Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
na Strednej odbornej škole, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
za školský rok 2015/2016
§ 2 ods. 1 písm. a)
Základné identifikačné údaje o škole
Názov školy

Stredná odborná škola

Adresa školy

Gottwaldova 70/43, Želovce 991 06

Telefón

047/4893281, 0907484692

Fax

047/4893281

Internetová adresa

www.soszelovce.sk

Elektronická adresa

riaditel@soszelovce.sk

Zriaďovateľ školy

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP č. 23, Banská Bystrica

Vedúci zamestnanci:
Riaditeľ

Ing. Andrea Bánovská

Vedúci úseku TEČ

Ing. Monika Kureková

Hlavný majster OV

Milan Dugovič

Rada školy
Zástupca ped.zam.
Zástupca ostatných zam.
Zástupca rodičov

PaedDr. Tatiana Lekýrová,
Ivan Fraňo, od 09.10.2015 Ing. Soňa Jánossyová
Eleonóra Molnárová

Členovia delegovaní zriaďovateľom

Štefan Tuhársky
Helena Miklóšová
Tibor Jekkel
Ing. Anna Orfánusová
Ing. Stanislav Ríša
László Jámbor
Janka Ďuríková

Zástupca žiakov

Hana Tuhárska

Poradné orgány školy

Pedagogická rada školy
Predmetové komisie –
PK pre všeobecnovzdelávacie predmety – predseda PK
PaedDr. Tatiana Lekýrová,
PK pre odborné predmety – teoretické a praktické
vyučovanie – predseda PK Ing. Soňa Jánossyová
Gremiálna porada riaditeľa
Pracovná porada
Rada školy
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§ 2 ods. 1 písm. b)
Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
Stav k 15.09.2015
Učebné odbory
trojročné
Kód

4571 H

3668 H

Názov

Záhradník

Montér
suchých
stavieb

Dĺžka
štúdia

Plán
výkonov

Triedy

Počet žiakov

3

0,5/20

I.B

Novo
prijatí
17

3

0,5/20

II.BM

3

0,5/20

III.B

3

0,5/10

-

-

-

3

17

70

1/30

I.A

11

18/1 ŠVVP
(1SP)

1/30

1

11

18

Spolu
ISCED
3C

k 15.9.
/ z toho
21
/2 ŠVVP
(1PU, 1TP)
22
/5 ŠVVP
(1 TP, 1 ZP,
3 PU)
27
/2 ŠVVP
(1PU, 1 PS)

Dvojročné

4572 F

Spolu
ISCED
2C

Poľnohospodárska
výroba

2

2
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študijné odbory
Kód

Názov

4511 L

Záhradníctvo
(nadstavb.
štúdium)

4211 N 16

Záhradníctvo
- záhradná
a krajinárska
tvorba
(pomaturitné
štúdium)

Dĺžka
štúdia
v roko
ch
2

2

Plán
výkono
v

Triedy

1/31
externávečerná
forma
1/31
externávečerná
forma

I.D

11

I.P

11

Spolu
ISCED 3A
SPOLU
škola

Počet žiakov
Novoprijatí

k 15.9 / z toho
18
/ 1 ŠVVP
(1 PU)

11

2

22

29

6

50

117

Stav k 31.08.2016
Učebné odbory
trojročné
Kód

Názov

Dĺžka
štúdia

Triedy

Počet žiakov
k 31.8. / z toho

4571 H

3668 H

Záhradník

Montér suchých
stavieb

18 / 2 ŠVVP
(1 PU, 1 TP)

3

I.B

3

II.BM

22/ 6 ŠVVP
(3 PU, 1 PS, 1 ZP, 1 TP)

3

III.B

3

-

4 - neúspešné ukonč. 3.
ročníka
(16 žiakov získalo výučný
list v riadnom skúšobnom
období, 2 žiaci
v mimoriadnom
skúšobnom období
september 2016)
-

