a) základné identifikačné údaje o SOŠ
Názov školy

Stredná odborná škola

Adresa

Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica

Tel. č.

048/414 76 29, 048/472 45 14 Fax: 048/472 45 14

Internet č.

www.sosbanbb.sk

Zriaďovateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

e-mail: sos@sosbabb.edu.sk

974 01 Banská Bystrica
Riaditeľ školy: Ing. Pavel Fiľo
Zástupca riaditeľa školy pre praktické vyučovanie:
Ing. Jana Cavarová
Zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie:
Mgr. Lila Bezáková
Hlavný majster odborného výcviku: Bc. Etela Soľáková
Vedúci hospodárskeho úseku: Ing. Daniel Poturnay

Vedúci
zamestnanci:

Rada školy:

Predseda Rady školy: Mgr. Beáta Orješková
Zástupca pedagogických zamestnancov: Ing. Eva Vlčková
Zástupca ostatných zamestnancov: Ivana Vrábľová
Zástupcovia rodičov: Ivana Lóhová, Erika Lohová, Dušan Fungáč
Zástupca žiakov školy: Andrej Lóh
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
RNDr. Ladislav Topoľský, Ing. Magdaléna Bernátová, PhD.
Ing. Peter Lačný (do 28.2.2014)
PaedDr. Zuzana Gajdošová (do 24.3.2014)
Mgr. Martina Straková (od 25.3.2014),
PaedDr. Patrícia Horváthová (od 25.3.2014)

Zloženie: Ing. Pavel Fiľo, Ing. Daniel Poturnay, Mgr. Lila Bezáková,
Ing. Jana Cavarová, Helena Donovalová, Mgr. Ondrej Bíreš

Gremiálna
porada:

Pedagogická rada, predmetové komisie, rada rodičov, príslušné
profesijné komory

Iné poradné
orgány

ad. b) údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
Z toho
Z toho
Ročník
Trieda
Počet
Počet
integrovaní

žiakov
k 15.9.2013
Prvý

integrovaní

žiakov
k 31.8.2014

I. A

33

5

31

5

I.B

17

2

15

2

I.C

14

1

13

1

I.D

22

0

22

0

I.E

30

0

30

0

I.F

30

0

30

0

I.G

30

0

30

0

175

8

171

8

II. A

21

5

21

5

II.B

18

3

18

3

II.D

16

0

16

0

II.C

6

0

6

0

61

8

61

8

III. A

23

3

20

3

III.B

16

2

16

2

III.D

14

Spolu za prvý
ročník

Druhý

Spolu za druhý
ročník

Tretí

Spolu za tretí

12

53

5

48

5

IV. A

13

1

12

1

IV.B

10

1

9

1

IV.D

18

2

17

2

41

2

38

4

331

25

318

25

ročník

Štvrtý

Spolu za štvrtý
ročník

Celkom

ad. d) údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o
počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Počet prijatých žiakov:
Odbor

164
Plán trieda/počet

Prihlásení

Zapísaní

Prijatí

žiakov
cukrár pekár

0,33/10

22

13

22

podnikateľ pre rozvoj

0,5/14

12

7

10

vidieka
mäsiar

0,33/10

13

13

10

záhradník

0,33/10

1

0

0

0,5/15

14

11

12

05/15

8

3

6

pracovník marketingu

05/15

8

0

0

včelár, včelárka

3/90

115

90

90

1/24

14

14

14

Vidiecka turistika

1/20

0

0

0

spolu

8/206

207

151

164

manažment regionálneho
cestovného ruchu
podnikanie v chovoch
spoločenských, cudzokrajných
a malých zvierat

Nadstavbové štúdium
potravinárska výroba
Pomaturitné štúdium

ad. e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania
Hodnotenie a klasifikácia:
Výsledky klasifikácie školy za školský rok 2013/2014

Ročník

1.

2.

3.

4.

1NŠ

2NŠ

Spolu

Počet tried

6

3

3

3

1

1

17

162

55

53

41

14

6

331

Počet
žiakov

Študijné výsledky
Študijné výsledky

1.

2.

3.

4.

1NŠ

2NŠ

Spolu

Prospeli s vyznamenaním

47

1

2

6

0

1

57

Prospeli veľmi dobre

37

6

6

4

1

0

54

Prospeli

29

37

28

25

3

1

123

Neprospeli

20

7

3

1

5

2

37

Neklasifikovaní
Celkový študijný priemer

34

4

9

2

4

2

36

1,35

2,62

2,53

2,32

2,69

2,36

2,36

Znížené známky zo správania

Ročník

1.

2.

3.

4.

