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1. Úvodné identifikačné údaje 

Kontakty pre komunikáciu so školou: 

Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová 

 

Titul, meno, priezvisko Pracovná pozícia Telefón Fax e-mail 

Mgr. Jozef Barborka riaditeľ  školy 046/512 19 12  046 512 19 55 
jozef.barborka@zssha.edu.sk 

 

Mgr. Lucia Stúpalová sekretariát 046/512 19 12  046 512 19 55 sekretariat@zssha.edu.sk 

Ing. Jozef Neuschl 
štatutárny zástupca a 
zástupca pre 
praktické vyučovanie 

046/512 19 20  046 512 19 55 
jozef.neuschl@zssha.edu.sk 

 

Ing. Mária Beňušová 
zástupca riaditeľa pre 
teoretické vyučovanie 

046/512 19 30  046 512 19 55 
maria.benusova@zssha.edu.sk 

 

Ing. Ladislav Cingel 
zástupca riaditeľa pre 
praktické vyučovanie 

046/512 19 12 
046/547 57 02 

 046 512 19 55 
ladislav.cingel@zssha.edu.sk 

 

Ing. Janka Dežerická 
zástupca riaditeľa pre 
technicko 
ekonomické činnosti 

046/512 19 12  046 512 19 55 
janka.dezericka@zssha.edu.sk 

 

Mgr. Ružena Fullajtárová výchovná poradkyňa 046/512 19 45  046 512 19 55 
ruzena.fullajtarova@zssha.edu.sk 

 

 

Zriaďovateľ:  

Trenčiansky samosprávny kraj 

Odbor školstva 

K Dolnej stanici 7282/20A 

911 01  Trenčín 

 
Poverená  vedením odboru: Hilčíková Daniela, Ing. 

Telefón: +421-32-6555(501) 

E-mail:  daniela.hilcikova@tsk.sk  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Handlovej  31. 08. 2016  Mgr. Jozef Barborka 

 riaditeľ školy 

mailto:barborka@zssha.edu.sk
mailto:neuschl@zssha.edu.sk
mailto:maria.benusova@zssha.edu.sk
mailto:ladislav.cingel@zssha.edu.sk
mailto:janka.dezericka@zssha.edu.sk
mailto:ruzena.fullajtarova@zssha.edu.sk
http://www.tsk.sk/urad-tsk/organizacna-struktura-uradu-tsk/odbor-skolstva-a-kultury/hilcikova-daniela.html?page_id=132902
mailto:daniela.hilcikova@tsk.sk
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2. Zameranie školy 
 
 Stredná odborná škola Handlová sa nachádza v regióne HORNÁ NITRA. Kedy  po prvýkrát 

človek kráčal po handlovskom chotári, nevieme. Archeologické nálezy svedčia o tom, že to bolo viac 

ako pred tritisíc rokmi. Handlová vznikla ako šoltýska osada, založená nemeckými kolonistami na 

emfyteutickom práve roku 1376. Pravdepodobne bola založená ako banícka osada na dobývanie 

zlata. Zlata však veľa nebolo, ale už od 18. storočia sa vedelo o výskyte uhlia. To postupne premenilo 

poľnohospodársku Handlovú na priemyselné mestečko. Pomaly sa začala meniť štruktúra i počet 

obyvateľov, rozvíjalo sa školstvo a žili tu ľudia, ktorí toto mesto milovali a zveľaďovali. Handlová, 

ktorá je obklopená čarokrásnou prírodou, sa zaradila medzi významné mestá nášho regiónu. Naša 

škola, ktorá svojím vzdelávacím programom pripravuje kvalifikovaných pracovníkov v svojich 

odboroch, má preto nielen v tomto meste, ale aj v celom regióne, svoje opodstatnenie.  

