
výkony. 
     2.6.2017 sa vybraní študenti z I. A, II. M a z III. A triedy z odboru kynológia  zúčastnili 
celoštátnej výstavy psov v Nitre. Dozor nad žiakmi vykonávali Ing. Zajac a Ing. Brehovský. 
 
     V súlade s plánom činnosti MZ pre odborné predmety boli realizované ďalšie odborné 
prednášky, exkurzie, súťaže a rôzne aktivity:  
 
September 
 
     Od septembra 2016 je naša škola súčasťou Zelenej školy, najväčšieho vzdelávacieho 
ekoprogramu na svete. Kolégium Zelenej školy tvoria žiačky z II. A triedy, odboru 
záhradníctvo-viazačstvo a aranžérstvo - Ema Hoštáková, Petra Doktorová, Klaudia 
Panáková, Eleonóra Volárová a Nicol Gašpáreková. 
 

     Dňa 17.9.2016 sa v Bánovciach nad Bebravou  organizoval už siedmy ročník  
farmárskeho festivalu Mňam Fest, kde žiaci  Strednej odbornej školy v Pruskom -Timea 
Rychtárechová a Jakub Adamať - tvorili dvojicu  rytierov  na svojich koníkoch Kačenke 
a Orlandovi v sprievode  koní a kočov po námestí. Po prvýkrát  dostala SOŠ Pruské, ako 
jedna z mála poľnohospodárskych škôl na Slovensku a jediná v zriaďovacej pôsobnosti TSK, 
možnosť prezentovať na tomto najväčšom farmárskom festivale na Slovensku svoju činnosť 
a odbory spolu s malou ukážkou výrobkov našich žiakov, čoho sa zhostili žiačky zo IV.A - 



Simona Michalíková a Nikoleta Revúca. Náš stánok navštívila aj ministerka 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pani Ing. Gabriela Matečná.  

 
     15. septembra 2016 sa Katarína Čemešová z II. V triedy pod vedením Ing. Svorčíkovej 
aktívne zapojila do súťaže „Pre vodu“ projektom  „Život okolo rybníka v Pruskom“. 
 
     19.septembra 2016 sa žiaci z II. A triedy, z odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka, 
zúčastnili exkurzie v teplárni na biomasu Termonova v Novej Dubnici v rámci projektu 
Škola, ktorej to myslí eko-logicky – zodp. Ing. Svorčíková. 
     V tom istom čase sa konal  už 23. ročník národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní 
kvetov s medzinárodnou účasťou VICTORIA REGIA - Na krídlach anjela. Medzi 29 
súťažiacimi mala aj naša škola svoje zastúpenie a to dve žiačky zo IV. A triedy, Nikolu 
Mičianovú a Eriku Mikolášovú. Pripravali ich Ing. Stopková a Ing. Šumajová. 

     20. septembra 2016 bola vyhlásená fotosúťaž SAZP (Slovenskej agentúry životného 
prostredia)  z Banskej Bystrice pod názvom „Včely okolo nás“, ktorej sa zúčastnila Katarína 
Čemešová z II.V triedy. 30. septembra 2016 sa Katarína Čemešová z II.V zapojila aj do 
fotosúťaže „Keby som bol vodohospodár“ - zodp. Ing. Svorčíková. 
 
Október 

     Už po tretíkrát sa 3.10.2016 konal Deň otvorených dverí TSK. Na tomto úspešnom 
ročníku sa predstavila aj naša škola - Erika Mikolášová zo IV. A predvádzala svoje zručnosti 
pri viazaní jednoduchých kytičiek a Nikola Mičianová tiež zo IV. A triedy prezentovala Hrdinu 
remesla - Agru. Náš stánok ponúkol množstvu návštevníkov chutné koláčiky z dielne našich 
cukrárov a tiež nádherné venčeky s jesennou tematikou. Zodp. za akciu boli Ing. Svorčíková 
a Ing. Šumajová. 

 
     13.10.2016 - sa v rámci  Dňa otvorených dverí v našej škole uskutočnili viaceré  
súťaže. Školu počas dňa navštívilo viac ako 870 návštevníkov, ktorí si už tradične mohli 
pozrieť výstavu ovocia a zeleniny pod názvom „Jesenná záhrada“, zodpovedná bola Ing. 
Kuricová. Pod vedením Ing. Stopkovej naši študenti predvádzali a predávali vlastné výrobky 
– čelenky, bižutériu a iné aranžérske výrobky. 
     Pod vedením Ing. Brehovského bola pripravená výstava drobných hospodárskych zvierat.  
Počas tohto dňa si mohli návštevníci pozrieť ukážky kynologického výcviku psov pod 
vedením Ing. Zajaca, ktoré predvádzali nielen naši študenti, ale aj príslušníci ZVJS Ilava.  
     Počas DOD sa študentská spoločnosť pod vedením Mgr. M. Šlesárovej prezentovala 
svojou činnosťou a predajom vlastných výrobkov. 
     Veľkým úspechom školy bolo získanie certifikátu a plakety „Prírodnej záhrady“, tieto 

ocenenia odovzdala do rúk riaditeľky školy Marianna Holušová Ružičková z  Centra 

environmentálnych aktivít v Trenčíne. V súčasnosti pracujeme na získaní plakety Ukážková 

prírodná záhrada. 

     Novinkou Dňa otvorených dverí bola prehliadka dvoch expozícií umiestnených v pivnici 
kaštieľa zo 16. storočia. Jedna expozícia s názvom „Galéria“ bola zameraná na históriu,  
pripravila ju Mgr. Šlesárová  a druhá expozícia sa niesla v duchu prezentácie 
poľnohospodárskeho náradia a nástrojov z minulého storočia, tu sa predával aj mušt z firmy 
Farmárik Bolešov. Za prípravu a predaj bola zodp. Ing. Zajacová. 
     Dňa 20. októbra 2016 sa v priestoroch SOŠ Rakovice konala medzinárodná súťaž 
odbornej zručnosti (SOZ) v aranžovaní na tému „Poďakovanie za úrodu“.  Súťaž vyhlásilo 
združenie EUROPEA Slovakia pri príležitosti konania sa medzinárodnej konferencie 
EUROPEA Iternational v dňoch 20. – 21. októbra 2016. Medzi účastníkmi z jedenástich 
krajín Európy (Česká Republika, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Litva, Holandsko, Poľsko, 
Rumunsko, Srbsko)  boli aj naše dve študentky z II. A triedy, odboru záhradníctvo - 



viazačstvo a aranžérstvo, Kristína Prekopová a Barbora Siekliková. Žiačky na súťaž 
pripravovala Ing. Stopková, zodp. za akciu bola Ing. Šumajová. 

     Dňa 20.10. 2016 sa Ing. Stopková zúčastnila výročnej konferencie Erasmus+ v Brne, 
ktorá bola spojená s prezentáciou našej projektovej činnosti vo floristike. 

    November 

     Dňa 10.-12.11.2016 sa uskutočnila  v Trenčíne výstava Funeral 2016, ktorej súčasťou 
bolo aranžovanie študentov stredných škôl zo Slovenska, konkrétne zo SOŠ Pruské, SOŠ 
Malinovo a SOŠ Želovce. Komisia hodnotila nielen výsledné aranžmány, ale aj vzťah 
k aranžovaniu počas súťaže. Z našej školy sa  na prvom mieste umiestnila Eleonóra 
Volárová v naväzovaní smútočného venca, na druhom mieste Kristína Prekopová vo 
vypichovaní ikebany na truhlu a na treťom mieste sa umiestnila Nicol Gašpáreková 
v prízdobe urny. Všetky žiačky sú z II.A triedy.  Zodp. za akciu bola Ing.Zajacová. 
 
     25. novembra 2016 sa žiačky Balážová, Rúbalová, Kováčiková a Fornadelová z III. A 
triedy zapojili do stavbárskej olympiády organizovanej Slovenskou technickou univerzitou 
v Bratislave  pod názvom „Tajný život mesta“, zodp. Ing. Svorčíková. 
     V ten istý deň sa v priestoroch SOŠ Pruské uskutočnil tréning Globálneho varenia v 
rámci projektu „Jedlá zmena“. Tréning sa konal pod vedením lektorky, pani Domčekovej. 
Zúčastnili sa ho 4-päťčlenné skupiny. V prvej skupine boli s vedúcou školskej jedálne, pani 
Pagáčovou, aj učitelia SOŠ Pruské, Ing. Gézeová, Mgr. Šlesarová, Ing. Svorčíková a Ing. 
Kirdová. V ďalších troch skupinách boli žiaci z II. A, II. V a III. V triedy zo SOŠ Pruské.  Zodp. 
za prípravu boli Ing. Svorčíková a Ing. Kirdová. 
 
 

December 
     Na Mikuláša študentská spoločnosť pod vedením Mgr. Šlesárovej zorganizovala 
a zrealizovala predaj vianočného nealkoholického punču a výrobkov spoločnosti. V ten istý 
deň sa konal aj Mikulášsky bazár. Zodp. za akciu boli Ing. Gézeová a Mgr. Bieliková. 
Výťažok z akcie putoval do ŠI pre žiakov zo sociálne slabších rodín. 
 
      V decembri našu školu prezentovali Ing. Stopková, Ing. Šumajová a 3 žiačky 
v obchodnom centre Južanka v Trenčíne, kde predvádzali ukážky aranžovania vianočných 
svietnikov. 

     Dňa 13.12.2016 sa na pôde Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na 
vidieku v Košiciach  konal VII. ročník celoslovenskej súťaže v aranžovaní kvetín 
s názvom  – Vianočné inšpirácie. Na súťaži nechýbalo ani družstvo zo SOŠ Pruské 
v zložení Erika Mikolášová zo IV. A, Eleonóra Volárová a Kristína Prekopová z II. A. Zodp. za 
prípravu a akciu bola Ing. Stopková. 

 
     Naša škola aj tento rok prijala výzvu organizátora súťaže, ktorým je časopis Slovenský 
chov a zapojila sa do piateho ročníka súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec,  ktorej 
školské kolo sa konalo 20.12. 2016 v priestoroch našej školy. Víťazi na prvom a druhom 
mieste nás reprezentovali v  semifinále vo februári 2017 v Nitre. Z dievčat 1. miesto obsadila 
Lenka Suchá z III. Ak,  2. miesto Timea Rychtárechová tiež z  III. Ap, u chlapcov si 1. miesto 
vybojoval Lukáš Jelínek z  II. Ap, 2. miesto Milan Staňo z I. Ap. 
Školské kolo zorganizovala Ing. Lichvárová a Ing. Geregová. 
 
Február 
 
     9. februára 2017 sa konal 5. ročník súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec v Nitre 
v kongresovej hale Agrokomplexu. Organizátorom súťaže je časopis Slovenský chov. Do 



tohto ročníka sa zapojilo 14 škôl s poľnohospodárskym zameraním z celého Slovenska. 
Cieľom súťaže je aj týmto spôsobom pomôcť poľnohospodárskym školám zviditeľniť sa a 
ukázať  aj pomocou médií, že mladí ľudia sa radi učia a práca v poľnohospodárstve ich baví. 
Zo 46 súťažiacich, 22 dievčat a 24 chlapcov, porota do finále vybrala 10 dievčat a 10 
chlapcov. Veľmi nás potešilo, keď pri vyhlásení výsledkov zaznel 2x názov našej školy a 
postupujúcimi sa stali Timea Rychtárechová z III. Ap a Lukáš Jelínek z II. Ap triedy. 
 

     Dňa 16. februára 2017 sa v priestoroch Strednej záhradníckej školy Gustáva Čejku 
v Malinove šírila omamná vôňa ruží na 9. ročníku aranžérskej súťaži  - Malinovský Valentín, 
kde súperilo medzi sebou  27 žiakov stredných škôl so záhradníckym zameraním. 
Dohromady navštívilo túto školu 10 škôl – zo Slovenska, Maďarska  a z Francúzka. 
Nechýbalo ani zastúpenie Strednej odbornej školy Pruské – našu školu reprezentovali dve 
žiačky z II. A -  Barbora Siekliková a Kristína Prekopová. V ťažkej konkurencii získala pre 
našu školu Kristína mimoriadne ocenenie riaditeľa školy za vypichovanú kvetinovú úpravu na 
Valentínky stôl. Zodp. za prípravu žiačok a akciu bola Ing. Stopková. 

     Dňa 22. februára 2017 sa na pôde našej školy konal pracovný workshop, ktorého 
cieľom bolo zhodnotiť doterajšiu spoluprácu so zamestnávateľmi, získať nové podnety 
a pomoc od  pozvaných zástupcov SPPK Bratislava, ŠIOV Bratislava a zamestnávateľov 
z regiónu pri náboroch žiakov do prvého ročníka a tiež uplatnenie absolventov na trhu práce. 

     Školské kolo súťaže Mladý ekofarmár sa konalo dňa 23.02.2017. Do súťaže boli 
prihlásení šiesti žiaci, štyria žiaci z II. Ap a dve žiačky z I. Ak. Prvé miesto obsadil Nikolas 
Michalec, druhé Gabriela Gajdošíková a tretie Patrik Marko, všetci študujú odbor podnikateľ 
pre rozvoj vidieka. Menovaní žiaci budú reprezentovať našu školu na celoslovenskej súťaži 
Mladý ekofarmár, ktorá sa uskutoční dňa 10. – 12. mája 2017 na SOŠ Pruské. Za 
prípravu a hodnotenie súťaže  boli zodpovedné Ing. Mária Geregová, Ing. Ivana Kirdová a 
Ing. Ľubomíra Lichvárová. 
 