1NŠ

2NŠ

Spolu

2

5

2

4

6

0

0

17

3

10

6

4

1

0

0

21

4

0

0

0

5

0

0

5

Priemery jednotlivých predmetov

Predmet

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Priemer
za školu

Slovenský jazyk a literatúra

3,18

2,78

2,82

2,33

2,78

Anglický jazyk

3,31

2,83

2,96

2,59

2,92

Nemecký jazyk

3,21

3,57

2,87

3,20

3,20

Etická výchova

1,68

1,00

1,34

Náboženská výchova

1,44

1,20

1,22

Dejepis

2,59

3,13

2,86

Občianska náuka

2,58

2,41

2,26

Ekológia

2,41
2,36

2,36

1,63

2,34

Chémia

2,77

2,83

Biológia

2,90

3,20

Matematika

3,46

3,52

3,30

3,43

Informatika

2,49

2,39

2,98

2,55

Telesná a športová výchova

2,29

1,92

1,87

OVY- pešia turistika

2,13

3,00

1,32

1,47

1,85
1,47

OVY - cykloturistika

1,42

1,42

OVY vodná turistika

1,19

1,19

Podnikanie a služby
Príprava jedál a stolovanie

2,25
1,46

2,25
1,46

Pestovanie rastlín

3,29

2,92

2,36

Stroje a zariadenia

2,56

2,08

1,86

2,41

2,23

Chov zvierat

3,14

2,5

1,88

2,50

2,51

Administratíva a

2,45

3,19

2,82

Biochémia

2,33

1,00

2,16

Turistika na vidieku

3,00

Biológia

2,78

2,86

korešpondencia

Marketing

3,00
2,19

2,38

2,45

3,88

3,05

2,49

3,14

Ekonomika

2,85

2,94

2,50

2,37

2,66

Technológia

3,07

3,10

2,57

2,61

3,48

Potraviny a výživa

3,07

3,50

3,29

Odborné kreslenie

3,7

1,50

2,38

Analytická chémia

2,17

1,75

1,96

Odborný výcvik –

3,67

3,45

3,50

v obchodnej prevádzke
Spoločenská komunikácia

1,40

Sociálna komunikácia

1,93

1,81

Suroviny

3,11

1,67

Choroby a škodcovia včiel

1,37

Účtovníctvo

1,91

1,65
1,87

1,57

1,56

1,98
1,37

4,14

Mechanizácia RV

2,85

2,51

1,88

3,17
1,88

Sociálna komunikácia

1,93

1,81

1,87

Mikrobiológia

1,83

1,75

1,79

Včelia pastva

1,20

1,20

Chov matiek

1,21

1,21

Včelárstvo

1,78

1,78

Rozvoj vidieka

3,00

2,92

OVY- rozvoj vidieka

2,96
1,88

OVY- regionálny národopis

2,15

Obchodná prevádzka

2,75

Stavby a zariadenia včelníc

1,26

1,88
1,13

2,63

1,64
2,69
1,26

Psychológia predaja

2,57

2,22

2,39

3,67

3,67

2,00

2,00

2,22

2,37

OVY – potravinárska výroba
OVY príprava jedál a
stolovanie
Služby vo vidieckej turistike
Psychológia predaja

2,57

Manažment

2,88

1,92

2,56

2,45

2,37

2,22

1,80

2,09

Odborný výcvik

1,98

Súvislá prax

2,63

2,63

Geografia CR

2,54

2,54

Technológia a hygiena

3,38

3,38

3,38

3,38

2,88

2,88

2,75

2,75

v chovoch cudzokrajných,
spoločenských a malých
zvierat
Spolužitie v chovoch
cudzokrajných,
spoločenských a malých
zvierat
Výživa a dietetika v chovoch
cudzokrajných,
spoločenských a malých
zvierat
Anatómia cudzokrajných,
spoločenských a malých
zvierat
Technológia služieb CR
Odborná konverzácia v CJ

3,75

Prax

4,00

3,32

2,78

3,46

1,25

1,62

1,94

1,60

Prax- pešia turistika
Ekonomika a marketing

1,18

1,18

v chove včiel
Špeciálne cukrárske techniky
Úvod do sveta práce

2,80

1,33

1,29

1,81
2,27

2,27

Kongresové služby

2,38

Animačné služby

2,43

CV - špeciálny chov zvierat

1,57

Zdravotná telesná výchova

3,00

2,38
2,43

1,83

1,00

Aplikovaná informatika

2,25

1,91

2,00

1,96

2,86

2,86

2,50

2,48

Tovaroznalectvo

2,45

OVY- využitie IKT v praxi

3,27

3,27

OVY - účtovníctvo

3,82

3,82

Podnikanie vo vidieckom CR

1,81

1,81

Sprievodcovské služby

2,25

2,25

Ekonomika podniku CR

2,06

2,60

Právna náuka

2,23

2,23

OVY - motorové vozidlá

1,25

1,25

CV- rozvoj vidieka

2,25

2,75

2,50

CV - marketing

3,73

2,17

2,95

CV - ekonomika

3,36

2,75

3,06

CV - technológia

3,36

2,75

3,06

Riadenie malého podniku

1,75

1,75

Technologické výpočty

1,11

1,11

Hotelové služby

1,50

Legislatíva a nástroje rozvoja

1,50
2,75

2,75

vidieka
OVY- aplikovaná informatika

2,50

2,50

CV – pestovanie rastlín

2,00

2,00

Prax - informatika

2,38

2,38

Externá časť maturity

Názov predmetu

Počet
žiakov

Úspešnosť

%úspešnosti

Anglický jazyk

23

14

61

Nemecký jazyk

9

5

56

Slov. jazyk a literatúra

33

29

88

Matematika

0

0

0

ad. f) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
Zoznam učebných a študijných odborov:
V školskom roku 2013/2014

