BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

UZNESENIE Č. 2/2016
zo zasadnutia Rady školy pri SOŠ, Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici,
konaného 12. októbra 2016

Rada školy pri Strednej odbornej škole, Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici
„berie na vedomie“ :

Správu o Výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2015/2016.

Mgr. Beáta Orješková
predseda RŠ pri SOŠ

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: Stanislava Auxtová, Jana Oravcová,
Mariana Repová
Zástupca žiakov školy: Alexia Hašková
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Ing. Anna Orfánusová,
RNDr. Ladislav Topoľský, Mgr. Marianna Kemková, Ing. Peter Mikulina

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 15.9.2015
Prvý

integrovaní

žiakov
k 31.8.2016

I. A

22

3

24

3

I.B

17

2

16

2

I.M

18

2

17

2

1.C

15

0

14

0

I.D

17

3

16

3

I.E

27

0

27

0

I.F

33

0

33

0

I.G

33

0

33

0

182

10

180

10

II. A

22

4

22

4

II.B

19

4

14

II.D

17

2

16

II.M

21

Spolu za prvý
ročník

Druhý

Spolu za druhý

2

21

79

10

73

10

III. A

24

1

26

4

III.B

22

1

22

3

46

2

48

7

IV. A

20

4

16

3

IV.B

7

2

7

2

IV.D

18

0

17

0

45

6

40

5

352

28

341

27

ročník

Tretí
Spolu za tretí
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

196
Plán trieda/počet

Prihlásení

Zapísaní

Prijatí

žiakov
cukrár pekár
podnikateľ pre rozvoj

1/24

23

9

23

0,5/15

10

6

10

1/24

19

10

19

vidieka
mäsiar

manažment regionálneho

01/30

38

13

30

05/15

11

8

11

3/93

289

93

93

1/24

10

10

10

Vidiecka turistika

1/20

0

0

0

spolu

9/245

400

149

196

cestovného ruchu
podnikanie v chovoch
spoločenských, cudzokrajných
a malých zvierat

včelár, včelárka
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 2015/2016

Ročník

1.

2.

3.

4.

1NŠ

2NŠ

Spolu

Počet tried

7

4

2

3

1

0

17

166

73

48

40

14

0

341

Počet
žiakov

Študijné výsledky
Študijné výsledky

1.

2.

3.

4.

1NŠ

2NŠ

Spolu

Prospeli s vyznamenaním

33

9

5

5

0

0

52

Prospeli veľmi dobre

35

14

7

5

1

0

62

Prospeli

61

46

32

26

7

0

172

Neprospeli

7

4

1

0

0

0

12

Neklasifikovaní

30

0

3

4

6

0

43

2,45

2,02

2,23

2,47

2,38

0

341

Celkový študijný priemer

Znížené známky zo správania
Ročník

1.

2.

3.

4.