  

 Stredná odborná škola vznikla1.3.2009 premenovaním Spojenej školy Handlová. Spojená 

škola Handlová vznikla 1.9. 2007 rozhodnutím Trenčianskeho samospráv-neho kraja. Školu tvoria 

dve organizačné zložky: Združená stredná škola obchodu a služieb  a Stredná priemyselná 

škola. 
Združená stredná škola obchodu a služieb vznikla spojením jej predchodcov, ktorými bolo 

Stredné odborné učilište a Obchodná akadémia, sídliaca v priestoroch SOU. Korene školy siahajú až 

do roku 1948 kedy vznikla jej predchodkyňa Odborná škola banícka so sídlom v Handlovej. Rozvoj 

banského priemyslu otváraním ďalších nových baní v  Novákoch, Pôtri a Cígli si vynútil  vznik i 

Priemyselnej školy baníckej v Handlovej. Jej predchodcom bola závodná škola práce pri Veľkobani 

Handlová, ktorá uskutočňovala sedemmesačné kurzy a tiež expozitúru Vyššej priemyselnej školy 

baníckej v Banskej Štiavnici, ktorá sa zriadila 1.9.1949. Vznikom Závodnej školy práce, Učilišťa 

štátnych pracovných záloh, Strednej priemyselnej školy bola zabezpečená príprava banských 

odborníkov nielen pre región v Handlovej, ale v podstate pre celé Slovensko. V roku 1957 bolo 

Banské učilište štátnych pracovných záloh premenované na Odborné učilište a bolo spravované 

podnikom Veľkobaňa, národný podnik Handlová. Od 1. septembra 1978 sa mení názov Odborného 

učilišťa na Stredné odborné učilište banícke, v ktorom majú žiaci možnosť získať stredné a úplne 

stredné vzdelanie. Nastali kvalitatívne zmeny v radoch pedagogických pracovníkov. Prvý žiaci 

študijných odborov maturovali 25. - 29. mája 1981 v odbore elektromechanik. Vplyvom 

ekonomických, či politických tendencií na prelome 60-tych a 70-tych rokov sa začalo utlmovať 

baníctvo. Tieto snahy sa dotkli i baníckeho školstva  a to tak, že učilište začalo pripravovať i učňov 

iných nebaníckych odborov. Nariadením vlády bol dňom 1.9.1990 vydaný pokyn pre zrušenie 

učebných a študijných odborov zameraných úzko len na banícku problematiku z hľadiska 

neperspektívnosti týchto odborov. Konkrétne na SOU Handlová bol zrušený študijný odbor banský 

mechanizátor, takže žiaci sa v uvedenom odbore museli pretransformovať na študijný odbor 

mechanik strojov a zariadení, t.j. odbor v ktorom sa mohli realizovať i mimo banských prevádzok. 

Nové vedenie SOU Handlová si včas uvedomilo rôzne zmeny v spoločnosti vo všetkých jej sférach, 

no žiaľ materiálne, personálne a organizačne nebolo Stredné odborné učilište na tieto úlohy ihneď 

pripravené a preto bolo potrebné vykonať radikálne zmeny v orientácii SOU ako i jeho riadení a 

organizácii práce. Neperspektívnosť baníckych profesií, nezáujem banských podnikov o nový 

banícky dorast a útlmový program v baníctve znamenalo zamerať orientáciu SOU nielen na banské 

podniky, ale predovšetkým na regionálnu potrebu výchovy dorastu iných podnikov Od 1.9. 1991 sa 

na typicky chlapčenskej škole začínajú pripravovať i dievčatá v učebnom odbore krajčírka so 

zameraním na konfekciu v spolupráci so závodom Slovenka a odbor murár.   