Číslo odboru

Zameranie Číslo plánu

záhradník

4571 H

00

1620/2002-42

potravinárska výroba

2982 L

04

1563/1999-42

poľnohospodárstvo

4512 L

01

3532/97-152

vidiecka turistika

4221Q

00

CD-2004-7805/15281-

neaktívne

mliekarenská výroba

1:093
cukrár

2964 H

00

2691/2003-43

cukrár pekár

2978 H

00

ŠkVP cukrár pekár

mäsiar

2954 H

00

ŠkVP mäsiar

podnikateľ pre rozvoj vidieka

4553 K

00

ŠkVP podnikateľ pre rozvoj vidieka

pracovník marketingu

6405 K

00

V školskom roku 2013/2014
aktívne

ŠkVP pracovník
marketingu

manažment regionálneho

6324 M

00

ŠkVP MRCR

2982 L

02

ŠkVP pekárska

cestovného ruchu
potravinárska výroba
pekárska a cukrárska výroba

a cukrárska výroba

včelár, včelárka

4582 H

podnikanie v chovoch

4234 M

spoločenských, cudzokrajných

00

ŠkVP včelár, včelárka
ŠkVP podnikanie
v chovoch

a malých zvierat

spoločenských,
cudzokrajných a malých
zvierat

ad. g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy
Počet pedagogických zamestnancov: 39

Počet nepedagogických
zamestnancov: 21

Kvalifikovaní: 34 Nekvalifikovaný: 0
Predmet

kvalifikovanosť v %

Slovenský jazyk a literatúra

100

Anglický jazyk

100

Nemecký jazyk

100

Občianska náuka

0

Matematika

100

Etická výchova

100

Náboženská výchova

100

Biológia

100

Chémia, Analytická chémia, Biochémia

100

Telesná výchova

100

Dejepis

100

Informatika

95

Stroje a zariadenia

55

Odborné predmety poľnohospodárske

100

Odborné predmety potravinárske

95

Odborné predmety CR

100

Ekonomické predmety

100

Marketing

100

Mikrobiológia

100

Odborný výcvik

100

ad. h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Vzdelávanie zamestnancov:
Druh

Počet pedagogických

Pokračovanie -

zamestnancov

ukončenie

Inovácia vzdelávania

1

2014

Funkčné inovačné štúdium

1

2013

Inovačné školenie

1

2013

Kurz drotárskej techniky

2

2014

Kurz hrnčiarstvo

3

2014

Seminár Backaldrin –

4

2014

predmet ETV – Rozvoj
odborných kompetencií
učiteľov etickej výchovy

Humanizácia vyučovania
NNEJ

Rakúsko – technológia
pečenia pekárskych
a cukrárskych výrobkov

ad. i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Aktivity a prezentácia školy:
1. Členstvo v profesijných inštitúciách a asociáciách.
Slovenský zväz cukrárov a pekárov
Združenie roľníkov
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
Slovenská holsteinská asociácia
Klub škôl environmentálneho minima
Klimatická Aliancia
Microsoft IT Academy program
2. Spolupráca s inštitúciami a organizáciami
Vidiecky parlament BB Sk
Mliekareň Kopanice Selce

PD Selce
Agro Poniky
Farma PONY Suchý Vrch
Reštaurácia Dida
Bitúnok Medzibrod
Bitúnok Dobrá Niva
Mäsový roba Perížek - Martin
Jiří Vérosta
Kamenný Ranč Slovenská Ľupča
Wawohorses Moštenica
Marekov Dvor – gazdovstvo Drábsko
Fuggerov Dvor - Selce
HABAKUKY – Donovaly, netradičné zariadenie CR
Equus Sport - Nemecká
Firma Backaldrin
Firma Omega
Firma Pekastroj
Výskumný ústav včelársky Liptovský Hrádok
Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
Slovenský zväz včelárov
Slovenská poľnohospodársko-potravinárska komora

3. iné aktivity
Športové podujatia
Medziročníkový vianočný turnaj v MIX VOLEJBALE -19.12.2013
Športový zápas „All SÍkls“ žiaci SOŠ – 31.1.2014
Floorbal – Výber školy – 28.2.2014
Krajské kolo vo floorbale chlapcov ( 2. miesto) – 03.03.2014
Vodná turistika – prúdiaca voda Šalková -Vlkanová 14.06.2014
Vodná turistika – stojatá voda- Zvolenská priehrada 07.06.2014
Cykloturistika Banská Bystrica - Donovaly 30.05.2014

Cykloturistika Banská Bystrica – Donovaly 31.05.2014
Cykloturistika Banská Bystrica – Sliač 06.05.2014
Cykloturistika Banská Bystrica – Sl. Ľupča_ dolina Driekyňa 07.05.2014
Pešia turistika Sebechleby – 08.11.- 10. 11. 2013
Pešia turistika Sebechleby – 13.06. -15.06.2014
Pešia turistika – Králiky- Kordíky – 25.06.2014
Kurz OŽAZ - 03.10.—03.10.2013
LVVK - 04.03. – 08.03.2013
Cezpoľný beh ( obvodné kolo) 02.10.2012)
Župná kalokagatia (3. Miesto) 08.10.2013
Turnaj stredných škôl vo futbale 22.10.2013