1NŠ

2NŠ

2

7

9

1

5

22

3

5

2

2

1

10

4

0

0

0

0

0

Spolu

Priemery jednotlivých predmetov
Predmet

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Priemer
za školu

Slovenský jazyk a literatúra

3,14

2,75

2,60

2,67

2,88

Anglický jazyk

2,97

3,02

2,97

3,00

3,04

Nemecký jazyk

2,75

2,46

3,22

3,33

2,71

Etická výchova

1,67

1,36

1,58

Náboženská výchova

1,36

1,00

1,18

Dejepis

3,31

2,88

2,98

Občianska náuka

1,77

1,34

1,53

Chémia

2,61

2,08

Biológia

2,48

1,84

Matematika

3,46

3,48

3,12

3,32

Informatika

2,14

2,19

2,19

2,17

Telesná a športová výchova

2,24

1,56

1,74

OVY- pešia turistika

2,14

2,17

2,18
2,24

1,53

1,00

1,72
1,00

OVY - cykloturistika

1,57

1,57

OVY -vodná turistika

1,29

1,29

Príprava jedál a stolovanie

2,31

Pestovanie rastlín

3,77

2,60

2,88

Stroje a zariadenia

2,07

2,21

2,36

2,29

2,18

Chov zvierat

3,00

2,40

2,75

2,30

2,61

Administratíva a

2,18

2,83

2,51

Biochémia

2,50

2,33

2,42

Turistika na vidieku

3,00

2,31
3,08

korešpondencia

3,00

Marketing

1,69

1,44

2,76

2,17

2,44

2,88

2,52

Ekonomika

2,51

2,29

Technológia cukrárska

3,15

2,21

2,68

Technológia pekárska

3,08

2,29

2,68

Technológia

2,80

3,08

Potraviny a výživa

2,25

2,86

Odborné kreslenie

2,57

Analytická chémia

1,83

2,33

2,08

Sociálna komunikácia

1,86

1,56

1,71

Suroviny

2,58

1,93

Choroby a škodcovia včiel

2,47

2,64

3,00

2,79
2,30
2,57

2,27

1,86

2,16
2,47

Účtovníctvo

2,41

3,24

2,82

Mechanizácia RV

2,57

2,20

2,39

Mikrobiológia

2,84

2,84

Včelia pastva

2,65

2,65

Chov matiek

2,46

2,46

Včelárstvo

2,94

2,94

Biológia včely medonosnej

1,56

1,56

Rozvoj vidieka

3,46

2,00

2,88

2,78

OVY- rozvoj vidieka

1,00

1,00

1,00

OVY- regionálny národopis

1,80

Obchodná prevádzka

1,91

Stavby a zariadenia včelníc

2,45

2,58

1,80
3,07

2,33
2,45

Psychológia predaja

1,92

OVY- Služby vo vidieckej

1,92

2,00

2,00

turistike
Manažment

1,31

1,00

Manažment a marketing

3,27

2,40

1,75

1,35
2,84

Odborný výcvik

2,08

1,84

1,83

Súvislá prax

1,36

1,67

1,80

1,61

Individuálna prax

1,73

2,36

2,00

2,03

CV- netradičné obydlia

2,36

2,50

1,99

2,36

Geografia CR

2,79

2,79

Technológia a hygiena

2,45

1,76

2,05

2,08

2,36

2,33

2,40

2,36

2,73

2,08

2,60

2,47

1,82

2,50

2,50

2,27

Etológia

2,20

2,20

CV- výcvik psov

2,20

2,20

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

2,13

1,44

Odborná konverzácia v CJ

3,00

2,25

2,50

3,44

2,79

Prax

2,00

1,67

1,00

1,75

1,60

Ekonomika a marketing

2,03

1,79

2,.03

v chove včiel
Špeciálne cukrárske techniky

2,46

1,64

1,91

Úvod do sveta práce

2,00
2,35

Kongresové služby

1,25

Hoteloví služby

1,25
1,14

Animačné služby

1,60

CV - špeciálny chov zvierat

2,46

Zdravotná telesná výchova

2,00

2,35

1,14
1,60
2,50

2,48

2,50

2,83

OVY- využitie IKT v praxi

2.60

2,60

Podnikanie vo vidieckom CR

1,92

1,92

Sprievodcovské služby

1,75

1,75

4,00

Ekonomika podniku CR

1,75

Hygiena potravín

2,00

Potravinárska chémia

2,46

OVY - motorové vozidlá

2,42

2,08

1,80

1,.90

2,86

2,66

1,00

1,20

1,10

CV - marketing

1,80

1,80

CV - ekonomika

2,90

2,90

Riadenie malého podniku

2,30

2,30

Technologické výpočty

2,29

2,29

Legislatíva a nástroje rozvoja

2,30

2,30

CV – pestovanie rastlín

2,90

2,90

Prax - informatika

2,25

2,25

vidieka

Mechanizácia ŽV

2,92

2,92

Externá časť maturity
Názov predmetu

Počet

Úspešnosť

%úspešnosti

žiakov
Anglický jazyk

19

9

47,37

Nemecký jazyk

11

4

36,40

Slov. jazyk a literatúra

34

18

52,94

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 2015/2016

Číslo odboru

Zameranie Číslo plánu

záhradník

4571 H

00

1620/2002-42

potravinárska výroba

2982 L

02

ŠkVP pekárska

neaktívne

pekárska a cukrárska výroba
potravinárska výroba

a cukrárska výroba
2982 L

01

ŠkVP mäsová výroba

poľnohospodárstvo

4512 L

01

3532/97-152

vidiecka turistika

4221Q

00

CD-2004-7805/15281-

mäsová a údenárska 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 2015/2016
aktívne

ŠkVP pracovník
marketingu

manažment regionálneho

6324 M

00

ŠkVP MRCR

výroba potravín

2952 L

00

ŠkVP výroba potravín

včelár, včelárka

4582 H

00

ŠkVP včelár, včelárka

podnikanie v chovoch

4234 M

cestovného ruchu

ŠkVP podnikanie

spoločenských, cudzokrajných

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: 32

Počet nepedagogických
zamestnancov: 21

Kvalifikovaní: 32 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

65

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

Aktualizačné vzdelávanie „

1

2016

1

2015

1

2016

3

2015

5

2015 prebieha

Metódy čítania Biblie
s porozumením“
Špecializačné vzdelávanie“
Program kontinuálneho
vzdelávania pre
výchovných poradcov
SOŠ“
Špecializačné vzdelávanie
„Odboj a SNP v rokoch
1939 -1945 na Slovensku“
Kurz špeciálne techniky –
výroba čokoládových
ozdôb
Kurz anglického jazyka

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


OZ Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja



Mliekareň Kopanice Selce



PD Selce



Agro Poniky



BB - café B.Bystrica



Bitúnok Medzibrod



Bitúnok Dobrá Niva



Mäsovýroba Perížek - Martin



Marekov Dvor – gazdovstvo Drábsko



Fuggerov Dvor - Selce



HABAKUKY – Donovaly, netradičné zariadenie CR



Equus Sport - Nemecká



Firma Backaldrin



Firma Omega



Firma Pekastroj



Fitma Zeenlandia



Firma Lesafre



Výskumný ústav včelársky Liptovský Hrádok



Výskumní ústav včelařský Dol (Česká republika)



Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra



Univerzita veterinárneho lekárstva



Ústav ekológie lesa



Slovenský zväz včelárov



Slovenská poľnohospodársko-potravinárska komora



Logar (Slovinsko)



Swienty (Dánsko)



Saf natura (Taliansko)



Mannlake (USA)



YAASENG (Južná Kórea)



Royal Yelly (Japonsko)

3. iné aktivity
Športové podujatia


Krajské kolo KALOKAGATIA – SOŠ spoluorganizátor 10.9.2015



Okresné kolo žiakov SOŠ a ZŠ - cezpoľný beh – ŠOŠ Pod Bánošom
spoluorganizátor



Hokejový zápas štadión BB 10.11.2015



Hokejový zápas štadión BB 26.11.2015



Florbal – Obvodné kolo – Banskobystrický kraj 26.1 a 27.1.2016 (2.miesto)



Florbal – krajské kolo chlapci - Slovenská Ľupča 25.2.2016



Vodná turistika – prúdiaca voda Šalková -Vlkanová 14.06.2015



Vodná turistika – stojatá voda - Zvolenská priehrada 07.06.2015



Cykloturistika Banská Bystrica - Donovaly 30.05.2016



Cykloturistika Banská Bystrica – Donovaly 31.05.2016



Cykloturistika Banská Bystrica – Sliač 06.05.2016



Cykloturistika Banská Bystrica – Sl. Ľupča_ dolina Driekyňa 07.05.2016



Pešia turistika Jasenie – 24.-26. 2015 Florbalový zápas Hviezd



Pešia turistika Jasenie – 24.-26. 2015 Florbalový zápas Hviezd



Vianočný medziročníkový turnaj - MIX VOLEJBAL



Lyžiarsky kurz – 9.2. -13.2.2016



Branné cvičenie – Malachovská vyhliadka 17.3.2016



Pohybové aktivity – cykloturistika 18.3.2016



Pešia turistika – chata M. Štefánika- Kosodrevina – Srdiečko 5.-6.5.2016



Krajské kolo -Župná kalokagatia 30.09.2015

Besedy s tematikou protidrogovej výchovy, ľudských práv, výchovy k manželstvu
a rodičovstvu, environmentálnou tematikou


„ „Európsky rok rozvoja 2015“ – 6 tried



Koordinácia prevencie na SOŠ pod názvom „Biele peklo“ 11.11.2015



JCVČ – prednáška na tému „Fajčenie , alkohol a drogy“ 24.11.2015



CTTPaP odborná prednáška „Šikanovanie“ 16.3.2016



CTTPaP odborná prednáška „Obchodovanie s ľuďmi“ 17.3.2016



CTTPaP odborná prednáška „ Sex a prenosné pohlav. choroby“ 11.4.2016



Ochrana ľudských práv – divadelné predstavenie 14.4.2016

Návšteva a aktívna účasť žiakov a študentov SOŠ na kultúrnych podujatiach


Návšteva kina – „Wilson“ – žiaci z ŠI



Štátna opera B.B. návšteva predstavenia „Biele Peklo“ 20.11.2015



Bábkové divadlo na Rázcestí, predstavenie “Ilona- žena Hviezdoslavova“
13.1.2016



„Dni narcisov“ pomoc pri zbierke 15.4.2016



Návšteva Ľupčianskeho hradu 21.4.2016



DJGT – „Arzenik a staré divy“ 5.2016



Príprava a realizácia včelárskej výstavy v areáli školy



Návšteva múzea SNP



Edukafilm – premietanie filmov



Vystúpenie v MŠ Sásová - scénka na podporu Tradičných raňajok (mlieko,
chlieb, maslo a med)

Súťaže a výstavy


TORTY OD MAMY predvádzanie nových cukrárskych metód v ozdobovaní –
pre 60 cukrárov pod vedením odborníka Bohuša Ľubelan



Súťaž

o najkrajšiu

tortu

–

organizátori

maturanti

nadstavbového

štúdia26.2.2016


Prenosné pohlavné choroby - prednáška pre chlapcov ŠI 15.2.2016



Mladý tvorca 2016 – Nitra súťaž – cestovný ruch 26.-27.4.2016



Interaktívna výstava - včely a včelárstvo – SOŠ aktívny spoluorganizáror ,
Th. kaštieľ 28.4.2016



Výstava kvetena – expozícia včelárstvo 3.5.2016



Prednáška na tému včely a včelárstvo – na kvetene 3.5.2016



Súťaž „Môj plagát pre región“ Junior Achivement 9.6.2016



Príprava výstavy drobnochovateľov v Badíne



Účasť „Naj agro chlapec, Naj agro dievča“ postup do finále – Nitra



Odborná súťaž zručnosti odbor cukrár – pekár“ Drobné pečivo“



Kurz Animátorov



Návšteva SOŠ žiakmi ZŠ Fantázia – prednášky a ukážky prác so včelami
a náučný chodník