   Marec 
      
     30. marca 2017 sa naša žiačka Timea Rychtárechová z  III. Ap triedy zúčastnila finále 
súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec. Súťaž sa konala v rámci konferencie 
v kongresovej hale na Národnom výstavisku v Nitre. Zodp. Bola Ing. Lichvárová. 
 

     25.marca 2017 sa žiačky z II.A triedy  odboru záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 

Kristína Prekopová a Barbora Siekliková zapojili do súťaže kresbou a fotkou na tému 

„Motýľ“ organizovanou SAŽP ( Slovenská akadémia ŽP) Banská Bystrica. 

 
Apríl 
 
     6. apríla 2017 sa v našej škole uskutočnila aranžérska súťaž „Veľká noc v Pruskom 
2017“, ktorej sa zúčastnilo 19 žiakov zo siedmich škôl, z nich šesť bolo slovenských a jedna 
česká, konkrétne Česká zahradnická akademie Mělník. Našu školu reprezentovali dve žiačky 
z II. Az Kristína Prekopová a Barbora Siekliková. V kategórii Veľkonočný skupinový 
aranžmán sa Kristína Prekopová umiestnila na 3. mieste a v kategórii Jarný veniec na dvere 
Kristína Prekopová získala 2. miesto a Barbora Siekliková 3. miesto. 
 
     Žiaci našej školy sa v tomto mesiaci zúčastnili výstavy Záhradkár v Trenčíne, ktorá 
korešponduje aj so ŠkVP jednotlivých učebných a študijných odborov. 

     V programe Mladí reportéri pre životné prostredie aktívne pracovali  dievčatá z III. A 

triedy odboru agropodnikanie - kynológia Nikola Balážová a Nikola Rúbalová. Vypracovali  

reportáž Keď nemáme sneh, tak aspoň „poriadnu“ výzdobu a spracovali video s názvom: 

„Čo ďalej s bioodpadom?“ na základe projektu s názvom LitterLes, ktorý sa zaoberá 



životným prostredím. Ďalej boli koordinátorkami Komunitného akčného dňa, ktorý bol 

súčasťou Dňa zeme v apríli 2017. Zodp. Ing. Svorčíková. 

      
     Žiačky z II. A triedy odboru záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo Ema Hoštáková 
a Barbora Beriacová mapujú od apríla 2017 výskyt inváznych rastlín v povodí  rieky Váh, v 
katastrálnych územiach Púchov a Dubnica nad Váhom. Koordinátorom je Ing. Svorčíková. 
 
     V apríli 2017 sme sa zapojili do súťaže „Strom roka“, ktorá bola vyhlásená Živicou 

Banská Bystrica. Za strom roka sme nominovali dva platany anglického parku, ktorý je 

externou súčasťou areálu školy. Na aktivite pracovala Katarína Čemešová z II. V a Ing. 

Katarína Svorčíková. 

     Vďaka projektu Zelená škola sme pracovali aj na programe  Jedlá zmena, ktorého sa 
zúčastnili Ing. Kirdová, Ing. Svorčíková a žiaci II. V triedy. 25.4.2017 sa zrealizoval akčný  
smoothie deň na tému Fair Trade potraviny. Od nového školského roka  2017/2018  
budeme aktívne pracovať na novom projekte Menu pre zmenu. Projekt vypracovala Ing. 
Kirdová v spolupráci s Ing. Svorčíkovou. 
 

     Dňa 27.04.2017 sa na pôde Strednej odbornej školy Pruské uskutočnil už  tretí ročník 
“Tvorivých dielní” pre žiakov 6.,7. a 8. ročníka ZŠ a ich pedagógov, ktorého nosnou témou 
bola "Ochrana prírody dnes".   Školu navštívilo 83 žiakov zo Základnej školy z Lysej pod 
Makytou, Košece a Nemšovej. Súčasťou akcie bola prezentácia farmárskych výrobkov, kde 
si žiaci a ich pedagógovia mohli pochutiť na kravskom mlieku a na domácom chlebíku 
ochutenom domácim maslom a bryndzou,  kto mal záujem, mohol vyskúšať na chlebe aj 
dobrý včelí med. Zodp. za realizáciu jednotlivých aktivít boli Ing. Porubčanová, Ing. 
Stopková, Ing. Zajacová, Ing. Lichvárová, Mgr. Stuhlová, Ing. Prekop a Bc. Záhorák. 
 

     Žiaci všetkých tried boli zapojení do akcie Deň zeme, kedy sa pod vedením svojich 
triednych a ostatných pedagogických pracovníkov podieľali na viacerých aktivitách spojených 
s ochranou ŽP a hlavne zlepšením okolia našej školy.  
 
Máj 
     Dňa 4. mája sa naša žiačka Barbora Siekliková z II. Az  zúčastnila súťaže „ Flora Cup 
2017“ vo viazaní a aranžovaní kvetín. Téma súťaže „ Jej veličenstvo Mária Terézia“ súvisela 
s 300-ročným výročím narodenia tejto výnimočnej panovníčky, ktorá značne ovplyvnila 
dianie aj na našom území. Zodp. za prípravu bola Ing. Stopková. 
 
     Za prípravu a realizáciu súťaže pre žiakov ZŠ „Konzumuj slovenské mlieko“ – 
11.5.2017 bola zodp. Ing. Kirdová spolu s Ing. Geregovou. 

 
Jún      
     V európskej súťaži SAME WORLD s environmentálnou tematikou „POĎ DO TOHO“ sa 

škola úspešne prezentovala projektom “Jedlá zmena – zmena k zdravému životu”, kde škola 

získala tretie miesto. Projekt vypracovali Ing. Kirdová a Ing. Svorčíková. 

 
     V tomto mesiaci bola škola úspešná vo výzve Elektro Odpad-Dopad vyhlásenej Živicou 

Banská Bystrica projektom „Poznáš príbeh svojho mobilu?“, ktorý sa v škole začne 

realizovať v novom školskom roku 2017/2018. Projekt spracovala Ing. Svorčíková. 

 

    V dňoch 15.06. – 19.06.2017 Stredná odborná škola Pruské hostila 22 členov 
medzinárodnej organizácie Flornet z 11 európskych štátov pri príležitosti 7. generálneho 
kongresu tejto organizácie. Flornet - európska sieť odborného vzdelávania v oblasti 



kvetinárstva - združuje školy a inštitúcie zaoberajúce sa floristikou a aranžovaním. Kongresu 
sa zúčastnili zástupcovia  z Rakúska, Holandska, Nemecka, Fínska, Nórska, Švédska, 
Talianska, Španielska, Českej republiky, Litvy a Poľska. 
    
 Finančná gramotnosť v škole 
     Žiaci takmer všetkých odborov v rámci odborných ekonomických predmetov boli počas 
školského roku zapojení do viacerých on-line súťaží a aktivít, napr. do súťaží Finančný 
kompas, Inovácie v sociálnej sfére, vykonávali aktivity počas medzinárodného Dňa FG 8. 
9.2016 pod vedením Ing. Krpelanovej, Mgr. Šlesarovej, Ing. Brehovského a Ing. Vajdíkovej. 
V mesiacoch september – november sa pedagogickí zamestnanci zúčastnili vzdelávacích 
aktivít v rámci už druhého úspešného rozvojového projektu „Podpora organizačného 
zabezpečenia  vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej 
gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok  2016“, ktorý bol financovaný z prostriedkov 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
 
     Učitelia odbornej praxe spolu so žiakmi počas celého roka svedomito pristupovali 
k úprave areálu školy, či už to bola úprava átria, krbu, záhonov a skalky, kosenie trávnatých 
plôch v okolí školy, alebo zabezpečovanie čistého okolia (hlavne upratovanie po 
nezodpovedných fajčiaroch), za čo im vyslovujem poďakovanie.  
 
     V rámci zvyšovania IKT zručností študentov sa aj v tomto školskom roku vyučovali 
viaceré odborné predmety  v odborných učebniach a priebežne počas roka využívali IKT 
vyučujúci a študenti aj na ostatných odborných predmetoch a odbornej praxi.  
 
 
Správa o priebehu a celkovej úrovni maturitných skúšok 
 
Maturitné skúšky ( MS ) na SOŠ v Pruskom sa uskutočnili v súlade so zákonom č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 318/2008 
Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách. 
Na MS v šk. roku 2016/2017 bolo prihlásených 48 študentov( z toho 2 žiaci opravná MS 
z ANJ) – 4 študijných odborov. 
Maturitné skúšky prebiehali v nasledovných termínoch: 
Písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry    –     14.03. 2017 
Externá časť a písomná forma internej časti z anglického jazyka   –     15.03.2017 
Externá časť a písomná forma internej časti z nemeckého jazyka   -    15.03.2017 
Praktická časť odbornej zložky                  03.05.- 04.05.2017 
Ústna forma internej časti           29.05.2017 – 31.05.2017 
Ústna forma internej časti  pozostávala z troch predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí 
jazyk (anglický, nemecký) a teoretická časť odbornej zložky. 
Uvedené časti MS prebehli na SOŠ v Pruskom. Organizačné zabezpečenie EČ a PFIČ MS 
bolo precízne  a bezchybne pripravené, na všetky časti MS boli pridelení administrátori, 
hodnotitelia a skúšajúci v zmysle platnej legislatívy.  
Na všetkých častiach MS predmetové komisie pracovali v kompletnom zložení, podľa vopred 
pripraveného harmonogramu.  
 
Hodnotenie jednotlivých častí MS 

Externá časť MS 

EČ MS zo slovenského jazyka  absolvovalo 41 žiakov, 9 žiakov bolo neúspešných len z EČ.  
 
EČ MS z anglického jazyka  absolvovalo 32 žiakov (2 žiaci opravný termín ANJ), všetci žiaci 
maturovali  v úrovni B1, 13 žiakov bolo neúspešných. Jeden žiak nepísal  - zdravotne 
znevýhodnení.  
 



EČ MS z nemeckého  jazyka   absolvovalo 9 žiakov, všetci žiaci maturovali v úrovni B1,  
8 žiakov bolo neúspešných.  
 
Písomná forma internej časti MS 
 
PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry  sa zúčastnilo  41  žiakov, ktorí si vyberali jednu zo 
štyroch tém.   
 
PFIČ zo anglického jazyka sa  zúčastnilo  32  žiakov, úspešných bolo 30 žiakov.  
 
PFIČ z nemeckého  jazyka sa  zúčastnilo 9  žiakov, úspešných bolo 7 žiakov.  
 
 
Ústna forma internej časti MS 
 
ÚFIČ na SOŠ v Pruskom prebiehala v dňoch 29.05. – 31.05.2017, zúčastnilo sa  jej 34 
žiakov, na všetky  predmety boli vypracované zadania v zmysle platných predpisov, 
predsedovia PMK vyzdvihli odbornú aj formálnu stránku zadaní. 
 
Slovenský jazyk a literatúra 
Pre študentov  bolo vypracovaných 30 zadaní. 
MS zo SLJ vykonali žiaci s priemerným prospechom  2,62, úroveň ich odpovedí bola na 
priemernej úrovni. 
 
Anglický jazyk 
Ústnej formy MS sa  zúčastnilo 28 žiakov. MS z ANJ vykonali všetci žiaci s priemerným 
prospechom v úrovni B1 – 2,64. 
 
Nemecký jazyk 
Ústnej časti MS sa zúčastnilo  6 žiakov, v úrovni B1. 
MS z NJ vykonali žiaci s priemerným prospechom v úrovni B1 – 2,83. 

Teoretická časť odbornej zložky 

Zúčastnilo sa jej  34 žiakov, ktorí mali možnosť výberu z 25 pripravených tém.  
Témy  boli v súlade s cieľovými požiadavkami na  absolventa študijného odboru , ktorý 
študenti študovali. Žiaci preukázali svoje vedomosti z odborných predmetov na dobrej úrovni, 
skúšanie prebiehalo v pokojnej  atmosfére. 
Priemerný prospech bol  2,71. 
 
Úroveň ústnych odpovedí študentov zodpovedala dosiahnutým výsledkom počas štúdia 
a príprave podľa jednotlivých odborných predmetov. 
TČOZ prebehla v 4 maturitných komisiách s nasledovnými výsledkami: 
TČOZ 1 – počet žiakov 5, triedy II.Pex - podnikanie v remeslách a službách, priemerný 
prospech 3,20. 
TČOZ 2 – počet žiakov 16  triedy IV.M - agropodnikanie - kynológia, priemerný prospech  
2,25. 
TČOZ 3 – počet žiakov 7, triedy IV.A podnikateľ pre rozvoj vidieka, priemerný prospech 3,00. 
TČOZ 4 – počet žiakov 6  triedy IV.A – záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo, priemerný 
prospech  3,16. 

Praktická časť odbornej zložky  

 



PČOZ MS v školskom roku 2016/2017 sa zúčastnilo 40 žiakov  končiacich ročníkov.  
32 žiakov vykonali PČOZ – obhajoba vlastného projektu  8 žiakov vykonalo PČOZ -  
komplexná úloha. 
Témy  boli v súlade s cieľovými požiadavkami na  absolventa študijného odboru, ktorý 
študenti študovali.  
Najlepší prospech dosiahol odbor- agropodnikanie – kynológia – 1,5 
                                                      - podnikateľ pre rozvoj vidieka – 1,75 
                                                      -záhradníctvo – viazčstvo a aranžérstvo – 2,14 
                                                     - podnikanie v remeslách a službách, externé štúdium –  
                                                       2,28 
          
Priemerný prospech bol  1,80.                    
                                                      
Priemerný prospech na  MS 2016/ 2017 bol 2,52. 
 