Besedy s tematikou protidrogovej výchovy, ľudských práv, výchovy k manželstvu
a rodičovstvu, environmentálnou tematikou
Prednáška „ Globálna sexuálna revolúcia“ beseda s autorkou knihy Kuby
09.10.2013.
Protidrogová prevencia - školenie – 01.10.2013.
Prednáška „ Obchodovanie s ľuďmi“ – 12.11.2013.
Prednáška „ Nebezpečný internet“ – 13.11.2013.
3. Kolo „ Chcem žiť bez závislosti“ – zábavno- pohybové aktivity 06.05.2014.
Výchova k prostrediu -úprava areálu školy 14.01.2014.
Výchova k prostrediu – výsadba a úprava ruží – areál školy – 22.04.2014.
5. výstava Cena za krajinu – program obnovy dediny – spolupráca
s Agentúrou

životného

prostredia

v B.

Bystrici

v priestoroch

SOŠ

05.05.2014.
EC výstava „ Význam vody“ 23.06.2014.
Vychádzky žiakov ŠI do prírody.
Protidiskriminačný výchovný koncert na OA B. Bystrica.
Ošetrovanie okrasných drevín , SOŠ 12.04.2014.
Návšteva výstavy Kvetena B. Bystrica– žiaci jednotlivých ročníkov 05.2014.
Veľmi humánny čin – darovanie krvi žiaci vyšších ročníkov.

–

Vedenie k tradíciám – vianočná výzdoba a vianočný večierok s programom.
venovaný tradíciám, koledy a iné 11.12.2013.
Beseda s gynekológom na tému plánované rodičovstvo.
Zoznámte sa s našimi miláčikmi – celosvetový deň zvierat 07.10.2014.
Účasť žiakov na prednáškach „ Chcem žiť bez závislosti“ spojenú
s testovaním žiakov na závislosť.
Školenie žiakov na tému „Nikto nie je na predaj“
Beseda na tému „ Finančná gramotnosť“
Prednáška na tému „Kulty a sekty“
Policajno- preventívna prednáška zameraná na šikanovanie, alkohol, fajčenie
a následné dopúšťanie sa trestných činov
Návšteva a aktívna účasť žiakov a študentov SOŠ na kultúrnych podujatiach
Privítanie nových prvákov KABU.
Návšteva filmových podujatí.
Beseda a autogramiáda so spisovateľom Petrom Holkom

o knihe Láska

prebýva na Kilimandžáre.
Účasť na tanečnom predstavení „Biele peklo“
Účasť žiakov na divadelnom predstavení v DJGT vo Zvolene:
-

Poplach v hoteli Westmister 2

-

Lekárske tajomstvo

-

Ženský zákon po Spišsky

-

Mandarínková Izba

-

www národný cintorín.sk – Zvolenské hry zámocké

Exkurzia v Horehronskom múzeu v Brezne(1.A trieda)
Účasť na Svetelnej šou na námestí B:B18.11.2013:
Účasť „Deň strašidiel“- žiaci v maskách 29.10.2013.
Deň otvorených dverí na SOŠ spojená s ukážkami prác a prezentáciou sa
žiakov jednotlivých odborov 19.11.2013.
Odborná beseda s organizátorom animátorských kurzov .
Informácie o VŠ marketingu a menežmentu v Nitre pre študentov 4. roč., VŠ
Konštantína filozofa v Nitre 13.01.2014.
Odborná beseda s produktovým manažérom hotela Dixon 196.01.2014.

Kurz animátorov pre odbor MRCR a podnikateľ – získanie certifikátu
06.02.2014.
Odborná exkurzia na Ekofarme Turová – predaj z dvora 13.02.2014.
Odborná beseda ÚPSvaR 05.03.2014.ň
Prednáška