3

44

Spolu
ISCED
3C
Dvojročné

4572 F

Spolu
ISCED
2C

Poľnohospodárska
výroba

2

I.A

1

11/ -

11

3
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študijné odbory
Kód

Dĺžka
štúdia
v rokoch

Triedy

2/E

I.D

11

2/E

I.P

10

Spolu
ISCED 3A

2

21

SPOLU
škola

6

76

4511 L

4211 N 16

Názov

Záhradníctvo
– nadstavb.
štúdium
Záhradníctvo záhradná
a krajinárska
tvorba

Počet žiakov
k 31.8

Poznámka: ŠVVP – špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
PU – poruchy učenia
PS – poruchy správania
TP – telesné postihnutie
SP – sluchové postihnutie
E – externá – večerná forma
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§ 2 ods. 1 písm. d)
Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch
a úspešnosti uchádzačov na prijatie
V školskom roku 2015/2016 boli žiaci do prvých ročníkov prijatí na štúdium bez prijímacích skúšok.
Prijímacie skúšky sa konali len pri prijímaní žiakov do vyšších ročníkov.
odbor

Počet prihlásených

úspešnosť

17

Počet prijatých do
1. ročníka
17

4571 H
Záhradník
3668 H Montér
suchých stavieb
4572 F
Poľnohospodárska
výroba

-

-

-

11

11

100%

4511 L
Záhradníctvo
4211 N
16Záhradníctvozáhradná a
krajinárska tvorba

11

11

100%

11

11

100%

100%

§ 2 ods. 1 písm. e)
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného
stupňa vzdelania
Výsledky klasifikácie v riadnom klasifikačnom období jún 2016
Trieda/
hodnotenie

I.A

I.B

ISCED
2C

Prospel
s vyznamenaním
Prospel veľmi
dobre
Prospel
Neprospel
Neklasifikovaní
k 30.6
Dosiahnutý
priemer na
teoretickom
vyučovaní
Dosiahnutý
priemer
z praxe/odborného
výcviku
Celkový
priemer
Priemer na
jednotlivých
stupňoch vzdelania

II.BM

III.B

ISCED 3C

I.P

I.D

Spolu

ISCED 3A

2

3

3

7

7

0

22

1

1

8

4

1

1

16

4

10

6

7

2

9

38

4

4

4

3

0

1

0

0

0

1

0

0

1

2,86

2,86

2,47

2,21

1,45

3,09

2,42

3,00

3,22

3,5

2,67

1,40

2,72

2,69

2,98

3,09

2,99

2,49

1,43

2,96

2,56

2,98

2,86

16

2,20
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Výsledky klasifikácie dosiahnuté v jednotlivých predmetoch v riadnom klasifikačnom období
sú uvedené v nasledujúcej tabuľke
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Ukončovanie štúdia
Výsledky záverečnej skúšky - riadne skúšobné obdobie jún 2016
4571 H záhradník

na skúšku
prihlásených
18

Počet žiakov
ktorí vykonali záverečnú skúšku s celkovým hodnotením
prospeli
prospeli veľmi
prospeli
spolu
s vyznamenaním
dobre
5
3
8
16

neprospeli
0

Výsledky záverečnej skúšky - mimoriadne skúšobné obdobie september 2016
4571 H záhradník

na skúšku
prihlásených
2

Počet žiakov
ktorí vykonali záverečnú skúšku s celkovým hodnotením
prospeli
prospeli veľmi
prospeli
spolu
s vyznamenaním
dobre
1
0
1
2

neprospeli
0

Prospech zo záverečnej skúšky - riadne skúšobné obdobie jún 2016

písomná časť
praktická časť
ústna časť

výborný

4571 H záhradník
chválitebný dobrý
dostatočný nedostatočný priemer

7
7
7

3
4
2

5
5
6

1
0
1

0
0
0

2,00
1,88
2,06

Prospech zo záverečnej skúšky - mimoriadne skúšobné obdobie september 2016

písomná časť
praktická časť
ústna časť

výborný

4571 H záhradník
chválitebný dobrý
dostatočný nedostatočný priemer

1
1
1

1
0
0

0
1
1

0
0
0

0
0
0

1,50
2,00
2,00
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§ 2 ods. 1 písm. f)
Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov
1. Učebné odbory
trojročné:
Kód

2.