 
 
Údaje o záverečných skúškach 
 

kód 

učebného 

odboru 

učebný odbor 

Písomná časť  Praktická časť  Ústna časť  

počet 

žiakov, 

ktorí 

úspešne 

vykonali 

PČ ZS 

priemer 

známok 

počet 

žiakov, 

ktorí 

úspešne 

vykonali 

PČ ZS 

priemer 

známok 

počet 

žiakov, ktorí 

úspešne 

vykonali ÚČ 

ZS 

priemer 

známok 

4561 H 01 
poľnohospodár-
mechanizácia 7 2,85 7 1,43 7 2,71 

2964 H cukrár 7 2 7 2,28 7 2 

4569 H viazač - aranžér kvetín 8 1,63 8 1,75 8 2,5 

4571 H 
záhradník- elokované 
pracovisko Ilava 4 1,25 4 1,75 4 1,75 

4571 H 
záhradník -- elokované 
pracovisko Dubnica n/V 2 1,5 2 1,5 2 1 

2954 H  mäsiar 4 1 4 1 4 1,5 

4572 F poľnohospodárska výroba 5 3,4 5 3 5 3,4 

 Spolu   37 1,95 37 1,82 37 2,12 

 

 
Údaje o absolventských skúškach 
 
 

 

Správa o činnosti  výchovného  poradenstva v školskom roku 2016/2017 

 
Činnosť výchovného poradenstva v školskom roku 2016/2017 bola zameraná na oblasti: 

1. náborová a propagačná činnosť 
2. činnosť v profesijnom poradenstve 

P.
č. 

Študijný odbor 

Počet 
žiakov Prospech 

Priemer 
dosiahnutý na 
absolventský
ch skúškach 

prospel 
s vyzna-
menaním 

prospel 
veľmi 
dobre 

prospeli 

nepros-
peli 

1. 4221 Q vidiecka turistika 10 6 2 2 0 1,7 



3. činnosť v individuálnom poradenstve 
4. činnosť v boji s negatívnymi spoločenskými javmi 
5. vzdelávacia a metodicko – organizačná činnosť 

 
1.Náborová a propagačná činnosť 
V prvom polroku bola činnosť výchovného poradenstva zameraná na náborovú 
a propagačnú činnosť. Vypracovali sme informačný materiál o možnostiach štúdia na našej 
škole (pre šk. rok 2017/2018).  

Náborová činnosť prebiehala formou prezentácie výchovnej poradkyne o možnostiach štúdia  
na stretnutiach VP (CPPP). Zúčastnili sme sa  prezentačných dní stredných škôl : 
„Stredoškolák“ v  v Trenčíne, „Burzy informácií“ v Púchove a v  Pov. Bystrici,  „Európskeho 
dňa rodičov a škôl “v Trenčianskej Teplej, prezentačných dní UPSVaR v Bytči a osobnej 
prezentácie ponúkaných odborov SŠ – pre 9 ročníky na ZŠ. Žiaci ZŠ z nižších ročníkov sa 
zúčastnili  Tvorivých dielní (december 2016) a tretieho ročníka  „Dňa Zeme“, kde sme pre 
žiakov pripravili zaujímavé aktivity a taktiež sme prezentovali naše odbory na Farmárskom 
dni na PD Vrbové. 

 „Deň otvorených dverí“, bol spojený s 4. ročníkom súťaže Mladý poľnohospodár. V tento 
deň sa uskutočnila prehliadka školy pre žiakov 9. ročníkov ako i osobné pohovory s rodičmi 
a žiakmi. Cieľom bolo informovať o jednotlivých odboroch, poskytnúť propagačné materiály 
ako i spropagovať školu prostredníctvom videozáznamu a prezentáciami na PC.  

V druhom polroku sa činnosť výchovnej  poradkyne zamerala na prípravu prijímacích skúšok 
a individuálne konzultácie pre rodičov a žiakov končiacich ročníkov pri výbere  študijného 
alebo učebného odboru. 
 
2. Činnosť v profesijnom poradenstve 
Pre žiakov 4. ročníkov boli uskutočnené skupinové a individuálne konzultácie o možnostiach 
štúdia  na VŠ  priebežne  do konca apríla. 
Žiaci štvrtých ročníkov, ktorí prejavili záujem o VŠ sa zúčastnili exkurzie – Gaudeamus Nitra 
– prezentácie o VŠ. Žiakom boli  poskytnuté informácie o výbere vhodnej VŠ, o vypisovaní 
prihlášok na VŠ ako i o príprave na prijímacie skúšky.   Počas roka sa uskutočnilo stretnutie 
s pracovníkmi  VŠ - SPU Nitra z Fa agrobiológie.  Informácie o možnostiach  ďalšieho štúdia 
boli zverejňované  na informačnej nástenke VP „Kam po skončení školy“  v budove A. 
V tomto šk. roku sa prihlásilo na VŠ  5 žiakov, o nadstavbové štúdium prejavilo záujem 11 
žiakov,  o pomaturitné štúdium 13  žiakov. 
Študenti  4. ročníkov sa zúčastnili besedy na tému „Ako ďalej po škole“ s pracovníkmi  
ÚPSVaR  z odboru služieb zamestnanosti. Získali podrobné informácie a materiály 
s kontaktnými adresármi. 
Informácie v oblasti profesijného poradenstva boli aktualizované priebežne prostredníctvom 
oznamov  na nástenke VP, na hodinách USP a prostredníctvom školského časopisu. 
 
3.Činnosť v individuálnom poradenstve 
Táto činnosť úzko  súvisí s činnosťou profesijného poradenstva. Práca učiteľov i MOV kladie 
dôraz motivovať žiakov pre odbor, ktorý si vybrali. Riešime tým už problém profesijnej 
orientácie pri nástupe do prvého ročníka. Významnú úlohu má spolupráca žiaka, učiteľa 
a rodiča. Tu musíme konštatovať  nezáujem zo strany rodičov riešiť problémy. 

4. Činnosť v boji s negatívnymi spoločenskými javmi 
Do študijných odborov sa hlásia študenti so slabším priemerom, bez záujmu učiť sa, čo sa 
prejavuje ich slabými študijnými výsledkami. S tým súvisia aj adaptačné problémy žiakov 
1.ročníkov. 
V tomto školskom roku výchovná komisia zasadala 4krát, riešili sa dôležité výchovno – 
vzdelávacie problémy. 
1 žiaka sme riešili v spolupráci so sociálnym kurátorom. V 3 prípadoch sme zaslali 
oznámenie na UPSVaR u žiakov s vysokou neospravedlnenou absenciou nad 60 



vyučovacích hodín. Pre nezáujem o dieťa zo strany rodičov, sme v 5 prípadoch kontaktovali 
pracovníkov soc. oddelenia v mieste bydliska pre nezáujem o štúdium, niektoré opakovane. 
Pre problémy v učení, v správaní, porušovania školského poriadku i osobných problémov sa 
uskutočnilo 31 pohovorov so žiakmi (rodičmi), niektoré opakovane. V rámci osobných 
pohovoroch sa riešila absencia 11, správanie 6,  šikanovanie 3, porušovanie vnútorného 
poriadku školy 10,  (z toho fajčenie v triede  3, podvod 2, konflikt medzi spolužiakmi 2, 
svojvoľné opustenie školy 6, poškodzovanie majetku školy 3). Z pozvaných rodičov prišli 6. 
Stále pretrvávajú problémy v správaní sa žiakov počas vyučovania, vysokej 
neospravedlnenej absencie, neskorých príchodov na vyučovanie, svojvoľného opustenia 
areálu školy, porušovania zákazu fajčenia v areáli školy, neprezúvania sa  žiakov,  slabých  
študijných výsledkov,  drzé a nevhodné správanie sa k vyučujúcim a  voči spolužiakom 
a poškodzovania majetku školy. 
Najzávažnejším a najčastejším problémom je vysoká absencia a slabé študijné výsledky. 
Takmer všetky priestupky riešime na  podnet TU, MOV alebo vychovávateľa, kedy žiak 
poruší školský poriadok. 
Chcela by som upozorniť na význam úzkej  spolupráce medzi TU, MOV  v prípade 
neospravedlnenej absencie, aby sa problém včas riešil a mohli  sa prijať výchovné opatrenia. 
Činnosť v boji s negatívnymi spoločenskými javmi prebiehala v spolupráci s koordinátorkou 
prevencie, špeciálnym pedagógom, učiteľmi pre predmety ETV, NBV, CHE ale hlavne 
s triednymi učiteľmi a MOV. 
Pre študentov 1. ročníkov bola pripravená nástenka „Som stredoškolák“, zúčastnili sa 
prednášky „ Ako sa učiť“, ktorú uskutočnili Mgr. Kútna a Mgr. Kosecová  z CPPP Dubnica 
nad Váhom. Žiaci z I.A, a I.C absolvovali prednášku  „Trestnoprávna zodpovednosť“, a žiaci 
z III.A a III.C prednášku na tému „Obchodovanie s ľuďmi“ s kpt. Mgr. Adamíkovou z 
Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne. 
Počas týždňa medzinárodného boja proti rasizmu sme sa zapojili prípravou informačnej 
kampane. Inštalovali sme nástenku „ Svetový deň boja proti AIDS“, „Zdravý životný štýl“,  „ 
Drogy a šikana - nie“. Žiaci vypĺňali dotazník (Životný štýl) a z odpovedí respondentov sme 
zistili že z opýtaných fajčí 90% viac a pravidelne, alkohol požilo 85% a na otázku, či majú 
skúsenosti s drogou, malé percento odpovedalo áno, zriedkavo. 
V rámci prevencie na predmete BIE  odznela prednáška spojená s besedou na tému „HIV“  a 
„Plánované rodičovstvo“ pre 2. ročníky. 
Žiaci  z I.A a z II.C absolvovali prednášku na tému „  Kiberšikana a jej formy“, ktorú viedla 
Mgr.  Prostredná z PPP Dubnica nad Váhom. Zrealizovali sme anketu žiakov končiacich 
tried, na tému  ako ďalej po škole. 
Žiaci školy sa zúčastnili hudobno – náučného pásma Klub 27 – koncert bol zameraný na 
protidrogovú tematiku a prednášky „Nezávislosť – nový život“ – výpoveď liečeného 
narkomana. 
K príležitosti ukončenia školského roka sme pripravili program na prázdniny formou nástenky  
a časopisu, kde budú študenti oboznámení s možnosťami aktivít počas letných prázdnin. 
 
5.Vzdelávacia a metodicko-organizačná činnosť 
Výchovná poradkyňa sa zúčastňovala zasadnutí VP i seminárov CPPP v Dubnici n/V. 
Všetky potrebné informácie VP odovzdávala  výchovno –pedagog. pracovníkom školy 
prostredníctvom informačných materiálov a časopisu „Pruščo“. 
Podali sme prihlášku do súťaže Národná cena kariérneho poradenstva s príspevkom „Príď 
medzi nás a spoznaj čaro povolania“ .   

 
 
 
 
 
 
 



HODNOTENIE ČINNOSTI  KOORDINÁTORA  ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ 
RADY školský rok 2016/2017 

 
V   školskom roku  2016/2017 sa členovia ŽŠR stretli 4 krát,  z toho predsedníctvo  

2 krát.  

ŽŠR pracovala v zložení: predseda Nikolas Michalec z triedy II.A, podpredsedovia Milan 

Staňo z I.A, Elizabeth Hudáková z III.A a Simona Michalíková zo IV.A. Žiaci sa o prácu 

žiackej rady zaujímali, pravidelne sa zúčastňovali na pracovných stretnutiach i akciách 

usporiadaných členmi ŽŠR. Na pracovné stretnutie bola  pozývaná Ing. Fedorová, riaditeľka 

školy, čo bolo výhodné, lebo niektoré návrhy sa riešili operatívne. 

Žiaci predkladali svoje nápady a pripomienky na zasadnutiach, avšak chýba väčšia 

samostatnosť  a  iniciatíva zo strany žiakov prísť s vlastným návrhom či aktivitou. Práca ŽŠR 

nemôže stáť len na jednotlivcoch. Členovia  ŽŠR sú zástupcovia z jednotlivých tried a to by 

mali byť tí, ktorí  prenášajú informácie zo zasadnutia medzi svojich spolužiakov.  

Kladne hodnotíme spoluprácu ŽŠR s vedením školy, ktoré riešilo návrhy a podnety žiakov 

(poukázali na zimu na internáte a v triedach, pripomienkovali chýbajúce mydlo a toaletný 

papier a znečistené toalety, upozorňovali na chýbajúce lavičky pred učebňami, na problémy 

s presunmi počas prestávok, riešilo sa  fajčenie v areáli školy, poškodzovanie školského 

majetku, žiaci začali prispievať do školského časopisu). 

Veríme, že členovia ŽŠR  sa  v budúcom školskom roku budú aktívnejšie zaujímať o prácu 
v ŽŠR a  spoločnými silami vytvoríme  príjemnú  atmosféru v škole . Tu by som sa obrátila aj 
na svojich kolegov, aby boli nápomocní a podporovali žiakov v ich iniciatíve. 
 