Návšteva SOŠ študentmi VŠT Zvolen - prednášky a ukážky prác so včelami
a náučný chodník

Predmetové olympiády a súťaže


Matematický klokan 23.2.2015



Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín



Účasť na celoslovenskej súťaži „Mladý ekofarmár“ v Nitre
(2.miesto a 5. miesto) 18.-20.5.2016



Danubius Gastro Bratislava „Najlepší Bratislavský rožok“ - získali sme 1.
miesto v kategórii pletené cesto a 1. miesto v kategórii Bratislavský rožok
28.1. - 31.1.2016



SOŠ B. Bystrica – súťaž výroba a pečenie výrobkov z lístkového cesta,
získali sme 3. miesto v kategórii plundrové cesto



Celoslovenská súťaž o najlepšie výrobky z lístkového a plundrového cesta –
Kežmarok (2. miesto)



4. Medzinárodná súťaž „najkrajšia svadobná torta“ – kategória junior Praha
9.-10.1.2016



Výberové konanie dodávateľov úľov – Včelári 3.2.2016



Bosákova cena – Bratislava 8.4.2016 (3.miesto)



Súťaž – Hudební dort 2016 (2. miesto)



Biblická olympiáda (2. miesto pre SOŠ pod Bánošom)

Iné aktivity


Šachtičky – pobyt – 2.A komunikačné kompetencie 3. – 4. 9. 2015



Úprava a skrášľovanie areálu školy pred včelárskou výstavou 7.-11.9.2015



Zakladanie nového kompostoviska a záhrady v areáli školy 24.9.2015



Týždeň racionálnej výživy – ukážky výroby , zdobenie medovníkov žiakmi ZŠ
13.10.2015



Návšteva francúzskych študentov v pekárskych a cukrárskych dielňach,
predvádzanie a zaškoľovanie ich do tajov pečenia 13.10.2015



V rámci projektu STELLA škola hostila 20 francúzskych študentov a 4
pedagógov za účelom spoznať

banskobystrický región z historického

hľadiska 4.-17.10. 2015


CVČ – Junior Radvanské maľovanie drevených paliet – 10 žiakov 27.10.2015



CVČ – Junior - pomoc pri úprave okolia mesto 2.11.2015



Zbierka oblečenia pre utečencov 10.11.2015



„Učíme sa pre život“ tvorivé dielne pre žiakov ZŠ – prezentácia SOŠ na ZŠ
Spojová 6.11.2015



2. Zbierka pre utečencov 12.11.2015



„Tradičné raňajky“ Prezentácia na materskej škole Lazovná 20.11.2015



Vianočné aranžovanie, výzdoba SOŠ



Spracovanie vlny – ukážky pre žiakov ZŠ Fantázia 8.12.2015



„Tradičné raňajky“ Prezentácia na materskej škole cesta k nemocnici
18.12.2015



Prieskum trhu - reštaurácie, kaviarne, CK, CA v meste B.B. 4.4.2016



Stredoslovenské osvetové stredisko IV.D 6.4.2016



Pomoc pri rekonštrukcii škôlky na Tatranskej ulici ŠI. V-VI mesiac 2016



Pomoc pri zavádzaní knižnice pre seniorov v priestoroch CVČ Junior – ŠI
18.4.2016



„Štúrovci netradične“ Literárne a hudobné múzeum, BB 12.5.2016



Študujem v zahraničí – prednáška bývalého študenta, ktorý študuje v Dánsku



Výmenný pobyt partnerskej školy Srbsko žiaci a učitelia – prezentácia zvykov
zachovaných na Slovensku 29.6. - 2.7.2016



Návšteva 40 žiakov z ZŠ Selce v rámci týždňa racionálnej výživy



Vianočné dekorácie na ŠI



Pečenie vianočných oblátok – návrat k tradíciám



Organizovanie porady výchovných poradcov z okolia B.B.



Organizovanie podujatia v spolupráci s VIP BB - Farmársky trh Zatváranie
Bánoša a Otváranie Bánoša



Kurz štepenia a rez ovocných drevín – podnikateľské triedy



Účasť školy na Burze povolaní v

Banskej Bystrici, Brezne, Závadke nad

Hronom, Detve, Žiari nad Hronom; Orave



Pravidelné vysielanie Študentskej rady cez školský rozhlas;



Príspevky našich žiakov do odborných časopisov a facebooku – ako
príspevky čitateľov ( študentka III. ročníka)



Ukážky včelárenia a včelárskeho chodníka pre ZŠ Sitnianska B.B.