Názov

Dĺžka
štúdia

4571 H

Záhradník

3

Realizov
ané
2015/
2016
áno

4571 H

Záhradník

3

áno

4571 H

Záhradník

3

áno

3668 H

Montér suchých
stavieb

3

nie

4569 H 00

Cukrár

3

nie

2962 H
2987 H

Pekár
Biochemik –
liehovarnícka
výroba a výroba
vína

3
3

nie
nie

4561 H 03

3

nie

4567 H

Poľnohospodár –
služby
Poľnohospodár
pre služby na
vidieku

3

nie

4569 H

Viazač – aranžér
kvetín

3

nie

6405 K

Pracovník
marketingu
Predavač

3

nie

3

nie

6460 H
Spolu ISCED
3C

Učeb. plán

Triedy

ŠkVP Želovčan Záhradník

I.B

ŠkVP
Želovčan Záhradník
ŠkVP Želovčan Záhradník

II.BM

III.B

3

dvojročné
4572 F

Poľnohosp.
výroba

2

áno

2982 F

Potravinárska
výroba

2

nie

Spolu ISCED
2C

ŠkVP
Želovčan Poľnohospodár

I.A

1

Študijné odbory
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Kód

Názov

4511 L

Záhradníctvo
(nadstavb. štúdium)

2

1. ročník áno

4211 6 26

Záhradníctvozáhradná a
krajinárska tvorba
(pomaturitné kvalif.
štúdium)

2

2. ročník nie
1. ročník áno

Životné prostredie
Agropodnikanie –
farmárstvo
Agropodnikanie –
poľnohospodársky
manažment
Agropodnikanie agroturistika
Agropodnikanie pestovateľstvo
Záhradníctvo –
viazačstvo a
aranžérstvo
záhradníctvo –
záhradná
a krajinárska tvorba
Ekonomika
pôdohospodárstva

4
4

nie
nie

4

nie

4

nie

4

nie

4

nie

4

nie

4

nie

3916 M
4210 M 04
4210 M 08

4210 M 11
4210 M 16
4211 M 17

4211 N 16

4236 M

Dĺžka
štúdia
v rokoch

Realizov.
2015/2016

Učebný plán

Triedy

ŠkVP E Nadstavbár

I.D

ŠkVP E - POM

I.P

2. ročník nie

Spolu ISCED
3A

2

SPOLU
škola

6

Učebné plány boli vypracované v rámci školských vzdelávacích programov. Školské vzdelávacie programy
boli vypracované v súlade so Štátnymi vzdelávacími programami pre :
ISCED 2C - štátny vzdelávací program pre skupiny dvojročných učebných odborov 42,45
Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I,II (platný od 01.09.2013 ) – ŠkVP Želovčan –
Poľnohospodár, platný od 01.09.2013
ISCED 3C – štátny vzdelávací program pre skupiny trojročných učebných odborov 42,45
Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I,II (platný od 01.09.2013) – ŠkVP Želovčan –
Záhradník, platný od 01.09.2013
ISCED 3A - štátny vzdelávací program pre skupiny dvojročných nadstavbových študijných odborov 42, 45
Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I,II (platný od 01.09.2013) – ŠkVP E – Nadstavbár,
platný od 01.09.2015
ISCED 3A - štátny vzdelávací program pre skupiny dvojročných pomaturitných kvalifikačných študijných
odborov 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I,II (platný od 01.09.2013 )– ŠkVP
E – POM, platný od 01.09.2015
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§ 2 ods. 1 písm. g)
Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Zamestnanci
kategória