Aktivity: 
- počas adaptačných dní členovia ŽŠR pomáhali pri aktivitách so žiakmi 1. ročníkov 

- zúčastnili sme sa tretieho ročníka DOD na TSK v Trenčíne 

- ôsmy ročník  Mikulášsky bazár (garantom bola II.V), 

- príprava a účasť žiakov na prezentácii DOD,  

- uskutočnila sa súťaž o  najlepšiu dochádzku,  

- ako každý rok aj tento sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže školských časopisov 
      Pro Slavis  a súťaže  Štúrovo  pero, 

- spolupodieľali sa na akcii „Deň Zeme“, ktorá sa uskutočnila  pre žiakov ZŠ   
- Lukáš Jelínek z II.A sa zapojil do súťaže „Pýtajme si slovenské“, s krátkym videom 

„Na salaši“, 
- Žiaci z 1. A Rudolf Malík a Milan Staňo sa zúčastnili stretnutia na tému Farmársky 

parlament na TSK, 
- Študentská únia Slovenska pripravila pre aktívnych členov ŽŠR vzdelávací projekt 

„Euro Student“, ktorého sa zúčastnili študenti z III.A triedy Erik Mihálik a Adam 
Klvaňa, 

-  Gabika Gajdošíková a Lukáš Jelínek z II.A triedy absolvovali dvojdňový nadstavbový 

kurz, ktorý organizovala Rada mládeže TNK  „Ako efektívne  pracovať, získavať 

podnety a názory študentov a propagovať a zviditeľniť našu ŽŠR“.  

- zástupcovia ŽŠR  pod vedením skúseného lektora zúčastnili worshopu  „Významná 
úloha ŽŠR na školách a komunikácia v tíme“. 

- Členovia predsedníctva ŽŠR sa pravidelne zúčastňovali školení, spolupracujeme 
s RM TSK . 

- Zúčastnili sme sa Konferencie  v TSK – Koncepcia k stratégii  práce s mládežou pre 
roky 2016- 2020 (za ŽŠR a VP) 

Predseda ŽŠR Nikolas Michalec z II.A triedy sa pravidelne zúčastňoval aktivít ŽŠR SŠ. 



Pozitíva: záujem žiakov o dianie v škole,  účasť  na aktivitách školy, dobrá spolupráca  

medzi študentmi  a pedagogickými pracovníkmi 

Negatíva :  zlepšiť informovanosť členov v triedach a viac oboznamovať o pripravovaných 

akciách  na škole, samostatne sa zapájať do akcií školy. 

 

 

Správa koordinátora prevencie v oblasti plnenia úloh za rok 2016/2017 
 

Koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno – patologických javov má 
na starosti metodicky riadiť a koordinovať činnosť v škole, ktorá má smerovať ku zdravému 
vývinu mladého človeka. 

Koordinátor prevencie poskytoval informácie o činnosti preventívnych, poradenských 
a iných odborných zariadení, monitoroval situáciu v triedach a v škole, spolupracoval 
s výchovným poradcom a triednymi učiteľmi, koordinoval a metodicky usmerňoval 
preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov, vybavoval žiakom 
stretnutia so psychológom, prípadne s inými odborníkmi, spoluorganizoval preventívne 
aktivity s PZ SR, Centrum voľného času v Dubnici n/Váhom, vypracoval Správu pre národnú 
protidrogovú kanceláriu, zúčastňoval sa školení „Koordinátori drogovej prevencie a iných 
závislostí“. 

Prevencia v škole sa vykonáva priebežne počas triednických hodín, prestávok, v 
mimovyučovacom čase a tiež počas hodín, ktoré zdanlivo s predmetnou problematikou 
nesúvisia. Svojou činnosťou učitelia viac či menej vedome stále prispievajú k utváraniu 
osobnosti žiakov a tým aj k prevencii všeobecne. 

 V prvom rade treba vyzdvihnúť spoluprácu  s vedením školy, výchovným poradcom 
a hlavne s triednymi  učiteľmi, pretože bez ich spolupráce, by sa nám nepodarilo podchytiť 
a včas zistiť začiatky negatívnych vplyvov u našich žiakov. Monitorovaním jednotlivých 
žiakov, diskusiami, besedami a rôznymi kultúrnymi a športovými aktivitami sa podarilo splniť 
stanovený cieľ: 

 Umožniť učiteľom a žiakom diskutovať o jednom z kľúčových aspektov ľudskosti v 
bytí človeka ( o čom myslíme, čo cítime, ako dôverujeme, o niečom rozhodujeme ), 
žiaci sa stanú istejšími a bezpečnejšími, 

 posilňovať zdravý životný štýl ako prevenciu pred drogami, alkoholom, fajčením, 

  formovať primeraný hodnotový systém, etické normy a humánne cítenie. 
V škole sa organizujú rôzne akcie na podporu prevencie a škola sa zapája do 

rôznych preventívnych programov ako sú Škola bez tabaku a drog, Týždeň boja proti 
drogám, Bezpečná škola a rôzne iné. Pre žiakov školy sú pravidelne organizované rôzne 
podujatia, ktoré pôsobia výchovne napr. koncerty s protidrogovou tematikou, vianočný 
koncert. Ďalej sú poriadané rôzne besedy a prednášky z oblasti právneho vedomia a 
prevencie kriminality, prevencia nežiaducich závislostí, ako sa nestať obeťou trestného činu, 
športom proti drogám – rôzne  zamerané súťaže, ktoré si môžu žiaci vybrať podľa   
dobrovoľnosti. V rámci rozvoja tolerancie a spolupatričnosti sme sa zapojili do charitatívnych 
akcií Deň narcisov, Červená stužka, študentská kvapka krvi.  
Rôzne aktivity sa prelínajú a dopĺňajú akciami spojené s výchovným poradcom.. 

Základom pre úspešnú prevenciu je osvojiť si základný princíp – Sme škola kde sa 
šikanovanie a drogy netolerujú v žiadnych podobách.....veľmi nebezpečné je podceňovanie 
počiatočných prejavov, a preto zabezpečenie primárnej prevencie drogových závislostí ale aj 
iných sociálno-patologických  javov musí byť snahou a prácou všetkých zamestnancov školy. 

V súčasnej dobe aj naša škola má veľa študentov zo sociálne znevýhodnených rodín, 

ktorí sa nedokážu samostatne začleniť do školského kolektívu. Títo študenti si vyžadujú 

individuálny prístup zo strany triedneho učiteľa, výchovného poradcu a koordinátora 

prevencie. A preto sme pripravili projekt Skutočným nešťastím nie je nerovnosť ale 

závislosť a práve v tomto  projekte počítame so zapojením práve týchto študentov, ktorým 

chceme vrátiť chuť do života a ukázať spôsob ako sa dajú jednotlivé záťažové situácie riešiť 



bez zbytočných konfliktoch. Projekt je zameraný na primárnu prevenciu, ktorú by sme chceli 

realizovať formou 3-dňového sústredenia mimo priestorov školy, aby sme študentom ukázali 

a mnohým možno aj priblížili pozitívne stránky život. 

 
 
 

Správa environmentálnej výchovy za školský rok 2016/2017 
 
 
     V školskom roku 2016/2017 škola aktívne pracovala na aktivitách plánu environmentálnej 
výchovy schválenom v septembri 2016. Aktivity viedli k mysleniu i konaniu, ktoré boli 
v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja, k vedomiu zodpovednosti za udržanie 
kvality životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek. 

Plánované aktivity ďalej vychádzali zo štátneho vzdelávacieho programu pre skupiny 
študijných odborov 42, 45 poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, ktoré schválilo 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky s platnosťou od 15. januára 2013. 

Environmentálna výchova poskytla žiakom v školskom roku 2016/2017 vedomosti 
a zručnosti na pochopenie javov a vzťahov  v životnom prostredí, na riešenie problémov, 
ktoré súvisia so starostlivosťou o životné prostredie, s jeho ochranou a skvalitňovaním. 

V systéme plnenia úloh kooperovali 3 základné zložky: učiteľ (ako subjekt aj objekt 
výchovy), žiak, resp. študent (tiež ako subjekt aj objekt výchovy), projekt výchovy 
a vzdelávania. 

Dôrazne sme sa zameriavali na vzdelávanie k trvale udržateľnému rozvoju, hlavne na 
zdravé potraviny, trvale udržateľnú energiu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú životosprávu, 
zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, ich následnej recyklácie a zhodnocovania. 

Cieľom environmentálnej výchovy (EV) je formovať a rozvíjať u žiakov záujem o prírodu, 

chrániť a zlepšovať životné prostredie. Obsah EV bol začlenený v témach - v učebných 

osnovách jednotlivých predmetov, ako i v samostatných učebných témach v predmete 

biológia – ekológia a praktickými činnosťami žiakov, pedagogických a nepedagogických 

pracovníkov školy. 

Aktivity sa realizovali prostredníctvom odborných predmetov, všeobecných predmetov, 

odbornej praxe a odborného výcviku. 

U odborných predmetov boli učebné témy začlenené samostatne alebo prostredníctvom 

čiastkových tém zameraných k ochrane a tvorbe životného prostredia (chémia, základy 

poľnohospodárskej výroby, rastlinná výroba, živočíšna výroba, pestovanie rastlín, 

mechanizácia, základy záhradníckej výroby, kvetinárstvo, sadovníctvo, sadovnícka tvorba a 

ochrana krajiny, zakladanie a údržba zelene, turistika na vidieku, ovocinárstvo, zeleninárstvo, 

aranžovanie, pestovanie rastlín, chov zvierat, mikrobiológia, odborný výcvik, odborná prax, 

biológia a ekológia). 

     Počas školského roka 2016/2017 sme uprednostňovali priame pozorovanie živej prírody, 
aktívnou pracovnou činnosťou žiakov, ovplyvňovali a chránili životné prostredie, učili žiakov 
odhaľovať a zmierňovať ekologické problémy a chrániť prírodné prostredie. 
V praktickej činnosti sme kládli dôraz na získanie  manuálnych  zručností všetkých žiakov 
školy pri vykonávaní praktickej environmentálnej činnosti.  



     Vedenie školy  prostredníctvom vedúcich metodických združení zabezpečilo 
zapracovanie princípov environmentálnej výchovy do všetkých učebných osnov a 
tematických plánov vyučovacích predmetov. Rozvojom a praktickým uplatnením 
environmentálnej výchovy boli tak plne akceptované zásady: 

 učiť žiakov o životnom prostredí, 
 vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia, 
 vychovávať žiakov pre životné prostredie. 

     Odborná prax a odborný výcvik  bezprostredne úzko súvisia. Vytvárali vzťah k živej i 
neživej prírode, prostredníctvom formovania postojov k prírode ako celku, k práci a 
manuálnym zručnostiam, k zásadám bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ku vzťahom 
v pracovnom kolektíve. Aktívne sme pracovali na úprave areálu školy. 

Zaradením environmentálnej výchovy na škole sa uplatnili základné princípy: 
 učili žiakov o ŽP - rozvíjali vnímavosť žiakov a uvedomovali si problémy ŽP od 

miestneho až po globálny charakter, 
 vychovávali žiakov prostredníctvom  ŽP - rozvíjali praktické zručnosti na základe 

získaných  vedomostí a skúseností zo ŽP školy a širšieho okolia, 
 vychovávali žiakov pre ŽP – rozvíjali pozitívne hodnoty a postoje žiakov, viedli ich  

 k priamej účasti na ochrane a zveľadení, 
 v rámci vyučovacieho procesu sme uprednostňovali priame pozorovanie prírody, 
 zveľaďovali ŽP aktívnou činnosťou priamo v školskom prostredí a to v súťaži v čistote 

a úprave tried, pripravovali nástenky k téme ŽP, esteticky upravovali interiér, šetrne 
zaobchádzali so školskými potrebami, 

 v priestoroch areálu školy – učili žiakov kompostovaniu organického odpadu, čisteniu 
priestorov  a klčovaniu náletových drevín, realizovali sme výsadbu stromov, 

 viedli k úspornej spotrebe elektrickej energie, odbúrali sme využívanie chemických 
prípravkov, šetreniu vody, triedeniu odpadov. 

 
Environmentálna výchova bola priamo zaradená vo vyučovacom procese vo všeobecno-
vzdelávacích aj odborných predmetoch, na odbornom výcviku a odbornej praxe. 
V tematických okruhoch boli zahrnuté nasledovné témy: 
- zachovanie biodiverzity - rozmanitosti života 
- odlesňovanie - negatívne dôsledky  na ŽP 
- erózia pôdy - ochrana poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu a životného 
prostredia 
- racionálne využívanie prírodných zdrojov - význam pre človeka 
- znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy 
- udržiavanie a rozvíjanie  životného prostredia praktickou činnosťou žiakov 
- úbytok ozónovej vrstvy, skleníkový efekt 
- kyslý dážď (obeh látok v prírode) 
- odpad - druhy, triedenie 
- populačná explózia a urbanizácia 
 
 
 
 
 
 



Harmonogram plnenia jednotlivých environmentálnych úloh po mesiacoch počas 
školského roka 2016 / 2017 

September 2016 

 
 Ekologický deň - prednáška s EV tematikou s pracovníčkou CHKO Biele Karpaty so 

sídlom v Nemšovej – pre všetky odbory. 
 Reálna pomoc ŽP – čistenie, výsadba a ochrana anglického krajinárskeho parku v 

Pruskom, zber odpadkov na verejných priestranstvách, zberové a pozberové práce 
v poľnohospodárstve pre všetky odbory. 

 Vypracovanie plánu separácie odpadu v SOŠ Pruské. 
 Škola a zapojila do fotosúťaže „Keby som bol vodohospodár“ cez SAŽP Banská 

Bystrica. 