Popri Strednom odbornom učilišti vzniká od 1.1. 1991 Dievčenská odborná škola s odbormi 

opatrovateľka, neskôr obchod a podnikanie a nasledovne nadstavbové štúdium sociálne služby.  
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Transformáciou študijného odboru obchod a podnikanie a záujmu chlapcov o toto štúdium vzniká 

1.9.1993 Obchodná akademia. Neskôr na SOU vznikajú nové odbory ako stupňovitá príprava 

v odbore strojárstvo a elektrotechnika, učebný odbor  krajčír - dámske odevy, technicko-

administratívny pracovník. Absolventi učebných odborov môžu získať maturitu v dvojročnom 

nadstavbovom štúdiu ako odevníctvo, technicko-ekonomický pracovník, v odbore elektro či 

v strojárstve. 

Stredná priemyselná škola ako samostatná školská inštitúcia vznikla v roku 1950. Jej vznik 

bol spojený s rozvojom baníctva a energetiky v regióne hornej Nitry. Potreby týchto rezortov 

určovali charakter profilu absolventa i študijné odbory. K prvým študijným odborom patrilo 

dobývanie uhoľných ložísk, výroba, rozvod a použitie elektrickej energie, banská mechanizácia 

a elektrifikácia, zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky. V 80- tych rokoch dochádza ku zmene 

profilácie školy, keď končí študijný odbor hlbinné dobývanie uhlia a začína študijný odbor 

strojárstvo a pokračuje elektroenergetika. Priestorové možnosti školy však boli obmedzené, preto sa 

začalo s výstavbou nového pavilónu, ktorý bol otvorený v roku 1987. V roku 1991 pribudol ďalší 

pavilón s odbornými učebňami a dielňami. Škola tak mohla zaviesť novú organizáciu vyučovania so 

systémom odborných učební a kabinetov, čo zvýšilo efektívnosť vyučovania. 90- te roky priniesli 

nielen zmenu spoločensko- politickej situácie, ale hlavne zmenu ekonomických podmienok a potrebu 

pružného reagovania  na nové trendy technického rozvoja. Škola zaviedla  od školského roku 

1994/95 dvojročné špecializačné pomaturitné štúdium v odbore elektrotechnika- racionalizácia 

výroby a spotreby elektrickej energie a strojárstvo- hydraulické systémy. Inovácie zasiahli aj denné 

maturitné štúdium. V školskom roku 1992/93 bol zavedený nový študijný odbor technické 

a informatické služby v strojárstve a tradičný integrovaný odbor elektrotechnika sa zameral na 

oznamovaciu techniku a elektrické zariadenia a strojárstvo sa orientovalo na dopravné zariadenia. 

V roku 2001 sa škola pripojila k iniciatíve piatich škôl na Slovensku a otvorila nový experimentálny 

študijný odbor technické lýceum zameraný na posilnenie prírodnovedného vzdelávania a zároveň na 

technické zameranie podľa výberu žiakov- elektrotechnika, strojárstvo, informatika. Škola počas 

svojej existencie podporovala aktivity študentov formou technickej súťaže ZENIT, stredoškolskej 

odbornej činnosti, olympiád v jednotlivých predmetoch štúdia a dosahovala úspechy i na celoštátnej 

úrovni.  

 

 

 Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce, sme určili smerovanie našej školy. 

Môžeme povedať, že stredná odborná škola má technicko – informaticko - ekonomické zameranie.  

 

Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú: 

 záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad naplnenia prvých ročníkov) 

 komplexnosť školy a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie, domov mládeže, vonkajší 

športový areál, tri telocvične, systém špecializovaných odborných učební) 

 kvalita, skúsenosť a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov (priestory školy 

               sú využívané v čase mimo vyučovania občanmi Handlovej) 

 záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom, nemeckom a 

francúzskom jazyku 

 korektná spolupráca v rámci predmetových komisií 

 podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov manažmentom školy 

 zavádzanie progresívnych metód do vzdelávania  

 odborná práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 kvalitná práca s talentovanými študentmi -  úspešnosť v rôznych typoch súťaží  

 možnosť profilácie študentov pomocou  širokej ponuky voliteľných predmetov 
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      a krúžkov  