Organizovanie dňa otvorených dverí na SOŠ;



Letná týždňová

prax

študentov 2. ročníka odboru podnikateľ pre rozvoj

vidieka na gazdovstve Marekov Dvor – Drábsko


Odborná exkurzia Hyza farma výkrmu brojlerov Dobrá Niva



Odborná exkurzia na PD Badín - odchov teliat mliečnym automatom



Odborná exkurzia AGROHELP s.r.o. Heľpa – chov ošípaných



Ukážky štepenia ovocných drevín – Ing. Jakubek



Odborná exkurzia Habakuky – oboznámenie sa s miestom praxe



Odborná exkurzia Čremošné – odchov hydiny a predaj z dvora 9.11.2015



Odborná exkurzia Finančné centrum – Bratislava 15.12.2015



Odborná exkurzia reštaurácia Benický 26.2.2016



Odborná exkurzia IC BB 10.3.2016



Tvorivé dielne Tihányiovský kaštiel – maľovanie vajíčok 15.3.2016



Odborná exkurzia IC BB + Radnica 18.3.2016



Odborná exkurzia Tihányiovský kaštiel II.D - 21.3.2016



Návšteva „ Burza teraristiky“ Trnava 24.4.2016



Kvetena – výstava IV.D - 4.5.2016



Kvetena – výstava III.A - 5.5.2016



Výstava včelárstva Tihányiovský kaštiel - 16.5.2016



Odborná exkurzia stanica plemenných býkov - Insemas Zvolen



Literárna exkurzia – Dom Sama Chalúpku Horná Lehota 28.6.2016



Odborná exkurzia Špania dolina



BDNR „Hviezdy sú tiché“ - 27.6.2016



Pracovná exkurzia – Čremošné – opracovanie hydiny



Odborná exkurzia - Očová RD – robotické dojenie kráv 12.11.2015



Liaheň moriek II.A – Šurianky 23.11.2015



Farma Oliver na Dolnej Mičinej – 30.11.2015



Výkrm brojlerových kurčiat– Dobrá Niva 7.12.2015



Liaheň moriek IV.A – Šurianky 8.12.2015



Pradnica, tvorivé dielne IV.D 24.11.2015



Pradnica, tvorivé dielne III.A 25.11.2015



Účasť na celosvetovej výstave cukrárstva a pekárstva „SIGEP“ v Rimini 23.25.1.2016



Zber a separovanie plastov v priebehu školského roka – zapojené všetky
triedy



Zachovaj sa humánne a daruj svoju krv



Organizovanie KABU – uvítanie prvákov na SOŠ



Vianočný večierok – program zachovávania 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 2015/2016 s pokračovaním 2017:
1. 2015-1-SK01-KA102-008701 –„Podnikanie na vidieku potrebuje nápady“
trojtýždňové turnusy ( jeseň, jar) pre 2x10 študentov odboru podnikateľ pre
rozvoj vidieka v strednom Taliansku, oblasť Umbria.(2015)
2. 2016-1-SK01-KA102-022377- „Európske cesty rozvoja vidieka“
Trvanie projektu 24, mesiacov, začiatok 01.06.2016
Aktivity:
Francúzsko:
2 MOV včelárstva- výučbové pobyty, + 2 MOV – hospitácie (job shadowing);

2 turnusy (jeseň, jar) po 8 študentov manažment regionálneho cestovného
ruchu + 2 sprevádzajúce osoby, poznatky o krajine, histórii, zvykoch,
možnosti apiturizmu, využívanie včelích produktov, klimatické zmeny,
problémy v poľnohospodárstve, včelia pastva
Taliansko:
Od 23.04. – 07.05.2017, 8 žiakov + 1 sprevádzajúca osoba, podnikateľ pre
rozvoj vidieka, ekologické poľnohospodárstvo, ekopestovanie rastlín, plodín,
jarné práce
Česká republika:
Trutnov: - SOU – stáž 14 dní pre študentov odboru cukrár pekár, tradičné
cukrárske výrobky s použitím medu
Litomyšl: - Stredná škola záhradnícka a technická – stáž 14 študentov +1
učiteľ, odbor podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých
zvierat; získanie praktických skúseností pri starostlivosti, ošetrovaní a kŕmení
zvierat, služby pre chovateľov
2 učitelia – hospitácie - zameranie na akvaristiku, teraristiku, import, export
exotických zvierat, burzy, výstavy, chov chránených druhov; zameranie na
záhradníctvo, kvetinárstvo, ovocinárstvo, sadovníctvo, budovanie zbierok
rastlín;
3. 2016-1-SK01-KA202-022525 „ Naučme sa pomáhať“
Trvanie projektu 28, mesiacov, začiatok 01.09.2016
Partneri SOŠ Pod Bánošom a SOŠ +EPLEFPA Garrone Francúzsko,
+Tauferova stredná odborná škola veterinárna Kroměříž Česká republika;
Cieľ vytvoriť strategické partnerstvo, ktoré podporuje výmenu osvedčených
postupov pri liečbe a pomoci ľuďom za pomoci zvierat; SK – apiterapia, FR –
hipoterapia, CZ – canisterapia. Projekt stavia na prínosoch inklúzie – zapojiť
ako účastníkov znevýhodnených študentov a tiež cieľová skupina sú tiež
znevýhodnení.