ÚPSvaR

–Podniikanie,

zamestnanosť,

nezamestnanosť

a

podpora v nezamestnanosti. 05.03.2014
Odborná exkurzia v Insemase Zvolen 04.03.2014
VOKA – školenie Tvorba podnikateľských plánov. 13.03.2014.
Beseda s poslancom J. Kollárom Budúcnosť eurozóny a EÚ 08.04.2014
Súťaže a výstavy
Včelársky predajný stánok na výstave Kvetena v B. Bystrici;
Celoslovenská súťaž stredných škôl Mladý ekofarmár. Tento ročník SOŠ Pod
Bánošom bola organizátorom3-dňového podujatia. 05.-07. 05.2014
Celoslovenská súťaž družstiev základnej školy a strednej školy Mladý
ekofarmár konanej paralelne v dňoch 05.-07. 05.2014
Banskobystrický maratón. Aktívna pomoc pri organizácii podujatia, študenti
odboru CR 08.09.2014.
III. Celoslovenská súťaž najlepšie výrobky z lístkového cesta – Košice15.10.16.10.2013.(2.miesto)
Celoslovenská súťaž Vianočné inšpirácie –Košice (podnikateľ pre rozvoj
vidieka ( ocenenie najlepšia práca za momoaranžérsku prácu)
Výstava Incheba Bratislava a Danubia Gastro Bratislava – exkurzia
Školské kolo odboru cu-pe med v cukrárskych výrobkoch 05. -06. III.2014
Prezentácia výrobkov cukrárskych a pekárskych v rámci Dňa potravín
v Nitre.04.04.2014
Prezentácia včelárskeho chodníka spojená s ukážkami prác so včelami pre
žiakov materskej školy a základných škôl.
Prevádzanie animácií a ukážky zdobenia medovníkov pre deti v netradičnom
stredisku CR v Habakukoch na Donovaloch (žiaci odboru manažment CR
a cukrár pekár).
SOŠ spoluorganizátor pri organizovaní IV. Celonárodnej včelárskej výstavy.
organizovanú s SZV pre širokú včelársku aj laickú verejnosť v areáli školy.

SOŠ spoluorganizátor pri príprave a realizícii farmárskeho trhu pre širokú
verejnosť v areáli školy.
Prezentácia a ukážky prác so včelami a zdobenie medovníkov – Otváranie
Bánoša
Pomoc pri organizovaní Banskobystrického maratónu.
Predmetové olympiády a súťaže
Matematický klokan – Ján Kapusta 24.03.2014

- v najlepších 20% riešiteľov

Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín 07.04.2014
Účasť na celoslovenskej súťaži „Mladý ekofarmár“ v Pruskom
Danubia Gastro Bratislava „Najlepší Bratislavský rožok“ - získali sme 1.
miesto v kategórii pletené cesto a 1. miesto v kategórii Bratislavský rožok
SOS B. Bystrica – súťaž výroba a pečenie výrobkov z lístkového cesta,
získali sme 2. miesto v kategórii plundrové cesto
Rimavská Sobota - Euroakademik – súťaž - kategória cukrár, získali sme 3.
miesto
SOŠ Košice – Vianočné inšpirácie – súťaž – získali cena pre najlepšiu
súťažiacu mimo aranžérskeho odboru
Iné aktivity
Jiří Vérosta - medzinárodné brigády každoročná účasť našich žiakov

na

brigádach pri zavádzaní chmeľu v ČR (účasť 40 žiakov);
Organizovanie podujatia v spolupráci s VIPA - Farmársky trh zatváranie
Bánoša 26.10.2013,
Kurz štepenia a rez ovocných drevín – podnikateľské triedy 20.11.2013
Účasť školy na Burze povolaní v

Banskej Bystrici, Brezne, Závadke nad

Hronom, Detve, Žiari nad Hronom; Orave
Pravidelné vysielanie Študentskej rady cez školský rozhlas;
Beseda Premeny trávy. Všetci študenti 2., 3. a 4. A triedy podnikateľ pre
rozvoj vidieka;
Ukážky včelárenia a včelárskeho chodníka pre ZŠ Sitňanska B.B. 06.02.2014
Organizovanie dňa otvorených dverí na SOŠ;

Letná týždňová prax študentov 2. ročníka podnikateľ pre rozvoj vidieka na
gazdovstve Marekov Dvor – Drábsko
Účasť a spoluorganizovanie konferencie Šanca pre neznáme krajiny – Čierny
Balog, Zabietová
Organizácia a aktívna účasť na výberovom konaní pre dodávku úľových
zostáv pre začiatočníkov ( SOŠ víťaz konania) 05.03.2014
Odborná exkurzia Čiernohorská železnička – Vydrovo
Odborná exkurzia Chov moriek a porážka moriek Čremošné
Odborná exkurzia Hyza farma výkrmu brojlerov Dobrá Niva
Odborná exkurzia – Ústredie ľudovej umeleckej výroby B.B – hrnčiarstvo
20.01.2013
Odborná exkurzia Veľtrh v CR Slovakiatoktour – Bratislava 30.01.2014
VOKA školenie“ Prijímací pohovor do práce“ 21.03.2014
YUVENTA úvodné školenie Komprax 21.03.2014
Literárna exkurzia Brezno 14.04.2014
Odborná exkurzia SZCH Liahátenský podnik Žilina 10.04.2014
Odborná exkurzia regionálny národopis – Ľupčiansky hrad 23.04.2014
Odborná exkurzia 10. Výročie vstup SR do EÚ 07.05.2014
Odborná exkurzia Múzeum SNP 12.05.2014
Odborná exkurzia ÚĽUV, Informačné centrum 12.05.2014
Literárna exkurzia – Dolný Kubín – P.O.Hviezdoslav 15.05.2014
Odborná exkurzia – Donovaly_HABAKUKY 12.05.2014
Dukla B.B. Deň otvorených dverí + bežecká 24.hodinovka 13.06.2014
Odborná exkurzia – Tihányiovský kaštieľ 10.06.2014
Odborná exkurzia PD Očová Dojací robot 17.06.2014
Odborná exkurzia PD Strelníky Dojáreň oviec a odchov teliat 18.06.2014
Vzdelávací ovocinársky Workshop 24.06.2014
Návšteva komunitného centra
Odborná exkurzia - Insemas – Zvolen
Odborná exkurzia – Marekov Dvor – Drábsko 1. Ročník Podnikateľ pre rozvoj
vidieka a odbor MRCR 19.11.2013
Podnikanie v CR - primárna ponuka CR 18.12.2013