 úspešnosť školy v podávaní projektov a uchádzaní sa o granty 

 

Slabou stránkou školy je: 

 nedostatok finančných prostriedkov na modernizáciu odborných učební, 

 nedostatočná vybavenosť moderných jazykových tried  

 problémy s delením tried ( priestorové, finančné )  

 slabý záujem rodičov o dianie v škole 

 sociálne problémy obyvateľstva regiónu, nezamestnanosť a prenášanie tohto stavu do 

vedomia žiakov spôsobuje znižovanie záujmu o dobré študijné výsledky 

 excentrická poloha školy voči centru (Prievidza), nutnosť dochádzania  

veľkého počtu žiakov školy autobusovými spojmi, zvyšujúce sa náklady na cestovné 

a pokles populácie negatívne ovplyvňuje záujem verejnosti o štúdium v škole 

 

Príležitostí školy 

 

 možnosti rekvalifikačných kurzov  

 fungujúce partnerstvo s podobnými školami doma a v zahraničí  

 zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce 

 oživenie výrobných činností v regióne, zvýšenie zamestnanosti, a tým zvýšenie záujmu 

verejnosti o štúdium technických odborov 

 zníženie nákladovosti na prevádzku školy 

 využitie priestorov školy na podnikateľské účely 

 

Prekážky v rozvoji školy sú: 
 

 nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy 

 nepriaznivý demografický vývoj a s tým súvisiaci boj škôl o žiaka 

 nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl 

 slabá spolupráca s rodičmi 

 nedostatočné finančné aj morálne ohodnotenie učiteľa v spoločnosti  

 vysoká preťaženosť učiteľov 

  zvyšujúci sa priemerný vek pedagogických zamestnancov a malý záujem mladých 

kvalifikovaných odborníkov o prácu v školstve 

 nedostatok kvalitných učebníc, pracovných listov, metodických materiálov  

 finančná náročnosť nákupu odbornej literatúry 
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2.1  Charakteristika školy 
 

 Stredná odborná škola  má momentálne k dispozícii spolu 100 klasických a odborných 

učební, dielní praktického vyučovania a telocviční, ktoré sa nachádzajú v šiestich budovách pekného, 

zeleňou a stromami obkoleseného areálu. V rámci možností je maximálne podporovaná záujmová 

činnosť žiakov, o čom svedčí vyše 50 záujmových krúžkov. Do budúcnosti plánujeme ešte viac 

rozšíriť ponuku podľa záujmu študentov.  

 

 Keďže je naša škola odborná, základným cieľom odbornej prípravy je nadobudnúť a osvojiť 

si odborné zručnosti a návyky, ktoré sú stanovené charakteristikou študijných / učebných odborov 

a profilom absolventa. Súčasne si žiaci upevňujú a prehlbujú teoretické vedomosti v praktických 

činnostiach v moderne vybavených dielňach, ktoré sa nachádzajú v našom areáli. Dochádzajúci žiaci 

majú možnosť ubytovať sa v domove mládeže a školská jedáleň umožňuje podávanie obedov. 

Ubytovaní študenti majú zabezpečené celodenné stravovanie. Domov mládeže poskytuje 

ubytovaným študentom denného štúdia výchovno-vzdelávaciu starostlivosť a vytvára podmienky pre 

prípravu študentov na vyučovanie. Zároveň im aj poskytuje možnosti na aktívny oddych a účelné 

využitie voľného času. 

 

 Na škole vyvíjajú veľmi dobrú činnosť Rada školy a Rada rodičov. Záujmy žiakov  zastupuje 

študentská rada, ktorá zároveň aj organizuje žiacke aktivity.  

Poslanie a uznávané hodnoty našej školy 

 Základným poslaním školy je poskytnúť žiakom úplné stredné a stredné odborné vzdelanie 

a vychovať z nich adaptabilných a rozhľadených ľudí. 