SOŠ Pod Bánošom partner pri projektoch:

1. Erasmus + / MOBILE FPI/ STELAA 2: 2014-FR01-KA102-000573Mobile

de

l´

ensegnement

et

la

formation

professionnales

(STELAA2)- mobilita vzdelávania a odbornej prípravy – 24 francúzskych
študentov + 4 vyučujúci + návšteva riaditeľky školy z Neracu
04.10. – 17.10. 2015
Získavanie praktických zručností vo včelárstve, cukrárstve a pekárstve.
2. Projekt českých partnerov v rámci projektov Erasmus – českí učitelia
odborných predmetov sa zúčastňovali vyučovania, JOB Shadowing,
počas celého týždňa, kde zbierali odborné zručnosti a skúsenosti našich
učiteľov
3. Projekt srbských partnerov, v mesiaci jún a júl pôsobili srbskí učitelia
a žiaci v priebehu týždňa na SOŠ , kedy sa oboznamovali s regionálnymi
a národnými zvykmi na Slovensku.
Projekty podané a neprijaté
1. Erasmus + 2016-1-SK01-KA2101-022401 „Čo učíme to robíme“
Vzdelávacia mobilita zamestnancov.

ad. k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou
inšpekciou v škole
1. Štátna školská inšpekcia bola vykonaná dňa 31.05.2016.
Predmet školskej inšpekcie: Realizácia internej časti maturitnej skúšky – teoretickej
časti odbornej zložky v SOŠ
Záver ŠI: Interná časť maturitnej skúšky – teoretická časť odbornej zložky
v kontrolovanom študijnom odbore podnikateľ pre rozvoj vidieka bola pripravená
a realizovaná v súlade s právnymi predpismi. Spracovaná príslušná dokumentácia
obsahovala požadované údaje. MT sa konala v súlade s vypracovaným časovým
harmonogramom bez rušivých vplyvov.

2. Štátna školská inšpekcia bola vykonaná v dňa: 10.02.2016
Predmet školskej inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej
gramotnosti – testovanie žiakov končiaceho ročníka SOŠ.
Záver ŠI: Záverečná správa z vykonanej inšpekcie nebola doručená na SOŠ.
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

Cukrárska a pekárska dielňa: sú so sociálnym vybavením pre
žiakov, expedíciami a skladmi potravín a múky a príslušným
strojnotechnologickým vybavením - elektrickými a plynovými
rotačnými

a etážovými

pecami,

kysiarňou,

rožkovacím

a deliacim strojom, miešače, mixéry, chladiace boxy,
Včelárske dielne: 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).
Včelín a včelnica: V areáli školy sú 4 stanovištia včelstiev,
z ktorých každé je vybavené vlastnou buňkou alebo včelínom.
Ďalej je v budovaní stanovište odložencov a oplopdňovacia
stanica v katastri Šalková. V tomto roku pribudol Apihaus – na
prijímanie energie z úľov v rámci Apiterapie.
Stolárska dielňa: je vybavené hobľovačkou,

2 okružnými

pílami. V tomto roku pribudli zariadenia ako zvislá fréza,
dlabačka ako aj veľkoplošná brúska. V rámci projektu došlo k
dovybaveniu ručným a strojovým náradím, potrebným

na

spracovanie dreva. Tiež došlo ku rekonštrukcii celej stolárskej
dielne ako aj výmene celej strechy nad dielňami na náklady
školy.
Mäsiarske dielne: Mäsovýroba je kompletne vybudovaná
s miestnosťami:

rozrábka,

udiareň,

sušiareň,

výrobkov, chladiace boxy. Všetky časti

výrobňa

sú vybavené

potrebnými zariadeniami, strojmi a pomôckami, ktoré spĺňajú
potrebné výrobné a hygienické predpisy.
Mäsiarska predajňa: je vybudovaná a zariadená potrebnými
chladiacimi vitrínami, a zariadenie spĺňa všetky potrebné
hygienické predpisy,
Chov cudzokrajných zvierat: Zverinec I a Zverinec II. –
priestor pre akvaristiku a teraristiku, vonkajšie voliéry pre
exotické vtáctvo. Priestory na strihanie a úpravu srsti psov: uvedené priestory sú vybavené potrebnými zariadeniami
a pomôckami na chov cudzokrajných zvierat.

Telocvičňa

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

Učebňová časť

Počet učební spolu: 22

Z toho odborné: 13

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 98. Všetky PC sú
pripojené na internet pomocou siete Infoveku.
Stav vybavenia

Dielne: cukrárska a pekárska - potreba

jednotlivých častí technológie

za

menej

opotrebovanú

modernizácie
a výkonnejšiu

a energeticky menej náročnejšiu.
Školský internát – vo vchode „A“ a „B“ bol vymenený nábytok
vo všetkých bunkách a bola vykonaná prestavba bunkových
jadier. V tomto roku sa pokračovalo vo výmene nábytku aj
v časti vchodu „C“

na vlastné náklady. Je nutné vymeniť

zastaraný nábytok vo vchode „C“.