Odborná exkurzia Informačné centrum mesta B.B. 18.03.2014
Odborná exkurzia- Pohronská výstava drobných zvierat v Badíne
Odborná exkurzia - Očová RD – robotické dojenie kráv
Odborná exkurzia na gazdovstve Marekov Dvor – žiaci MRCR
Odborná exkurzia na bitúnku Medzibrod – spracovanie mäsa
Odborná exkurzia žiakov na Horných Pršanoch – hydina.
Odborná exkurzia Habakuky – netradičné turistické zariadenie
Návšteva ÚĽUVu - výroba, spracovanie dreva, hliny, tkanie koberčekov
Príprava vianočných aranžmá - výzdoba SOŠ
Zber a separovanie plastov v priebehu školského roka – zapojené všetky
triedy
Zachovaj sa humánne a daruj svoju krv (32 žiakov)
Organizovanie KABU – uvítanie prvákov na SOŠ
Vianočný večierok – program zachovávanie tradícií
Ukážky nových technológií, surovín a zmesí 3x ročne prezentované
technológom firmy Backaldrin a Deset
Ukážky nových technológií, ozdoby z čokolády 3x ročne prezentované
technológom firmy Ekwia
Na všetkých podujatiach sa so žiakmi zúčastnili aj učitelia a MOV SOŠ. Po podujatí
formou rozhovoru analyzovali ciele podujatia, hlavne protidrogovú problematiku,
orientáciu na správny svetonázor a environmentálnu výchovu.
V rámci environmentálnej výchovy škola už viac rokov praktizuje separovaný zber
plastov.
ad. j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Projekty realizované v školskom roku 2013/2014:
1. Projekt ESF „Špecializácia v odbornom vzdelávaní - cesta k uplatneniu sa“
Rozpočet: 302 652,80 €
Realizácia: 2013/2014, 2014/2015
SOŠ je zapojená ako spolu realizátor do nasledovných projektov:

2. Národný projekt „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ Projekt je pod
patronátom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bellova 54/A Bratislava
3. Národný projekt „ Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na
odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej
výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“
Projekt je pod patronátom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, Bellova
54/A Bratislava
ad. k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
ad. k) údaje o inšpekčnej činnosti
Inšpekčná činnosť:
V školskom roku 2013/2014 na SOŠ nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.
ad. l) údaje o priestorovom a materiálnom vybavení školy
Priestorové a materiálne vybavenie:
SOŠ

Učebňová časť, cukrárska a pekárska dielňa, medáreň,
stolárska dielňa včelárov, telocvičňa, školský Internát (kapacita
cca 288 lôžok), školská kuchyňa a jedáleň (kapacita cca 300
jedál)

Dielne

Všetky dielne sú so sociálnym vybavením pre žiakov,
expedíciami a skladmi potravín a múky a príslušným strojnotechnologickým
rotačnými

vybavením

a etážovými

-

elektrickými

a plynovými

kysiarňou,

rožkovacím

pecami,

a deliacim strojom, miešače, mixéry, chladiace boxy, medáreň
je

vybavená

všetkými

potrebnými

strojmi

a pomôckami

(medomet, odviečkovací stroj, plnička medu, umývačka
pohárov, zariadenie na získavanie melicitózneho medu, na
odlúčenie vosku od medu a podobne).

Telocvičňa

Telocvičňa, posilňovňa, gymnastická miestnosť + sociálne
vybavenie, sklady náradia a športových potrieb

Učebňová časť

Počet učební spolu: 23

Z toho odborné: 11

Počet kabinetov: 8
Materiálne vybavenie: všetky odborné učebne sú vybavené
učebnými pomôckami pre daný predmet: didaktickou technikou
a ITS (PC, programy, tlačiarne, dataprojektor, kopírovacie
stroje, videá, skenery, digitálny fotoaparát, kamera, interaktívne
tabule a iné).
Počet PC v odborných učebniach spolu 95. Všetky PC sú
pripojené na internet pomocou siete Infoveku.
Stav vybavenia

Dielne - potreba modernizácie technológie za menej opotrebo-

jednotlivých častí vanú a výkonnejšiu a energeticky menej náročnejšiu.
Školský internát – vymenený nábytok vo všetkých bunkách, ale
len vo vchode „A“ je potreba pokračovania v prestavbe
bunkových jadier.

ad. m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy
Správa o hospodárení:
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti
školy
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na

620 283 €

žiakov.
2. Príspevky na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s hmotným
zabezpečením školy od rodičov
alebo inej osoby, ktorá má voči
žiakovi vyživovaciu povinnosť.

0€

3. Finančné prostriedky prijaté na

Príjmy:

vzdelávacie poukazy a spôsob ich
použitia v členení podľa
financovaných aktivít.