Uznávanými hodnotami v našej škole sú:  

 

Vzdelanie  

 Každý má právo zvoliť si vlastnú vzdelávaciu cestu podľa možností školy 

 Žiak spolu zodpovedá za vlastné vzdelávanie, pristupuje k nemu aktívne 

 Každý má právo na kvalitný vzdelávací proces 

 

Sloboda 

 Každý má právo na autonómne konanie a zodpovedá za jeho dôsledky  

 Každý má právo na vlastný názor a jeho prejavenie v primeranej podobe 

 Každý má právo podieľať sa na tvorbe pravidiel školy 

 Všetci sme povinní rešpektovať pravidlá stanovené školou 

 

Ľudskosť  

 Máme úctu ku všetkým formám života ( človeku i prírode) 

 Každý má právo byť akceptovaný, nezáleží na rase, náboženstve, pohlaví, pôvode 

 Každý má právo na omyl, každý sa snaží svoje chyby naprávať 

 Každý má právo cítiť sa v škole bezpečne 

 

Vízia školy 

 Pre žiaka je základným pilierom osobného rastu 

 Pre rodiča partnerom pri výchove detí 

 Pre učiteľa a majstra odborného výcviku miestom, kde napĺňa svoje poslanie 
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Charakteristika pedagogického zboru 

 Stredná odborná škola Handlová má stabilizovaný pedagogický zbor. Má 67 pedagogických 

pracovníkov (učiteľov a majstrov odborného výcviku), ktorí spĺňajú požiadavky na odbornú 

a pedagogickú spôsobilosť. Niektorí pracujú na čiastočný úväzok. Priemerný vek pedagógov je okolo 

45 rokov. V našej škole sa žiak učí aktívne, vedieme ho k poznávaniu sveta nielen rozumom,  ale aj 

srdcom.  

 

 

 

 2.2  Plánované aktivity školy 
 

 Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality 

vzdelávania. Škola sa bude snažiť vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie života na 

škole: 

 

Záujmové aktivity a krúžky 

 Športové hry 

 Študentská spoločnnosť 

 Stavba LEGO robotov a programovanie CNC strojov 

 Krúžok robotiky 

 CSCO labáky 

 Príprava na maturitné skúšky 

 Taliančina pre začiatočníkov 

 Administratíva a korešpondencia pre bilingválnu obchodnú akadémiu 

 Matematika krok za krokom 

 Internetový krúžok 

 Príprava spoločenských podujatí 

 Krúžok elektrotechnických meraní 

 Lyžiarsko-turistický krúžok 

 Kontaktné športy 

 

Súťaže 

 ZENIT 

 Medzinárodná súťaž robotov 

 Stredoškolák 

 Mladý účtovník 

 Ekonóm školy 

 Olympiáda v anglickom, nemeckom jazyku 

 Olympiáda ľudských práv 

 Cisco NetAcad 

 Písanie na stroji/počítači 

 Klokan 

 Hviezdoslavov Kubín 

 Remeslo má zlaté dno 

 Zenit 

 Junior Internet 

 Súťaž zručnosti 

 Stredoškolská odborná činnosť 

 Stredoškolské športové hry 

 Globálny etický program 
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 Podnikanie v cestovnom ruchu 

 Veľtrh cvičných firiem 

 O najlepšieho žiaka školy 

 

Športovo-turistické akcie 

 Účelové cvičenia 

 Kurz na ochranu života a zdravia 

 Lyžiarsky výcvik 

 Deň zdravia 

 Handlovské športové hry 

 Basketbal o pohár riaditeľa školy 

 Najzdatnejší žiak školy 

 

Exkurzie 

 Burza stredných škôl 

 Veľtrh cvičných firiem 

 Odborné exkurzie 

 Návšteva súdneho pojednávania 

 Návšteva Národnej rady SR 

 SSE, a.s. Zemianske Kostoľany 

 ďalšie aktuálneho plánu školy 

 