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

676 936,00 €

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. /14

-

3 246,00 €

1.- 6. /15

-

5 580,00 €

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 BBSK

5 460.28 €

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

Z daňových príjmov (ŠI)

127 154,00 €

podľa osobitných predpisov.

Rekonštrukcia budovy ŠI

20 317,25 €

IMYB

10 000.00 €

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 dielenskej

Vlastné

časti školy s ohľadom na skutočnosť, že

problémové a dochádza ku prasklinám

na škole vzniklo Centrum odborného

v streche a obvodových múroch. A touto

vzdelávania a prípravy vo včelárstve

vecou sa v danom roku nič nezmenilo.

s celoslovenskou pôsobnosťou a druhé

Stav je vyhodnotený ako havarijný.

Centrum odborného vzdelávania a

Napriek

prípravy v cukrárstve a pekárstve

krytina, ktorá je schopná absorbovať
dilatácie

uloženie

tomu,

budovy

že

obvodového

bola

dielní

je

vymenená

plášťa,

bude

potrebné pokračovať v sanácii základov.

Dlhotrvajúci pokles žiakov sa zastavil

- využívanie individuálnych prístupov k

u maturitných odborov, ale nie celkom

propagácii odborov v sieti školy;

presvedčivo u učebných odborov, kde

- orientácia na nové odbory (cukrár –

prevláda nízka úroveň vedomostí

kuchár, výroba sladu a piva);

prihlásených žiakov zo základných škôl.

- spojenie s OZ Vidieckym partnerstvom
BB kraja, orientácia školy pre potreby
ukončené

vidieka

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
Centrum

odborného

vzdelávania

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 školenia
v oblasti pestovania a štepenia
ovocných a nektárodajných stromov
- pokračovanie v realizácii učebného
odboru cukrár – kuchár a uskutočnení
spolupráce so Strednou odbornou
školou hotelových služieb v Banskej
Bystrici
- pokračovanie v spolupráci s HC 05
hokejovým klubom mesta B. Bystrica na
výchove hráčov študujúcich v našej
škole;
- vytvoriť materiálnu a personálnu
platformu pre vypracovanie

vzdelávacieho programu pre
sladovníctvo – výroba piva
- vybaviť školu štýlovým kočom a párom
koní,

pre

agroturizmus.

prispôsobiť

aj

vybavenie

poľnohospodárskych
malotraktor

do

Tomuto
pre

študentov

horských

oblastí,

/
s

mechanizáciou na prípravu krmovín,
stajne na kone.
- spustiť miestne centrum apiturizmu so
všetkými náležitosťami
-

snažiť

sa

o ďalšiu

úspešnosť

v podávaní projektov v rámci MŠ SR,
ako Erasmus

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

nielen vo včelárstve , ale aj

poľnohospodársko–potravinárskej

v ovocinárstve a vo výrobe piva či

komory pri zriadení včelárskeho centra

medoviny

s celoslovenskou pôsobnosťou ale aj

- monopolné postavenie školy v rámci

v novom odbore podnikanie v chovoch

Slovenska pri overovaní nového

spoločenských, cudzokrajných a malých

experimentálneho odboru podnikanie

zvierat.

v chovoch spoločenských, cudzokrajných

- schopnosť zabezpečovať celoživotné

a malých zvierat ;

vzdelávanie cez e-learningový portál

- v centre odborného vzdelávania a

- schopnosť poskytovať ubytovanie

prípravy vo včelárstve rozšíriť možnosti

a stravovanie účastníkov počas víkendov na výrobu liečiv a celkový servis pre
a prázdnin;

včelársky zväz vrátane poradenskej

- rozvoj školy je plne v súlade

činnosti;

s dlhodobými zámermi BBSK;

-potreba dobre fungujúceho centra pre

- odborný výcvik sa prevažne realizuje vo pekárstvo a cukrárstvo podobne ako pre
vlastných prevádzkach;

včelárstvo

- dlhodobá tradícia;

- dobré uplatnenie absolventov v praxi

- kvalitní odborníci - pedagógovia, majstri v tuzemsku i zahraničí;
odbornej výchovy;

- záujem podnikateľských subjektov

- rozvinutá podnikateľská činnosť;

o absolventov;

- danosti stavby a poloha školy;

- jedinečným zameraním odborov

- vysoká kvalita tradičných potravín

v banskobystrickom kraji využiť

nášho regiónu;

príležitosti ponúkajúce sa z EÚ – pre

-schopnosť a skúsenosti školy v prvkoch

rozvoj vidieka;

duálneho vzdelávania pre živnostnícke

- presadenie sa týchto jedinečných

odbory

vzdelávacích odborov na trhu v rámci

- uteplenie budovy školy, výmena okien,

turistiky v regióne;

zníženie energetickej náročnosti.