 20. septembra 2016 bola vyhlásená súťaž „Včely okolo nás“- fotosúťaž organizovaná 
SAZP (Slovenskej agentúry životného prostredia) so sídlom v Banskej Bystrici  

 Súťaž „Pre vodu“ sme sa zapojili projektom  „Život okolo rybníka v Pruskom“  

 Od septembra 2016 žiaci aktívne pracovali na úlohách  projektu Mladí reportéri, 
program LitterLess, a Yre. Vybrané žiačky vypracovali  reportáž Keď nemáme sneh, 
tak aspoň „poriadnu“ výzdobu a vypracovali video s názvom: „Čo ďalej s bioodpadom 
?“ 

 14.septemra 2016 sme získali plaketu Prírodná záhrada, Centrom environmentálnych 

aktivít Trenčín, ktorá bola slávnostne odovzdaná pri akcii školy Deň otvorených dverí 

13.októbra 2016 a v súčasnosti pracujeme k získaniu plakety Ukážková prírodná 

záhrada. 

Október 2016 

 Separácia odpadu na SOŠ žiakmi, pedagogickými aj nepedagogickými pracovníkmi 
 Účasť environmentálnej výchovy na DOD (Deň otvorených dverí). 
 Škola je súčasťou programu Zelená škola, od septembra 2016. Založili sme 

kolégium zelenej školy žiakmi z odboru záhradníctvo - viazačstvo a aranžérstvo 
 Žiaci z odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka sa zúčastnili exkurzie teplárne na 

biomasu Termonova v Novej Dubnici v rámci projektu  Škola, ktorej to myslí eko-

logicky.      

 Cez Mladých reportérov sa žiačky zúčastnili odborného semináru v Bratislave na 

tému Ako správne vypracovať reportáž a fotografiu. 

November 2016 

 
 Kontrola separácie odpadu. 
 Na hodinách SJL – tvorba písomných prác s tematikou životného  prostredia. 
 zúčastnili sme sa v rámci projektu Zelená škola, Jedlá zmena Globálneho varenia. 

 Ďalej sme sa zúčastnili v rámci projektu Zelená škola, Jedlá zmena Globálneho 

varenia. 

 Vybraní žiaci sa zúčastnili v rámci projektu Zelená škola, Jedlá zmena Globálneho 

varenia. 

 do stavbárskej olympiády organizovanej Slovenskou technickou univerzitou 

v Bratislave  „Tajný život mesta“ sa zapojili vybrané žiačky z odboru kynológia  

 



December 2016 

 Súťaž aranžovania s vianočnou tematikou 
 Kontrola stavu mobilnej zelene 
 Kontrola separácie odpadu 

 

Január – február 2017 

 Tvorba ekoplagátov. 
 Lyžiarsky kurz. 
 Kontrola separácie odpadu Kolégiom Zelenej školy 

 

Marec – apríl 2017 

 Deň Zeme pre žiakov základných škôl. 
 Záhradnícka výstava - Záhrada, Zdravý životný štýl Trenčín. 
 Reálna pomoc ŽP – čistenie, výsadba a ochrana anglického krajinárskeho parku v 

Pruskom, zber odpadkov na verejných priestranstvách, environmentálne práce 
v poľnohospodárstve, zeleninárstve a ovocinárstve pre všetky odbory. 

 Odborná prednáška s pracovníkom Zvolenskej univerzity na tému „Karpatský ovocný 
poklad“. 

 súťaž Strom roka 2016 – žiaci spracovali a navrhli  na nomináciu  

 Škola sa zapojila do výzvy Enviro 2016, vyhláseného Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR na tému  

 odborná prednáška pre žiakov školy s odborným pracovníkom CHKO Biele Karpaty 

na tému Zo života orchideí a Starostlivosť o chránené územia, chránené druhy rastlín 

a živočíchov. 

 Zapojili sme sa do grantovej výzvy ENVIRO 2017 vyhlásenou Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR na tému biodiverzita, projektom „Návrat jasoňa 

červenookého z bradla do školy“ 

 Druhým rokom, 25.3.2017 sme sa ako škola zapojili do akcie Hodina Zeme. Je 

najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti zhasnutím svetiel.   

 do súťaže kresbou a fotkou na tému „Motýľ“ organizovanou SAŽP Banská Bystrica sa 

zapojili aktívne žiačky z odboru záhradníctvo – viazačstvo - aranžérstvo 

 Kontrola separácie odpadu. 
 Uskutočnili sme na škole Komunitný akčný deň, ktorý bol súčasťou akcie Deň zeme. 

 Vybrané žiačky školy mapujú od apríla 2017 výskyt inváznych rastlín v povodí rieky 

Váh, katastrálnych území Púchov a Dubnica nad Váhom cez NATURU 2000. 

 Cez Zelenú školu sme pracovali na programe  Jedlá zmena. V apríli sa realizoval 

akčný deň na tému Fair Trade potraviny. Od nového školského roka  2017/2018  

budeme aktívne pracovať na novom projekte Menu pre zmenu. 

 
Máj 2017  
 

 Športový deň riaditeľky školy. 
 Envirovýlety jednotlivých tried školy 
 Prihlásili sme do súťaže ProEnviro 2017 úspešne realizovaný enviroprojekt za rok 

2016 „Škola, ktorej to myslí eko-logicky“, kde sme získali špeciálnu cenu. 



 V máji 2017 škola podala projekt „Vzdelávame jazykom prírody“ cez  Zelené oči  

vyhlásené Trenčianskym samosprávnym krajom, ktorý bol úspešný a v novom 

školskom roku 2017/2018 ho bude realizovať 

 Reálna pomoc ŽP – čistenie, výsadba a ochrana anglického krajinárskeho parku, 

zber odpadkov na verejných priestranstvách, enviromentálne  práce 

v poľnohospodárstve, zeleninárstve a ovocinárstve pre všetky študijné a učebné 

odbory. 

Jún 2017 

 
 Reálna pomoc ŽP – čistenie, výsadba a ochrana anglického krajinárskeho parku, 

zber odpadkov na verejných priestranstvách, enviromentálne práce 
v poľnohospodárstve, zeleninárstve a ovocinárstve pre všetky odbory. 

 Odborná exkurzia s environmentálnou myšlienkou -  27.júna 2017 sa žiaci z 3A triedy 

odbor kynológia zúčastnili exkurzie cez projekt Jedlá zmena v Muštárni Farmárik 

Bolešov.  

 V európskej súťaži SAME WORLD s environmentálnou tematikou „POĎ DO TOHO“ 

sa škola úspešne prezentovala projektom “Jedlá zmena – zmena k zdravému životu”, 

kde škola získali pekné, tretie miesto. 

 V júni 2017 bola škola úspešná vo výzve ElektroOdpad-Dopad vyhlásenou Živicou 

Banská Bystrica, projektom „Poznáš príbeh svojho mobilu ?“, ktorý škola začne 

realizovať v novom školskom roku 2017/2018. 

 Odborná prednáška na tému „Biodiverzita“ 

 

 

Priebežne plnené úlohy: 
 Pokračovať v pravidelnom odbere tlače s environmentálnou tematikou. 
 Pravidelne kontrolovať separovaný zber odpadu,  ktorý prebieha vo všetkých 

budovách školy. 
 Zaviesť a dôsledne využívať pitný režim a zdravú stravu u žiakov. 
 Nadviazať na úspešnú súťaž o najkrajšiu triedu školy a pravidelne vyhodnocovať 

estetiku a čistotu tried na triednických hodinách. 
 Realizovanie projektu „Vzdelávame jazykom prírody“ cez Zelené oči 
 Realizovanie projektu „ Návrat jasna červenookého z bradla do školy“ cez 

Enviroprojekt 2017 
 Realizovanie projektu „Menu pre zmenu“ cez Zelenú školu 
 Realizovanie projektu „Poznáš príbeh svojho mobilu ?“ cez organizáciu Živica Banská 

Bystrica 
 Úprava areálu školy a anglického krajinárskeho parku v Pruskom. 
 

Čistenie obce Pruské, zamerať sa na okolie autobusovej zastávky. Zaviesť v škole „Deň bez 
áut  a autobusov do školy“ 
 
  
 
 
 
 
 



Hodnotenie činnosti – oblasť školského špeciálneho pedagóga v 
školskom roku 2015/2016 

 

 V školskom roku 2016/2017 ku dňu 15.09.2016 navštevovalo SOŠ v Pruskom 30 

začlenených (integrovaných) žiakov so zdravotným znevýhodnením. Z toho bolo 14 

chlapcov a 16 dievčat. Podľa diagnózy bolo vzdelávaných 10 žiakov s vývinovými 

poruchami učenia, 12 žiakov s poruchou aktivity alebo pozornosti, 1 žiak so zrakovým 

postihnutím, 7 žiak s telesným postihnutím. 

 2  študenti úspešne absolvovali maturitné skúšky.  V odbore agropodniaknie - 

kynológia 1žiak a v odbore záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 1 žiačka.  

 3 žiaci úspešne absolvovali záverečné skúšky. V odbore cukrár 2 žiaci a v odbore 

poľnohospodár – mechanizácia 1 žiak. 

 4 žiaci prospeli v odbore poľnohospodárska výroba. 

 Dňa 13.9-14.9.2016 sa konali adaptačné dni. Na zastrešenie aktivít prišlo SCPPPaP 

Prievidza. Prišiel PhDr. Jarábek a Mgr.Benkovičová. prednáška bola zameraná na 

spoznávanie spolužiakov v prvom ročníku. 

 3.11.2016 sa konala protidrogová prednáška pod vedením SCPPPaP v Prievidzi. 

 Žiakom zo všetkých ročníkov a tried boli poskytované špeciálnopedagogické 

intervencie. 

 V priebehu škol. roka ukončili štúdium 2 žiaci. Od decembra 2016 je jedna žiačka 

v reedukačnom ústave. 

 Žiakom zo všetkých tried a ročníkov boli poskytované špeciálnopedagogické 

intervencie – individuálne aj skupinové, konzultácie aj poradenstvo. 

 Rodičom študentov bolo poskytované poradenstvo a odporúčané postupy na riešenie 

problémov so správaním alebo učením. Pravidelne sa konzultovali pokroky alebo 

neúspechy. 

 Diagnózy žiakov a IVVP boli konzultované v príslušných odborných  poradenských 

zariadeniach. Na základe ich odporúčaní boli vypracované individuálne výchovno –

vzdelávacie programy.  

 Naďalej sa realizuje  program Brain Jogging, ktorého súčasťou sú cvičenia: 

stimulácia pamäte, prehlbovanie koncentrácie, rozširovanie slovnej zásoby, 

zdokonaľovanie logického myslenia a zlepšovanie vizuálno-priestorovej orientácie.  

 Podľa potreby prebiehali konzultácie s učiteľmi i majstrami. 
 

 
 



Vyhodnocovacia správa úseku výchovy mimo vyučovania v  šk. 
roku 2016/2017 

 
Údaje počte pedagogických zamestnancov. 
Výchovno-vzdelávací proces v školskom internáte zabezpečovali počas školského roka traja 
vychovávatelia. 
Údaje o počte prihlásených žiakov . 
Na začiatku školského roka  62 žiakov – 22 chlapcov a 40 dievčat.  Z toho traja žiaci SOŠ 
Dubnica nad Váhom. Jeden  žiak Strednej priemyselnej školy Dubnica nad Váhom. 
Žiaci boli rozdelení do 3 výchovných  skupín. Výchovné skupiny boli spravidla žiaci 
rovnakého ročníka  aj , keď z rôznych študijných a učebných odborov.  
Výchovnú skupinu  A 1. ročník - skupinová vychovávateľka  Mgr.Jana  Stranovská s počtom 
žiakov 23. 
Výchovnú skupinu B  2.ročník – skupinová vychovávateľka Mgr. Veronika Stuhlová s počtom 
žiakov 21 
Výchovnú skupinu C - 3.4.roč a  pomaturitného štúdia  Mgr.Alena Brehovská s počtom 
žiakov 18. 
Poslaním školský internátu je výchova a vzdelávanie v čase mimo vyučovania ubytovanie 
a stravovanie. 
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním bola 26€ na mesiac. 
Príspevok na stravovanie  2,90€ na deň. 
Jeden žiak  zo sociálne znevýhodneného prostredia  požiadal zriaďovateľa o odpustenie 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte čomu 
bolo vyhovené.  
Výchovno - vzdelávacia činnosť sa realizovala podľa výchovného programu ŠI, platných 
predpisov, pedagogicko - organizačných pokynov MŠ.  
Výchovný program bol  rozpracovaný do individuálnych plánov pre jednotlivé výchovné 
skupiny. 
Do plánov boli zaraďované také činnosti, ktorých cieľom bolo odstraňovanie únavy, 
regenerácia duševných a fyzických síl a aktivít ktoré mali preventívny charakter. 
Cieľom výchovného pôsobenia na žiakov , bolo rozširovať a prehlbovať vedomosti a 
zručnosti, rozvíjať záujmy, samostatnosť, iniciatívu, prehlbovať vzťah k sebavzdelávaniu, 
sebavýchove.  
Voľnočasové aktivity sme zameriavali na výchovno-vzdelávacie  aktivity.  
Zrealizované boli: návšteva divadelného predstavenia v Žiline – žiaci zo školského internátu 
a dochádzajúci žiaci z 2M triedy, vystúpenia žiakov  pre firmu Horsch,  spoločenské 
podujatia–posedenie s dôchodcami, Ekofarmár, dni otvorených dverí, školský ples, Mikuláš v 
DSS Pruské, športový deň s klientmi DSS, spolupráca pri projekte školských knižníc,  projekt 
– „ Dobrovoľník trenčianskeho kraja“ – žiak Nikolas  Michalec  získal ocenenie, tvorivé dielne 
pre žiakov ZŠ, Hallowen v kaštieli, pochovávanie basy, beseda s kozmetičkou, hľadanie 
pokladu, 
celointernátna opekačka vianočný večierok, najkrajšie vyzdobená vianočná izba, 
imatrikulácie, rozlúčkový večierok, florbalový turnaj, stolnotenisový turnaj, návšteva plavárne, 
súťaž o najsilnejšiu päsť internátu, Miss Reneta, návšteva Bohunického kaštieľa.  
Jednotlivé výchovné skupiny  sa počas školského  roka aktuálne starali o výzdobu ŠI pri 
rôznych príležitostiach. Organizovali sa aktivity na úpravu a čistotu okolia školského 
internátu.  
Svojpomocná úprava izieb viedla žiakov k dodržiavaniu čistoty na izbách a v spoločných 
priestoroch, za čo boli žiaci ocenení pri vyhodnotení najčistejšej izby v  školskom internáte. 
Pracoval turistický krúžok  pod vedením Mgr. Veroniky Stuhlovej. 
Vedenie ŠI spolu so zamestnancami sa snažilo vytvoriť vhodné podmienky pre prípravu 
žiakov na vyučovanie, tak po stránke materiálnej ako aj priestorovej. 
 