Spoločenské a kultúrne podujatia 

 Návšteva divadelných predstavení a koncertov 

 Imatrikulácie 

 Stužkové slávnosti 

 Školský ples 

 Úsmev ako dar 

 Deň narcisov 

 Týždeň modrého gombíka 

 Humanitárne akcie UNICEF 

 Deň Zeme 

 Deň Zdravia 

 Vianočná akadémia  

 Deň otvorených dverí 

 Predvianočná Viedeň 

 Poznávací zájazd Londýn 

 

Mediálna propagácia 

 Handlovské dni techniky 

 Prezentácia školy v partnerských školách 

 Príspevky do časopisu MY Hornonitrianske noviny 

 Príspevky do regionálneho vysielania 

 Aktualizácia školskej www stránky, príspevky na stránku TSK a mesta Handlová 

 Tvorivé dielne 

 Handlovské dni techniky 

 stránky programu Leonardo da Vinci 

 

Besedy 

 Besedy so psychológom, špeciálnym pedagógom o aktuálnych problémoch 
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 Kariérne poradenstvo 

 Ako sa správne učiť 

 S tebou o tebe 

 Preventívne prednášky príslušníkovej mestskej polície v Handlovej 

 Screaning ( zameraný na šikanovanie, protispoločenské javy) 

 Týždeň boja proti drogám 

 Konferencia zdravia 

 Vstup do života 

 

 2.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 

 Podrobný a konkrétny plán  ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy.  Manažment školy 

považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

 Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu. 

 Motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

 Zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu 

efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 

 Sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky  (inovácie) z metodiky 

vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru. 

 Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  funkcií, napr. triedny učiteľ, 

výchovný poradca, predseda predmetovej komisie atď. 

 Príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského 

systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej 

dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď. 

 Príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: 

videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod. 

 Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej  a riadiacej praxe, 

podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

 Sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných  a metodických 

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

 

 

2.4 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
 

 Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho 

procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia.  

Na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým 

vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na 

vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú 

činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť výchovnej poradkyne, činnosť hospodárky, upratovačky 

a údržbára. Na hodnotenie pedagogických a zamestnancov školy použijem tieto metódy: 

 

 Pozorovanie (hospitácie). 

 Rozhovor. 
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 Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy 

zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší 

stupeň školy a pod). 

 Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

 Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 

 Vzájomné hodnotenie učiteľov v rámci vzájomných hospitácií a otvorených hodín. 

 Hodnotenie učiteľov žiakmi. 

 

2.5 Dlhodobé projekty 
 

 Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych 

časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na možnostiach 

a danom učive. Naša škola dlhodobo využíva možnosti rozvojových projektov MŠ SR: 

  

 Erasmus+  -  KA1 My vieme, vy viete, ale spolu dokážeme viac 

 Erasmus+  -  KA 2 Čistá energia – zelená pre Európu 

 Moderná stredná škola  - Inovatívna prestavba vzdelávania na Strednej odbornej škole 

Handlová 2013- 2015 

 Program cezhraničnej spolupráce 

 projekt SPP spoločne  

 Učiace sa regióny 

 Otvorená škola 

 Zdravie v školách 

 Vodný ekosystém s okolím 

 Inovácia vyučovacieho procesu s podporou IKT 

 azykové laboratórium 

 Podnikanie v cestovnom ruchu 

 Manažment osobných financií 

 Sme v škole 

 Otvorená škola pre šport 

 Young energy 

 Zdravie v školách 

 Škola bez hraníc 

 

 Výstupy z týchto projektov prispievajú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu 

v oblasti využívania interaktívnych metód vyučovania a k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti žiakov 

a učiteľov.  