9.- 12. /12

-

5 150,00 €

1.- 6. /13

-

2 993,00 €

Výdavky:
60 % materiálne zabezpečenie krúžkov
40 % personálne zabezpečenie činností

4. Finančné prostriedky získané od

Spolufinancovanie schválených

rodičov alebo zákonných zástupcov,

projektov.

právnických osôb alebo fyzických

Kofinancovanie VÚC

0€

osôb a spôsob ich použitia v členení
podľa finančných aktivít.
5. Iné finančné prostriedky získané
podľa osobitných predpisov.

Z daňových príjmov (ŠI)

146 222,00 €

Výmena okien pekáreň, cukráreň
35 935,00 €

ad. n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný
školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia
Rozvoj školy:
Hlavné problémy - ciele

Spôsob riešenia

Pokračovať v rekonštrukcii dielňovej

Vlastné

časti školy s ohľadom na skutočnosť, že

problémové a dochádza ku prasklinám

na škole vzniklo Centrum odborného

v streche a obvodových múroch. Stav je

vzdelávania a prípravy vo včelárstve

vyhodnotený ako havarijný a je potrebné

s celoslovenskou pôsobnosťou.

dať novú krytinu, ktorá by bola možná

uloženie

budovy

dielní

je

absorbovať dilatácie obvodového plášťa.
Dlhotrvajúci pokles žiakov nie len

- využívanie individuálnych prístupov k

poľnohospodárskych, ale aj

propagácii odborov v sieti školy;

potravinárskych odborov a nízka úroveň

- orientácia na nové odbory (podnikanie

vedomostí prihlásených žiakov zo

v chovoch spoločenských,

základných škôl.

cudzokrajných a malých zvierat);
- spojenie s Vidieckym parlamentom BB

orientácia

kraja,

školy

ukončené

vidieka

pre

potreby

experimentálne

overovanie študijného odboru podnikateľ
pre rozvoj vidieka. Situácia by sa mohla
zlepšiť

aj

prísnejšími

kritériami

pri

prijímaní na gymnáziá.
Nová orientácia školy:

- SOŠ pôsobí ako Centrum odborného
vzdelávania a prípravy vo včelárstve
a pripravuje

sa

zriadenie

odborného

vzdelávania

Centra
a prípravy

v pekárstve a cukrárstve;
- škola sa naďalej bude zameriavať aj na
rozvoj turistiky, agroturistiky, cestovného
ruchu a služieb;
- zapojenie sa školy do celoživotného
vzdelávania v rámci projektu prechodu
od tradičnej školy k modernej
e- learningové vzdelávanie;
- pokračovanie v spolupráci s HC 05
hokejovým klubom mesta B. Bystrica na
výchove hráčov študujúcich v našej
škole;
-

snažiť

sa

o ďalšiu

úspešnosť

v podávaní projektov v rámci MŠ
ale

aj

ESF,

(uvedené vyššie).

Comenius,

SR,

Leonardo

ad. o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení.
SWOT analýza
Silné stránky:

Príležitosti:

- jedinečnosť v banskobystrickom kraji,

- nové možnosti školy v segmente

vo včelárstve aj v rámci Slovenska;

celoživotného vzdelávania na vidieku;

- získanie podpory Slovenskej

- monopolné postavenie školy v rámci

poľnohospodársko–potravinárskej

Slovenska pri overovaní nového

komory pri zriadení včelárskeho centra

experimentálneho odboru podnikanie

s celoslovenskou pôsobnosťou, ale aj

v chovoch spoločenských, cudzokrajných

v novom odbore podnikanie v chovoch

a malých zvierat ;

spoločenských, cudzokrajných a malých

- v centre odborného vzdelávania a

zvierat.

prípravy vo včelárstve využiť možnosti na

- schopnosť zabezpečovať celoživotné

výrobu liečiv a celkový servis pre

vzdelávanie cez e-learningový portál

včelársky zväz vrátane poradenskej

- schopnosť poskytovať ubytovanie

činnosti;

a stravovanie účastníkov počas víkendov -vybudovať dobre fungujúce centrum pre
a prázdnin;

pekárstvo a cukrárstvo podobne ako pre

- rozvoj školy je plne v súlade

včelárstvo

s dlhodobými zámermi BBSK;

- dobré uplatnenie absolventov v praxi

- odborný výcvik sa prevažne realizuje vo v tuzemsku i zahraničí;
vlastných prevádzkach;

- záujem podnikateľských subjektov

- dlhodobá tradícia;

o absolventov;

- kvalitní odborníci - pedagógovia, majstri - jedinečným zameraním odborov
odbornej výchovy;

v banskobystrickom kraji využiť

- rozvinutá podnikateľská činnosť;

príležitosti ponúkajúce sa z EÚ – pre

- danosti stavby a poloha školy;

rozvoj vidieka;

- vysoká kvalita tradičných potravín

- presadenie sa týchto jedinečných

nášho regiónu;

vzdelávacích odborov na trhu v rámci

- zvyšujúci sa záujem MŠ SR o odborné

turistiky v regióne;