Dôležitú úlohu pri výchovno – vzdelávacej činnosti zohrávali vychovávatelia svojim prístupom 
ku každému žiakovi vo svojej VS. Byť nápomocný pri poskytovaní pomoci slabším žiakom, 
ako aj  žiakom  s výchovno-vzdelávacími potrebami.  
Priebežne prebiehali v ubytovacích priestoroch  opravy inventáru. Žiaci v sebaobslužných  
činnostiach upratovali svoje ubytovacie priestory, vynášali smeti ,  zberali odpadky v okolí ŠI, 
separovali odpad. Vychovávatelia upozorňovali žiakov na šetrenie energiami.  
Správanie žiakov vo výchovnej skupine si monitoroval každý vychovávateľ, ktorý bol v dennom 
kontakte so žiakmi 
Výchovné problémy ubytovaných žiakov spočívali vo vulgárnom a drzom správaní. U žiakov 
1.ročníkov  adaptačné problémy –nedodržiavanie nočného kľudu, slabá príprava na 
vyučovanie, neporiadok na izbách najmä u dievčat, problémy s alkoholom. Žiaci starší 
problémy s alkoholom, ničenie majetku, slabá príprava na vyučovanie, agresivita.  
Priestupky žiakov vychovávateľky riešili osobnými pohovormi so zákonným zástupcom žiaka 
8 prípadoch. Žiakom boli udelené výchovné opatrenia: pokarhanie riaditeľkou školy 6 
žiakom, podmienečné vylúčenie 4 žiakom, z toho 3 žiaci boli vylúčení zo ŠI.  Pochvalu 
riaditeľkou školy za aktivity a reprezentáciu školy dostalo 7 žiakov.  
V riešení boli priestupky voči vnútornému poriadku školského internátu,neuhradené poplatky na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním v školskom internáte. 
Žiacka rada zasadala podľa plánu práce, tvorilo ju 9 členov z radov žiakov. Riešila 
pripomienky žiakov. Na zasadnutiach sa  hodnotili aktivity a riešili  pripomienky s vedúcou 
výchovy. 
Stravovacia komisia počas školského roka pracovala na dvoch úrovniach komisia so zástupcov 
žiakov v školskom internáte pod vedením Mgr. Jany Stranovskej a celoškolská komisia so 
zástupcov jednotlivých úsekov Počas roka sme zasadali 3x . Na zasadnutiach sa riešili pripomienky 
z jednotlivých úsekov a boli zaznamenané  v zápisniciach zo zasadnutí..  
Spolupráca s rodičmi významnou mierou skvalitnila celé výchovné pôsobenie. Prvou informáciou 
pre rodičov  boli informácie  o pravidlách života v ŠI, ktoré rodičia dostali v septembri pri príchode 
do školského internátu. V priebehu školského roka súbežne s konaním rodičovských združení  
prebiehali stretnutia  rodičov a vychovávateľov. Pre rodičov je školský internát  otvorený počas 
celého školského roka. 
Počas školského roka sa uskutočnilo 10 pracovných porád. 
Metodické združenie vychovávateľov riešilo aktuálne problémy žiakov, vyhodnocovalo a sledovalo 
plnenie úloh . Členovia navrhovali  postupy na skvalitnenie práce. Počas roka prebehlo 6 stretnutí. 
 
 

Vyhodnocovacia správa za úsek praktického vyučovania  za šk. rok 
2016/2017 

 
V školskom roku 2016/2017 zabezpečovalo praktické vyučovanie 13 majstrov odborného 
výcviku . Celková činnosť a organizácia na úseku praktického vyučovania bola riadená podľa 
vypracovaného celoročného plánu práce. V školskom roku bolo na úseku 12 pracovných 
porád. Z celkového počtu 152 študentov, ktorí majú v učebných osnovách predmet odborný 
výcvik bolo zaradených do 20 učebných skupín. Priemerný úväzok na jedného majstra 
predstavoval 30,85 hodiny týždenne.  
Vo výuke odborného výcviku bola pozornosť venovaná príprave žiakov na záverečné 
praktické  skúšky a praktickú časť maturitnej skúšky .   V učebných odboroch v šk. r.    
2016/2017 absolvovali žiaci záverečné skúšky v 6 učebných odboroch: cukrár, záhradník , 
poľnohospodár- mechanizácia, mäsiar, viazač- aranžér kvetín, poľnohospodárska výroba  
Z celkového počtu 37 žiakov, ktorí absolvovali záverečné skúšky bolo 13 vyznamenaných, 2 
PVD a ostatní prospeli. Praktická časť -1,81 , písomná časť-1,94, ústna časť – 2,12 .  
Praktická časť maturitnej skúšky študijného odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka v počte  8 
žiakov s priemerom 1,75 
     Na úseku praktického vyučovania boli vypracované školské vzdelávacie plány  
v jednotlivých študijných a učebných odboroch, ktoré boli prehodnotené a schválené na 



metodickom združení pre odborné predmety . Hlavným poslaním bolo zosúladiť tematické 
plány z odborných predmetov na teoretickom a praktickom vyučovaní. V školskom roku 
2016/2017 sa vykonával odborný výcvik na týchto zmluvných pracoviskách:  PD Mestečko,   
Agro Dúlov,  PD Pruské, PD Bolešov, Uhliská, SHR Polák, SHR Ing. Masná . V auguste sa 
Ing. Hudec zúčastnil s Ing. Lašovou na Agrokomplexe v Nitre , kde sme prezentovali našu 
školu a nový študijný odbor agromechatronik , ktorí budeme otvárať v budúcom školskom 
roku. Dňa  23.9 sme sa zúčastnili v Trenčíne na Biojarmoku , kde nás reprezentovali dve 
žiačky a celú akciu zastrešovala Ing. Kučerová. Dňa 6.10.2017 sme sa zúčastnili v Púchove 
na súťaži o najkrajšiu tortu Slovenska na tému:  Príležitostná torta , kde nás reprezentovala 
jedna žiačka .V mesiaci október sa konal ako tradične Deň otvorených dverí , kde aj odborný 
výcvik prispel k tejto vydarenej akcií., výstava mechanizácie ( Bc.Zahorák ,p. Trnka), 
cukrárska výstava (Bc. Cíbiková, Bc. Zahoráková),  výzdoba  budovy C p.Oborčoková , 
p.Rýger, zabíjačka a varenie gulášu predajňa Juventus (Bc.Magdíková),  výzdoba  jedálne. 
Po štvrýkrát sme organizovali medzinárodnú súťaž Mladý poľnohospodár( Bc. Ibolya, Ing. 
Prekop) , kde sa nám podarilo zo 14 účastníkov obsadiť prvé dve miesta. Dňa 20.10 sa 
v Rakoviciach konala aranžérska súťaž, kde nás reprezentovali dve žiačky učebného odboru 
aranžér- kvetín pod vedením Ing. Šumajovej. 
Dňa 21.10.2017 sme sa zúčastnili na prezentácií stredných odborných škôl , ktorí 
organizovala Europea pri príležitosti predsedníctva v EU. 
   V dňoch 24 - 25.11.2017 sme sa zúčastnili  na prezentácií stredných škôl v Trenčíne  na 
Stredoškolákovi, kde nás reprezentovali naši žiaci v ukážke aranžovania, a zdobenia 
medovníkov pod vedením MOV p. Oborčokovej, Bc.Cíbikovej, Mgr. Staňovej . V mesiacoch 
november až december sa dvaja naši žiaci zúčastnili na 5-týždňovej odbornej zahraničnej 
praxi vo firme Horsch v Nemecku, kde mali možnosť vidieť ako to funguje v špičkovej 
európskej firme , ktorá sa zaoberá výrobou modernej poľnohospodárskej techniky . Od 
1.12.2016 sa konal Európsky  týždeň odborných zručností pre žiakov základných škôl na 
našej škole, kde sme pre nich robili ukážku zdobenia medovníkov a aranžovania.  Dňa  
5.12.2016 sme sa so žiakmi s učebného odboru cukrár zúčastnili na exkurzií v pekárni 
Kvašov V decembri sme usporiadali výstavu cukrárskych výrobkov s vianočnou tematikou za 
prípravu vďaka Bc. Cíbikovej,  V dňoch 20. až 21.1. 2017 sa konala súťaž mladých cukrárov 
v Bratislave o najlepší Bratislavský rožok, kde sme získali čestné uznanie z cechu pekárov 
a cukrárov za vzornú prípravu žiakov. ( Bc.Staňová).  V mesiaci február prebiehal  zváračsky 
kurz pre žiakov učebného odboru poľnohospodár- mechanizácia , ktorého sa tento rok 
zúčastnili traja žiaci . V dňoch 13 -14.3.2017 sa dvaja naši majstri zúčastnili školenia v Nitre , 
ktoré poriadilo združenie Agrión   na tému: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 
 V apríli sa na našej škole konala aranžérska súťaž , kde vzorne pripravila učebňu p. 
Oborčoková.  Ako tradične sa aj tento rok naši žiaci pod vedením majsterky Bc. Cíbikovej 
zúčastnili na Veľkonočných tradíciách v Ilave , kde robili aj názorné ukážky pre žiakov ZŠ. 
Dňa 7.4.2017 sa dvaja  žiaci s učebného odboru poľnohospodár – mechanizácia  zúčastnili 
na súťaži v Uherskom Brode pod názvom Hledáme mladé technické talenty  pod vedením 
Ing. Prekopa. Dňa 25.4.2017 sa na našej škole konal štvrtý ročník Dňa zeme , ktorý bol tento 
rok obohatení aj o praktické ukážky práce našich žiakov pre žiakov základných škôl Odborný 
výcvik si pripravil tému rez ovocných drevín Bc. Zahorák, likvidácia odpadov Ing. Prekop .  
V dňoch 10-12.5 2017 sme už tretí krát v rozpätí piatich rokov organizovali celoslovenskú 
súťaž žiakov stredných odborných škôl  Mladý ekofarmár na ktorej nás reprezentovali aj traja 
žiaci a získali sme pekné 3. miesto Michalec Nikolas 2.A . Za vzornú prípravu a pomoc 
ďakujem Bc. Rafajovej, Mgr. Staňovej, Bc. Cíbikovej, Ing. Lichvárovej, Ing. Kirdovej, Ing. 
Geregovej. V dňoch 26. – 28.2017 apríla sa v Nitre konala výstava stredných škôl Mladý 
tvorca , kde nás reprezentovali dvaja žiaci pod vedením Mgr. Staňovej, p. Oborčokovej. 
Úspešní sme boli aj v podávaní projektu na nedostatkové odbory, kde sme získali 2400 euro.   
Okrem spomínaných akcií sme vykonali množstvo produktívnej práce, ktoré ale súviseli 
s plnením tém. Urobili sme dve kosby na Trenčianskom hrade zodpovedný Bc. Zahorák , dva 
krát sme robili údržbu kruhového objazdu v Trenčíne Bc. Zahorák.  Na jeseň sme pozberali 
úrodu ( zemiaky, mrkvu v lete obilie ) .  Počas  zimných mesiacov  sme sa pustili do  oprav 
našej zastaranej techniky. ,kde patrí veľká vďaka majstrovi OV Trnkovi a Ing. Prekopovi.    



Počas školského  roku sme sa starali o úpravu areálu školy a realizáciu zelene  ,taktiež sme 
sa podieľali na prácach v obci Pruské pri úprave a realizácií  verejného priestranstva 
.Realizovali sme výsadbu okrasných drevín a letničiek v obci. .Starali sme sa o park , kde 
sme  previedli mulčovanie vďaka p. Trnkovi. Vypestovali sme muškáty, letničky, okrasné 
dreviny, priesadu  za ,ktoré sme dostali peniaze a tak sme prispeli do spoločnej pokladnice 
školy.( p.  Oborčoková, , Bc. Zahorák,  Bc. Rafajová, Bc. Pavlovská)  
.   
 V šk. roku 2016/2017 bola vzájomná komunikácia medzi majstrami a rodičmi na dobrej 
úrovni a bola riešená formou rodičovských združení , na ktorých sa majstri OV pravidelne 
zúčastňovali.   
 Vzájomné vzťahy medzi školou /OV/  a zmluvnými pracoviskami sú na výbornej úrovni.  Pri 
náborovej činnosti patrí veľká vďaka Ing. Gézeovej  tento rok sme navštívili 71 základných 
škôl a stále sa snažíme rozširovať svoje teritórium .   Na záver mi dovoľte, aby som sa 
úprimne poďakoval všetkým majstrom za  prácu , ktorú robili počas školského roka. 
 