 

2.6 Spolupráca s rodičmi 
 

 Zástupcovia rodičov sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania 

žiakov na triednych schôdzkach a konzultáciami s vyučujúcimi. Majú možnosť sledovať priebežné 

študijné výsledky prostredníctvom internetu. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na 

škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom web stránok školy. Cieľom školy je zvýšiť 

komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany 

rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy bude otvorenie spolupráce s rodičmi na 

školskom vzdelávacom programe. 
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3 Profil absolventa školy 

Znalosti absolventa  

 

 má nielen odborné, ale aj všeobecné  poznatky (kultúrno-spoločenský rozhľad,), ktoré mu 

umožňujú samostatne, kriticky a tvorivo myslieť  

 má poznatky o správnej výžive a zdravom životnom štýle, o ochrane zdravia 

 je schopný osvojené pohybové a športové činnosti uplatniť ako súčasť starostlivosti o svoje 

zdravie  

Osobnostná zrelosť absolventa  

 

 uvedomuje si svoje hodnotové hierarchie, zaujíma samostatné a zodpovedné postoje 

 dokáže hodnotiť svoje konanie, využívať sebahodnotenie na osobný rast 

 dokáže regulovať svoje správanie (rešpektuje všeľudské mravné hodnoty, uznáva ľudské 

práva, akceptuje druhých ľudí) 

 

Absolvent v spoločnosti 

 

 je sebavedomým a zodpovedným občanom, zastáva vlastné postoje 

 dokáže efektívne komunikovať rečou, písmom, gestom, pohybom a chápať komunikáciu 

druhých 

 je schopný zúčastňovať sa života spoločnosti  

 chápe odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami, uvedomuje si význam tolerantného spolužitia 

so všetkými národmi a národnosťami 

 je zorientovaný v ekologickej a environmentálnej problematike, aktívne pristupuje k tvorbe 

a ochrane životného prostredia 

 

Príprava absolventa na povolanie 

 

 má dobré komunikačné  schopnosti (dokáže sa  zrozumiteľne ústne a písomne vyjadrovať, 

čítať s porozumením, vyhľadávať, uchovávať a  používať informácie, komunikovať ich 

a tvoriť) 

 vie komunikovať v jednom cudzom jazyku (využívať ho v ústnom i písomnom styku, dokáže 

pracovať s cudzojazyčnou literatúrou ) 

 vie zmysluplne využívať informačné a komunikačné technológie  

 má základné skúsenosti s prácou v tíme, dokáže pracovať na spoločných úlohách dokáže 

efektívne riadiť svoj čas 

 

 Etický kódex pedagóga určuje morálne povinnosti, ktoré by mal každý učiteľ i majster 

odborného výcviku pri svojej profesii dodržiavať. Medzi hlavné piliere kvalitného pedagóga patria 

nielen kvalifikačné, ale aj charakterové a morálne vlastnosti. Z toho vyplýva pre pedagóga vysoká 

miera zodpovednosti voči žiakom a ich rodičom a aj voči sebe samému. Preto sa učiteľ i majster 

odborného výcviku, ktorý pôsobí v našej škole, neustále vzdeláva, zvyšuje si svoju kvalifikáciu 

a snaží sa získať najnovšie informácie a poznatky zo svojho odboru. Pedagogický pracovník našej 

školy posudzuje žiakov spravodlivo, korektne, hodnotí len výkony a výsledky žiakov. Snaží sa 

o komplexný rozvoj žiakovej osobnosti, vedie ho k samostatnosti a ku kritickému mysleniu. 
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Podporuje a dohliada na jeho zdravý vývoj, snaží sa úzko spolupracovať s rodičmi, ktorých informuje 

o výchovno-vyučovacích výsledkoch. Pri žiakoch so špecifickými vzdelávacími a výchovnými 

poruchami uplatňuje individuálny, veľmi citlivý prístup a úzko spolupracuje s výchovnou 

poradkyňou.  

 Pre našu školu platí, že má dostatok kvalitných pedagogických pracovníkov s výbornými 

kvalifikačnými, ale aj charakterovými a morálnymi vlastnosťami. 
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