školstvo - projekt ŠIOV na podporu

- spustenie výroby mäsiarskych

prvkov duálneho vzdelávania na

produktov v škole.

vybratých 21 SOŠ na Slovensku, medzi
ktoré patrí aj naša SOŠ;
- uteplenie budovy školy, výmena okien,
zníženie energetickej náročnosti.
Slabé stránky:

Hrozby:

- ešte stále rezervy v infraštruktúre

- len pomaly sa zvyšujúce spoločenské

budov odborného výcviku a ich

ohodnotenie tradičných služieb;

energetická náročnosť, ktorá sa len

- tlak spoločnosti a vlády na nízke ceny

čiastočne znižuje;

potravín a služieb v porovnaní s okolitými

- prebudovať časť internátu na dôstojné

európskymi krajinami;

ubytovanie pre externých študentov

- nízka úroveň miezd v regióne;

- nejednotnosť stavovských organizácií

- znižovanie populácie;

pôsobiacich na vidieku;

- veľké množstvo škôl (hlavne gymnázií)

- orientácia prevažnej časti rodičov na

v banskobystrickom kraji;

vzdelanie detí nesúvisiace so životom na - ešte stále nepostačujúci záujem MŠ SR
vidieku;

o odborné školstvo;

- nedostatok finančných zdrojov zo

- neujasnenosť počtu absolventov

strany Ministerstva školstva;

v odbornom vzdelávaní v súlade

- pomalý postup k financovaniu v tzv.

s potrebami trhu práce;

Duálnom systéme (zapojenie rezortu do

- zlá finančná situácia rodín na vidieku

financovania a vedenia stredných

neumožňuje žiakom hlásiť sa na

odborných škôl);

vzdialenejšie stredné školy (vzdialené od

- absolventi ZŠ stále na slabšej úrovni;

bydliska, finančná náročnosť na

- slabá motivácia prevažnej časti

ubytovanie v internáte);

populácie o zamestnanie v tradičných

- ovládnutie vlastníctva pôdy nie

remeslách;

občanmi SR;

- neschopnosť štruktúr na vidieku

- tlak na unifikáciu pekárskej

využívať ponúkané prostriedky z fondov

a cukrárskej výroby;

EÚ.

- orientácia spotrebiteľov na nízke ceny
a nie na kvalitu.

ad. p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov
na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Úspešnosť pri príprave na výkon povolania:
Učebné

17 absolventov 59 % navštevuje 41 % sa zapojili do pracovného

odbory

Študijné

nadstavbové

pomeru

štúdium

Počet absolventov v evidencii

66 včelárov

ÚP 0 %

26 absolventov 30 % prihlášky

63 % sa zapojilo do pracovného

na VŠ

odbory

pomeru,
Počet absolventov v evidencii
ÚP 7 %

ad. 2)
Ďalšie informácie
Škola

veľmi

problémových

úzko
žiakov.

spolupracuje
Poskytuje

s rodičmi
poradenskú

žiakov,
službu

najmä

s rodičmi

prostredníctvom

výchovného poradcu školy ako aj psychologické poradenstvo prostredníctvom
školského psychológa, ktorého služby žiaci vo veľkej miere vyhľadávajú.
V škole je veľmi rozvinutá krúžková činnosť, krúžky sú zamerané na šport,
kultúru i odborné predmety. Všetky krúžky pomáhajú formovať osobnosť
žiakov, kultúrne povedomie, zdravý životný štýl i rozvíjajú aj remeselnú
a technickú zručnosť.
Škola sa snaží zapájať do projektov, ktoré umožňujú rozvíjať dobré vzťahy
medzi žiakmi, rodičmi ako aj ostatnými spoluobčanmi, ktorí využívajú služby
školy.
Škola sa svojimi aktivitami dostáva do povedomia verejnosti ako vzdelávacia
inštitúcia, ktorá má trvalé miesto medzi vzdelávacími inštitúciami a zmenený
vonkajší vzhľad budovy školy spolu s upraveným areálom prispieva
k skrášleniu sídliska Sásová, ktorého je neoddeliteľnou súčasťou.

Súčasťou tohto snaženia je aj organizácia farmárskych trhov v priestoroch
školy 2 x do roka – Otváranie a Zatváranie Bánoša a organizovania
Celoslovenskej

včelárskej

výstavy

spojenej

s odbornými

prednáškami

a sprievodným programom.
SOŠ , ktorá je súčasne centrum vzdelávania a odbornej prípravy vo
včelárstve poskytuje akreditované kurzy pre včelárov.
Otvorením novej včelárskej predajne v priestoroch školy poskytuje včelárom
možnosť zakúpiť si pomôcky distribuované zo zahraničia.
Škola začala s výrobou úľových zostáv pre začínajúcich aj pokročilých
včelárov
V spolupráci so SZV pravidelne organizujeme letný včelársky tábor pre deti zo
základných škôl, ktorý

má veľkú popularitu medzi

deťmi( pravidelne sa

každoročne vracajú).
V školskom roku 2013/2014 bol podaný projekt na zriadenie ďalšieho centra
odborného vzdelávania a prípravy v cukrárskej a pekárskej výrobe.
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