 
 

KÓDY A ODBORY na SOŠ v Pruskom v školskom roku 2016/2017 
 

 
Študijné odbory: 
 
4553 K          podnikateľ pre rozvoj vidieka 
4210 M 18    agropodnikanie – kynológia 
4211 M 17    záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo 
 
 
Učebné odbory: 
 
4561 H 01       poľnohospodár – zameranie mechanizácia 
4571 H            záhradník 
4569 H            viazač – aranžér kvetín 
2964 H            cukrár 
2954 H     mäsiar 
4572 F            poľnohospodárska výroba 
 
Nadstavbové štúdium : 
 
6403 L 00        podnikanie v remeslách a službách 
4526 L 00        mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
 
 
Pomaturitné štúdium:   
 
4221 Q            vidiecka turistika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  
 
Realizované aktivity v rámci Slovenska :  
  
August 2016 
 

 
September 2016 

- aranžérska súťaž „Viktoria Régia“ Piešťany 
- realizovaný projekt  - Deň gramotnosti – zameraný na čitateľskú gramotnosť 
- celoslovenský projekt „ Záložka do knihy spája školy“ 

      -   akcia pod názvom  „Edukácia žiakov žiakmi“. Cieľom podujatia bolo zaujímavou   
           formou priblížiť žiakom Materskej a Základnej školy H. Gavloviča v Pruskom  
           informácie o domácich zvieratách, najmä psoch a koňoch a tiež poukázať na zdravý 
           životný štýl. Akcia bola konaná pri príležitosti „Medzinárodného dňa školských  
           knižníc“, ktorého vyhlasovateľom bola Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. 

- adaptačné dni pre žiakov prvých ročníkov 
- reprezentácia školy  na farmárskom festivale  Mňam Fest Bánovce nad Bebravou 
- enviro súťaž „Pre vodu“  
- medzinárodná súťaž vo viazaní a aranžovaní VICTORIA REGIA Piešťany 
- foto súťaž „Včely okolo nás“ 

 
Október 2016 

- príprava a realizácia  DOD 
- realizácia súťaže Mladý poľnohospodár – jazda zručnosti 
- súťaž v aranžovaní v átriu SOŠ Pruské, súťaž cukrárenských výrobkov 
- súťaž o Najkrajšie plody jesene – Jesenná záhrada  
- celoslovenská súťaž stredných škôl vo výcviku psov podľa poriadku BH –SK 
- krajské kolo súťaže „Silná ruka“ v Bratislave 
- športová súťaž vo veslovaní na trenažéri – Trenčín 
- účasť na žiakov na „Skúške duričov“ 
- účasť na DOD – TSK Trenčín, prezentácia školy - Hrdina remesla – Agra 
- získanie plakety „Ukážková prírodná záhrada“ 
- aranžérska súťaž „Poďakovanie za úrodu“ Rakovice 
- prezentácia školy na akcii EUROPEA Slovakia Piešťany 

 
November 2016 
 

- akcia – Kvapka krvi 
- výtvarná súťaž  - Červené stužky 
- projekt „Od komunizmu k slobode“ 
- kurz Globálneho varenia v rámci projektu „Jedlá zmena“ 
- školské kolo Silná ruka 
- školské kolo - olympiáda ľudské práva 
- nočný turnaj vo volejbale študentov stredných škôl v Trenčíne 
- aranžérska súťaž Funeral 2016 v Trenčíne 

 
 

December 2016 
 

- poznávacia exkurzia pre žiakov do Viedne 



- dve žiačky sa zúčastnili konferencie červené stužky v Žiline. V tom istom mesiaci 
prebiehala táto akcia aj na škole, kedy vybraný žiaci našej školy rozdávali 
spolužiakom, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom a návštevníkom školy 
červené stužky. Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane 
boja proti AIDS. 

- školské kolo olympiády z ANJ a NEJ 
- majster rétor Trenčín – z ANJ 
- celoslovenská súťaž v aranžovaní kvetín „Vianočné inšpirácie“ Košice 
- školské kolo NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec  

 
Január 2017 
 

- celoštátna literárna súťaž „Tóny slova 
- literárna súťaž “Cesty za poznaním minulosti“ 

- literárna súťaž PRÁVA  DETÍ  OČAMI  DETÍ  pod záštitou prezidenta Slovenskej 

republiky 
- vzdelávací workshop Mladí reportéri v Bratislave 
- literárna súťaž „Snivalo sa mi....“ 

 
Február 2016 
 

- semifinále súťaže Naj agro dievča, Naj agro chlapec v Nitre 
- lyžiarsky kurz pre prvé ročníky 
- celoslovenská súťaž v aranžovaní „Malinovský Valentín“ Malinovo 
- školské kolo Mladý ekofarmár  

 
Marec 2017 
 

- matematická súťaž KLOKAN 
- súťaž „Expert Geniality show“ 
- finálové kolo Naj agro dievča, Naj agro chlapec v Nitre 
- súťaž kresbou a forkou na tému „ Motýľ“ – organizované SAŽP Banská Bystrica 

 
 

Apríl 2017 
 

-  celá škola sa zapojila do akcie „Deň zeme“- v tento deň sa konala na našej škole aj   
    tretia akcia venovaná žiakom ZŠ z blízkeho okolia. Učitelia a majstri OV pripravili pre  
    žiakov 7. a 8. ročníka zaujímavé aktivity na tému ekológia a životné prostredie. 
-   projekt „Zážitkové učenie“ – exkurzia do Osvienčimu spojená s prehliadkou  
    starobylého kráľovského mesta Krakov.     
- 4. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou vo viazaní a aranžovaní  

„ Veľká noc v Pruskom“ 
- Deň narcisov – Liga proti rakovine 
- krajské kolo v atletike Trenčín 
- súťaž „Strom roka“ vyhlásený org. Živica Banská Bystrica 
- akčný smoothie deň na tému „Fair Trade potraviny“ v programe Jedlá zmena ( Zelená 

škola) 
 

Máj 2017 
 

- celoslovenské kolo „Mladý ekofarmár“ v Pruskom 
- celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže „Cesty za poznaním minulosti“, ktorú 

organizuje Múzeum SNP v B. Bystrici  – výtvarná  súťaž 



- žiačka našej školy získala 2.miesto v kategórii u najlepší príspevok s počtom 535 
„like“ v súťaži „Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja“, ktorú organizoval 
Trenčiansky samosprávny kraj.  

- Celoškolská súťaž vo výcviku psa podľa skúšky BH – SK  s medzinárodnou účasťou 
- Európska súťaž SAME WORLD dobrých príkladov v enviromentálnom vzdelávaní 
- Beh oslobodenia obce Lednické rovne 
- kurz ochrany života a zdravia 
- celoslovenská súťaž vo viazaní a aranžovaní „Flora Cup“ Bratislava 
- príprava realizácia súťaže pre žiakov „Konzumuj slovenské mlieko“ 
-  

 
Jún 2017 
 

- celoslovenská výstava psov v Nitre  
- súťaž ProEnviro, kde sme získali čestné miesto 
- športový Olympijský festival, pre všetkých žiakov školy. 

 
Škola sa v rámci regiónu prezentuje na podujatiach  Stredoškolák Trenčín a Mladý tvorca 
v Nitre. 
Každoročne sa naša škola prihlasuje do súťaží školských časopisov, ako sú  „Pro Slávis 
2016“- vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice 
slovenskej v Žiline, „Štúrovo pero “, ktorého vyhlasovateľom je Banskobystrický kraj – 
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra a Nadácia Slovenskej sporiteľne. V školskom roku 
2016/2017 boli vydané tri čísla školského časopisu „Pruščo“, ktorého šéfredaktorom je  Ing. 
Gézeová. V júni 2017 podala prihlášku do súťaže Národná cena kariérneho poradenstva 
2017, pod názvom: „Príď medzi nás a spoznaj čaro povolania“.  Cieľom bude 
predstavenie odborov na škole počas celého roka žiakom zo základných škôl a 
o možnostiach  pri výbere povolania a plánovania budúcnosti. 
 
SOŠ Pruské  sa prezentovala článkami  v MY – Trenčianske noviny, MY  - Obzor, Floristika, 
Poľnohospodárska škola a na web stránkach školy, TSK a iných doménach. 

 
 
Realizované aktivity v rámci Európy :  
 
September 2016                 - traja žiaci a jeden učiteľ  absolvovali 4-týždňovú odbornú  
                                                 mobilitu v Chorvátsku cez Erasmus + KA1   
 
  
November 2016                    -  návšteva žiačok z našej rakúskej partnerskej školy z Holla- 
                                                  brunnu. Bol to už tretí výmenný pobyt, v rámci bilaterálnej  
                                                  zmluvy, medzi našou školou a LFS Hollabrunn 
                                             -   sa dvaja žiaci zúčastnili na 5-týždňovej odbornej  
                                                 zahraničnej praxi vo firme Horsch v Nemecku, 
 
 
Apríl 2017                           - výmenný pobyt žiakov z LFS Hollabrun na SOŠ Pruské 

                                -  dvaja  žiaci s učebného odboru poľnohospodár – mechanizácia   
                                   zúčastnili na súťaži v Uherskom Brode pod názvom Hledáme  
                                   mladé technické talenty                                               - 

 
 
 
Máj 2017             -  traja žiaci a jeden učiteľ  absolvovali 4-týždňovú odbornú  
                                                 mobilitu v akúsku cez Erasmus + KA1   



 
 
 
Júl 2017                            - dvaja učitelia sa zúčastnili pracovného stretnutia cez projekt  
                                             VocFlov v Dečíne  
 

                                     - 
 
August 2017             - účasť 2 študentov a 2 učiteľov na floristickom festivale v  
                                                Taliansku  - Bugnara 
 - dvaja učitelia sa zúčastnili pracovného worshopu v Lednici  
                                               zameraného na floristickú tematiku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnotenie plnenia hlavných cieľov SOŠ Pruské v šk. roku 
2016/207 

 
Hlavné ciele školy za školský rok 2016/17 boli splnené.  
Škola si zachovala prioritu poľnohospodárskeho - potravinárskeho zamerania a venovala 
zvýšenú pozornosť záhradníckym , krajinárskym, potravinárskym odborom a rozvoju vidieka. 
Maximálnu pozornosť  sme  sústredili na realizáciu maturitnej, absolvetskej a záverečnej 
skúšky, ktoré mali bezproblémový priebeh. 
Prepojenie  teoretického vyučovania s odbornou praxou sa realizovalo rozšírením počtu 
podnikov, v ktorých bola vykonávaná odborná prax, čím sa zabezpečila základná kontinuita 
vzdelania a odbornosti. Odbor 4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia od 01.09.2016 
vstúpil do duálneho vzdelávania. Duálnu odbornú prax žiaci vykonávali na certifikovaných 
pracoviskách – PD Mestečko – 2 žiaci a PD „Vršatec“ Pruské – 1 žiak. 
 
V rámci medzinárodnej spolupráce škola dosahuje nadštandardné  výsledky- aktívna  
spolupráca so  zahraničnými školami ( Nyse Poľsko, Hollabrun Rakúsko, SOU Valasšké 
Klobouky a SOU Uherský Brod ) kooperácia s 15 krajinami  v rámci európskej organizácie 
FLORNET,  účasť pedagógov školy na aktivitách poriadaných partnerskými školami. Škola je 
riadnym členom medzinárodnej organizácie  FlorCert.   
 
Zefektívnili sme spoluprácu s rodičmi  zvýšeným počtom individuálnych pohovorov, ktoré 
rodičia preferujú pred skupinovými združeniami.  Výchovný poradca riešil problémy spojené 
hlavne so záškoláctvom, nevhodným správaním na vyučovaní a agresívnym správaním 
žiakov. Bolo organizované diagnostikovanie žiakov v problémových triedach pracovníkmi 
CPPaP Prievidza. 
V záujmovej  činnosti pracovalo na škole 17 krúžkov. Najnavštevovanejšie boli krúžky 
jazykové, kynologický krúžok, matematický ako aj krúžky zamerané na oblasť aranžovania. 
Spolupráca s občianskym združením Progresívny poľnohospodár priniesla škole nové  
finančné zdroje.  K  hlavným  prioritám školy patrila všestranná humanizácia  života školy, 
ktorú sme naplnili zvýšeným počtom kultúrnych podujatí s využitím kultúrnych poukazov. 
 

 Teoretické vyučovanie zabezpečovalo 27 vyučujúcich a jedna zástupkyňa riaditeľa.  