- spustenie výroby mäsiarskych
produktov v škole.

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

postupne znižuje;

potravín a služieb v porovnaní s okolitými

- neukončené prebudovanie internátu na európskymi krajinami;
dôstojné ubytovanie pre externých

- nízka úroveň miezd v regióne;

študentov

- znižovanie populácie;

- nejednotnosť stavovských organizácií

- veľké množstvo škôl (hlavne gymnázií)

pôsobiacich na vidieku;

v banskobystrickom kraji;

- orientácia prevažnej časti rodičov na

- zlá štruktúra siete odborných škôl, ktorá

vzdelanie detí nesúvisiace so životom na nekopíruje potreby trhu práce
vidieku;

- nepostačujúci záujem MŠ SR

- nedostatok finančných zdrojov zo

o odborné školstvo;

strany Ministerstva školstva;

- neujasnenosť počtu absolventov

- pomalý postup k financovaniu v tzv.

v odbornom vzdelávaní v súlade

Duálnom systéme (zapojenie rezortu do

s potrebami trhu práce;

financovania a vedenia stredných

- zlá finančná situácia rodín na vidieku

odborných škôl);

neumožňuje žiakom hlásiť sa na

- smerovanie duálneho systému len ako

vzdialenejšie stredné školy (vzdialené od

šablóna potrieb automobilového

bydliska, finančná náročnosť na

priemyslu

ubytovanie v internáte);

- absolventi ZŠ stále na slabšej úrovni;

- ovládnutie vlastníctva pôdy nie

- slabá motivácia prevažnej časti

občanmi SR;

populácie o zamestnanie v tradičných

- tlak na unifikáciu pekárskej

remeslách;

a cukrárskej výroby;

- neschopnosť štruktúr na vidieku

- orientácia spotrebiteľov na nízke ceny

využívať ponúkané prostriedky z fondov

a nie na kvalitu.

EÚ.

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

19 absolventov 48% navštevuje

odbory

Študijné
odbory

52 % sa zapojili do pracovného

nadstavbové

pomeru

štúdium

Počet absolventov v evidencii

80 včelárov

ÚP 0 %

27 absolventov 37 % prihlášky

56 % sa zapojilo do pracovného

na VŠ

pomeru,
Počet absolventov v evidencii
ÚP 7 %

ad. 2)
Ďalšie informácie


Škola

veľmi

problémových

úzko

spolupracuje

žiakov.

Poskytuje

s rodičmi

žiakov,

poradenskú

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 a tiež pokračuje v realizácii zahraničných projektov, ktoré pomáhajú
študentom lepšie prijímať a spracovať informácie z európskeho podnikania
a rozhodnúť sa využiť získané vedomosti pre svoje ďalšie smerovanie.



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


V školskom areáli je počas letnej sezóny otvorená štýlová lodˇ - predajný
stánok

s občerstvením

a

detskými

ihriskami,

ktoré

láka

množstvo

návštevníkov z radu mladých rodín s deťmi, čo prispieva k dostaniu sa školy
do povedomia


Škola sa dostáva do povedomia aj za hranicami SK a to rôznymi aktivitami
napríklad medzinárodnými projektmi, či už podanými SOŠ, alebo bola SOŠ
oslovená ako zaujímavá partnerská škola.



SOŠ, ktorá je súčasne Centrum odborného

vzdelávania a prípravy vo

včelárstve a tiež Centrum odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve
a cukrárstve,

poskytuje akreditované kurzy pre včelárov a rôzne kurzy,

ukážky a prednášky pre cukrárov a pekárov.


Otvorením novej včelárskej predajne v priestoroch školy poskytuje včelárom
možnosť zakúpiť si pomôcky distribuované zo zahraničia.



Škola pokračuje vo výrobe 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). Zámerom je pokračovať aj pre mladých do 21 rokov a to
aj pre cudzincov v jazyku anglickom.


Škola dokončila budovanie nových výrobných dielní na spracovanie mäsa
a výrobu

mäsových

výrobkov

a tiež

predajňu

mäsových

v priestoroch školy, ktoré boli v uplynulom školskom roku

výrobkov

uvedené do

prevádzky. Tu bude potrebné len doladiť detaily výroby teplých výrobkov
a udiarne. V spolupráci s veterinárnou správou zabezpečiť kvalitné mäsá zo
slovenského vidieckeho chovu.


Vo včelárstve vytvoriť vzdelávací program pre absolventov ZŠ na Slovensku,
prípadne z iných krajín s možnosťou skráteného vyučovania na dva roky
podľa zákona o stredných školách.

Vypracovali:
Ing. Pavel Fiľo, Ing. Jana Cavarová, Mgr. Lila Bezáková
Prerokované na zasadnutí rady školy dňa:

12. októbra 2016

Prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa: 10. októbra 2016