 Osobitne boli menovaní pracovníci pre vedenie oblasti výchovného poradenstva, 
koordinácie prevencie drogových závislostí, finančnej gramotnosti  a  enviro-mentálnej 
výchovy. 
     V školskom roku 2016/17 boli ustanovené 2 metodické združenia. Pre všetky vyučovacie 
predmety vyučujúci vypracovali tematické učebné plány s jednotnou úpravou. 
Teoretické vyučovanie bolo zabezpečované v 15 triedach denného štúdia v učebniach 
blokov A a C  podľa dvojtýždňového rozvrhu hodín, 2 triedy externého štúdia,  4 triedy v 
elokovanom pracovisku v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave pre výkon trestu 
v Ilave a 3 triedy v Ústave pre výkon trestu Dubnica nad Váhom. 
Celkové výsledky teoretického vyučovania môžeme označiť za dobré. 
Vo výuke odborných predmetov bola pozornosť venovaná príprave  študentov na maturitné 
skúšky – študijné odbory, absolventské skúšky – pomaturitný odbor a  záverečné skúšky – 
učebné odbory . 
Praktickú časť maturitnej skúšky absolvovali študijné odbory :  
Agropodnikanie – kynológia, Záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo a nadstavbové 
Podnikanie v remeslách a službách  formou obhajoby vlastného projektu. Odbor Podnikateľ 
pre rozvoj vidieka  – komplexná úloha. 
Aj keď výsledky maturitných skúšok sú dobré je nutné konštatovať, klesajúcu úroveň 
vedomostí žiakov v odborných  predmetoch, čo je spôsobené malým záujmom žiakov 
o odbornú problematiku a slabým priemerom žiakov, ktorí k nám nastupujú do 1. ročníkov.  
 
V učebných odboroch končili v šk roku 2016/2017  5 triedach v 7 odboroch. Treba 
konštatovať, že výsledky ZS v týchto odboroch dopadli veľmi dobre.  

 
ÚDAJE O PROJEKTOCH PODANÝCH A REALIZOVANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 
2016/2017 
 

P.č. Názov projektu 
Vyhlasovat

eľ 
Stručná charakteristika 

projektu 
Fáza 

projektu 

1 Charta mobility  

Národná 
agentúra 
SAAIC 
Bratislava  

vzdelávanie a odborná 
príprava 

 úspešný 

2 
Program Erasmus+ KA2 pod 
názvom „Agromechatronik ako 
prostriedok rozvoja agrosektora“ 

Národná 
agentúra 
SAAIC 
Bratislava 

Vzdelávacie praktické 
mobility študentov 
a pedagógov v oblasti 
agromechatroniky 
a vytvorenie e- book knihy 
v danej problematike. 

úspešný 

3 
„Farmár – budúcnosť zgravých 
potravín“ 

Ministerstvo 
školstva, 
vedy, 
výskumu 
a športu 
Bratislava 

Propagácia 
nedostatkových odborov 
na trhu práce – odbor 
farmár. 

úspešný 

4. 
Oblasť finančnej gramotnosti – 
 „ 7 bodov finančnej 
sebaobrany“ 

Ministerstvo 
školstva, 
vedy, 
výskumu 
a športu 
Bratislava 

Oblasťou podpory  
organizačného zabezpe 
čenia vzdelávania 
pedagogických  
zamestnancov v oblasti 
finančnej gramotnosti  
a výchovy k podnikaniu  

úspešný 

5 
„Enviroprojekt 2017“ pod 

názvom  „ Návrat jasoňa 
Ministerstvo 
školstva, 

Eviromentálna výchova 
vo vyučovacom procese 

úspešný 



červenookého z bradla do školy“ vedy, 
výskumu 
a športu 
Bratislava 

6 
Oblasť finančnej gramotnosti – 
„Cez finančné hry do reálneho 
života“ 

Ministerstvo 
školstva, 
vedy, 
výskumu 
a športu 
Bratislava 

Oblasťou podpory  
organizačného zabezpe 
čenia vzdelávania 
pedagogických  
zamestnancov v oblasti 
finančnej gramotnosti  
a výchovy k podnikaniu  

zrealizovaný 

7. 
Program Erasmus+ KA1 pod 
názvom „ Transfer inovácii vo 
floristike – ECVET“ 

Národná 
agentúra 
SAAIC 
Bratislava 

Vzdelávacie praktické 
mobility študentov 
a pedagógov v oblasti 
floristiky 

realizovaný 

8. 
Zdravie a bezpečnosť na 
školách 2017 pod názvom „ 
Dovidenia obezita“ 

Ministerstvo 
školstva, 
vedy, 
výskumu 
a športu 
Bratislava 

Formovanie vzťahu 
k zdravému životnému 
štýlu,ochrana telesného 
a duševného zdravia. 

neúspešný 

9. Projekt „VocFlo“  
Zameraný na zlepšenie 
možností zamestnania 
v oblasti Floristiky. 

realizovaný 

10. 

Program Erasmus+ KA2 pod 
názvom „Florist E-learn book 
and quality insurance in 
secondary florist studies by 
using Florcert as a tool“. 

Národná 
agentúra 
SAAIC 
Bratislava 

Projekt sa bude rozvíjať 
v dvoch hlavných 
oblastiach: 
1./Zvýšenie kvality a 
metodológie vo 
vzdelávaní vo floristickom 
odbore 
2./E-learningová 
platforma pre učiteľov 
a študentov v oblasti 
floristiky 
 

úspešný 

11. 
Projekt pod názvom  
„Skutočným nešťastím nie je 
nerovnosť ale závislosť“ 

Ministerstvo 
zdravotníctv
a SR 

Projekt je zameraný na 
primárnu prevenciu. 
Nenásilnou formou, 
jednotlivými aktivitami 
pokúsiť sa vrátiť 
študentom šťastné chvíle, 
o ktoré prišli mnohokrát 
nie vlastnou vinou. 

neúspešný 

12. 
„Enviroprojekt 2016“ pod 
názvom „ Škola, ktorej to myslí 
EKO Logicky“   

Ministerstvo 
školstva, 
vedy, 
výskumu 
a športu 
Bratislava 

Cieľom projektu bolo 
poukázať na strategický 
význam biomasy pre 
spoločnosť a poukázať na 
jej potenciál z hľadiska 
energetického využitia. 

zrealizovaný 

13. 
„Biochemik povolanie 
s budúcnosťou. 

Ministerstvo 
školstva, 
vedy, 

Propagácia odborného 
vzdelávania a prípravy v 
nedostatkových odboroch 

zrealizovaný 



 
 
 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

Areál SOŠ Pruské zaberá plochu o výmere 61.648m2 , z čoho zastavaná plocha činí 
30.361m2. Sídli v budove renesančného kaštieľa zo 16. storočia s priľahlými novými 
budovami a historickým parkom v rozlohe 31.287m2. Výchovno-vzdelávací proces prebieha 
v 45 učebniach. Škola je vybavená nasledovnými odbornými učebňami:  2 učebne 
výpočtovej techniky, 1 učebňou kontinuálneho vzdelávania, 1 učebňou vybavenou tabletami 
a interaktívnou tabuľou, 1 kongresovou učebňou s interaktívnou tabuľou, 1 učebne 
strojopisu, 1 šijacou dielňou, dielňa pre ručné obrábanie dreva a strojné obrábanie kovov, 
prejazdná dielňa s montážnou jamou, odborná učebňa účtovníctva, rastlinnej a živočíšnej 
výroby, izbových kvetín,  vlastná predajňa záhradníckeho tovaru a potrieb, odborná učebňa 
autoškoly, učebne pre výučbu odboru cukrár, učebňu aranžovania, zimná záhrada, chemické 
laboratórium. Súčasťou majetku je 88 PC, z toho 77 je využívaných priamo študentmi školy.    

Škola v školskom roku 2016/2017 získala dotáciu s rozpočtu MK SR z operačného 
programu Obnovme si svoj dom na akciu „ Kaštieľ s areálom Pruské – 772/1 statický 
a drevársky posudok na obnovu strechy“ vo výške 3 200,00 Eur, taktiež bol z rozpočtu 
zriaďovateľa TSK poskytnutý finančný transfér na pokrytie kapitálových výdavkov na 
„Vybudovanie vzduchotechniky – kuchyňa“  vo výške 5931,60 Eur a „PD – Komplexná 
rekonštrukcia strechy“ vo výške 19 920,00 Eur. 

Stravovanie žiakov a pracovníkov školy je zabezpečované vlastnou kuchyňou, kde je 
k dispozícii celodenné stravovanie (raňajky, obedy, večere) a prostredníctvom bufetu.  

 Ubytovanie poskytuje fungujúci školský internát , kde prebieha aktívna mimoškolská 
činnosť. 
        K 31.8.2017 hodnota dlhodobého majetku v OC v správe školy činila  2 928 948,10 €. 
Jeho členenie v našej organizácií je nasledovné: 
 
Dlhodobý nehmotný majetok v hodnote 1 429,41 € predstavuje softvérové vybavenie PC. 
 
Členenie dlhodobého hmotného majetku v hodnote 2 929 754,36 €. uvádza nasledovná 
tabuľka: 
 
 

Názov majetku: Hodnota majetku v €: Podrobnejšie členenie: 
 

031 - Pozemky      68 617,57  

021- Budovy, stavby, haly 2 174 135,76 A - Hlavná budova školy – historický 
kaštieľ 
B - Prístrešok s garážami  
C - Nové dielne 
D - Domov mládeže 
E – Unimobunky 

022- Stroje, prístroje 
a zariadenia 

90 621,43  počítače, drobná poľnohospodárska 
technika, ktorých obstarávacia cena je 
nad 30.000,-Sk 

023- Dopravné prostriedky 150 247,78 traktory, vlečky, osobné motorové 
vozidlá, nákladný automobil ne vývoz 
fekálií 

025- Pestovateľské celky  173 749,47  

výskumu 
a športu 
Bratislava 

vzdelávania – odbor 
biochemik. 



trvalých porastov 

029 – ostatný DHM 270 952,94  Vzduchotechnika budova „A“, 
rekonštrukcia UK na budove „A“ 

 
 
 
 
Majetok vedený na 
podsúvahových účtoch  
 

  

Drobný dlhodobý hmotný 
majetok 

559 275,90  všetky predmety postupnej spotreby, 
inventár a zariadenie učební 
a kancelárií, školské pomôcky, ktorých 
obstarávacia cena je pod 30.000,-Sk  

 
 
 
 
 
 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 
 

V školskom roku 2016/2017 škola získala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na žiaka 
a na kultúrne poukazy. Finančné prostriedky získane od rodičov neprechádzajú rozpočtom 
školy ale sú zúčtovávané občianskym združením. 

 
Vybrané ukazovatele: 
 
1. dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov  v školskom roku 2016/2017 
                                                                                                     ....................  935 444,00  € 
 
  príspevok od zriaďovateľa – TSK na činnosť ŠI,ŠJ                  ....................   117 820,30  € 
 
2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov  
    spojených z hmotným zabezpečením školy od rodičov           ....................        122,07 €   
    (vyplatené štipendiá) 
 
3. fin. prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy                    .........................      8 121,20 €  
   (fin. prostriedky boli použité na chod krúžkovej činnosti na SOŠ Pruské) 
 
4. fin. prostriedky od rodičov alebo zákonných zástupcov, právnických osôb alebo fyzických  
    osôb podľa finančných aktivít                                     ........................  zastrešuje občianske  
združenie 
 
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov .....................       10 176,00 € 
    (z toho 3276,00 € použité na krytie nákladov spojených s maturitami v danom školskom 
    roku, poskytnutý príspevok na projekt „ finančnej gramotnosti 2 350,00 €, Enviroprojekt vo 
výške 2 000,00 €, Projekt „Propagácia OVP 2016 vo výške 2 400,00 € + 150,00 Eur 
z rozpočtu TSK ) 
 
    Finančné prostriedky potrebné na pokrytie nákladov spojených s chodom školy, ktoré nie 
sú kryté finančnými prostriedkami z ŠR a zriaďovateľa si škola zabezpečuje vlastnou 
aktivitou v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti. V školskom roku fungovala Autoškola 



ktorá ponúkla možnosť získania VO skupiny A,A1,B,T nie len pre žiakov SOŠ Pruské, ale aj 
pre širokú verejnosť.  
 
 
 
ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 
  

Súčasťou SOŠ je školská kuchyňa a jedáleň, ktorá ma kapacitu 150 obedov. Žiaci si 
môžu zakúpiť obed za 1,20 € a celodennú stravu za 2,90 €. V školskom roku 2016/2017 sa 
stravovalo 138  stravníkov.  
Zloženie stravníkov: 
Žiaci SOŠ:  89 
Zamestnanci školy:  49 
Na škole v školskom roku 2016/2017 pracovala stravovacia komisia, ktorá sa v priebehu šk. 
roka stretávala podľa plánu práce školy. Riešila zloženie jedálneho lístka,  štruktúru jedál 
s ohľadom na zastúpenie zeleniny, mliečnych výrobkov, ako aj ekonomiku stravovania. 
Komisia venovala pozornosť otázkam hygieny stravovania, vybaveniu pracovníčok v kuchyni 
pracovnými odevmi, zdravotnými preukazmi, kultúrou stravovania, atď.  
 
 
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy sú spracované v Pláne 
kontinuálneho vzdelávania pre príslušný školský rok. 
V školskom roku 2016/2017 bolo realizované nasledovné vzdelávanie: 

- adaptačné –              0  pedagogických zamestnancov 
-  inovačné-                 2  pedagogických zamestnancov 
- aktualizačné -           20  pedagogický zamestnanci 
- špecializačné -          0  pedagogických zamestnancov 

 
Na základe realizovaných vzdelávacích aktivít  v školskom roku 2016/2017 dosiahlo  7 
zamestnancov 60 kreditov a 9 zamestnancov 30 kreditov a u 4 zamestnancov došlo 
k zvýšeniu platovej triedy. 
 
 
 
 
Dátum: 29. 09. 2017 
 
Podpis riaditeľky a pečiatka školy: 
 

 
 