Prepočítaný
počet

Fyzický
počet

Z toho
kvalifikovaní

učiteľ

5,62

10

10

Z toho
nekvalifikovaní
0

majster
odbornej
výchovy
vychovávateľ

2,91

5

5

0

1

1

1

0

pomocný
vychovávateľ
THP –
ekonómka,
účtovníčka,
mzdárka,
pokladníčka
Robotníci –
údržbár,
strážnici,
pracovníčka
VŠJ
spolu

1,36

2

2

0

3,54

4

4

0

3,2

5

5

0

17,6

27

27

0

Kariérový stupeň
S 1. atestáciou
samostatní
začínajúci
S 1. atestáciou
samostatní
začínajúci
S 1. atestáciou
samostatní
začínajúci

9
1
4
1
-
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Odbornosť vyučovania v školskom roku 2015/2016
Odbornosť

Predmet

Dotácia

Odborne
vyučované

Kvetinárstvo, floristika, zeleninárstvo, nemecký jazyk, odborný
nemecký jazyk, etická výchova, slovenský jazyk a literatúra,
základy záhradníckej výroby, poľnohospodárska výroba,
včelárstvo, telesná a športová výchova, chémia, riadenie
motorových vozidiel, stroje a zariadenia, jazdy, ochrana
rastlín, ovocinárstvo, odborná prax, sadovníctvo, sadovníctvo
a sadovnícka projekcia, sadovnícka projekcia, viazanie
a aranžovanie kvetín, náuka o prostredí rastlín, liečivé rastliny
a bylinky, zeleninárstvo, vinohradníctvo, cvičenia zo
záhradníctva, vinohradníctvo a vinárstvo, odborný výcvik
občianska náuka (1 vyuč. hod.)
etická výchova (1 vyuč. hodina)
biológia (4 vyuč. hodiny)
úvod do sveta práce (1 vyuč. hodina)
ekonomika a podnikanie (2,5 hod.)
matematika (4,5 vyuč. hodiny)
informatika (4,5 vyuč. hodiny)
dejepis (0,5 vyuč. hodiny)

150,5 vyuč. hod. týždenne

Neodborne
vyučované

19 vyuč. hod. týždenne

§ 2 ods. 1 písm. h)
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov v školskom roku 2015/16
Počet zamestnancov
1

1

Druh štúdia
funkčné inovačné
vzdelávanie
Aktualizačné
vzdelávanie
adaptačné vzdelávanie

1

Kvalifikačné vzdelávanie

3

Názov
Inovácia v riadení školy
a ŠZ
Systém duálneho
vzdelávania
Adaptačné vzdelávanie
začínajúceho PZ
Špeciálna pedagogika PMP

začiatok/koniec štúdia
november 2015 –
03.02.2016
nov. 2015 – 01.12.2015
september 2015/jún
2016
nov. 2015 – august 2016
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§ 2 ods. 1 písm. i)
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Dátum
25.09.2015

Názov podujatia
Vinobranie 2015

Stručný popis
Organizovanie výstavy ovocia
a zeleniny v rámci podujatia
Vinobranie 2015 za
spoluúčasti Slovenského zväzu
záhradkárov vo Veľkom Krtíši,
Mestského úradu vo Veľkom
Krtíši, zapojených 50 žiakov, 8
pedagog. zamestnancov

07.10.2015

Najzaujímavejšie podujatie
školskej knižnice

Múzeum bábkarských kultúr
a hračiek na hrade Modrý
Kameň, návšteva interaktívnej
výstavy s názvom "Dotkni sa
stredoveku", zapojených 20
žiakov, 2 pedag. zamestnanci

16.10.2015

Deň zdravej výživy

28.10.2015

Jesenné tvorivé dielne

Beseda pre žiakov SOŠ
v Želovciach s MUDr. J.
Adamovou, zamestnankyňou
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva vo Veľkom Krtíši,
oddelenia Poradne zdravej
výživy na tému „Zdravá
životospráva a zdravý životný
štýl." Nasledovala ochutnávka
šalátov, nátierok a lisovaných
štiav, ktoré pripravili žiaci uč.
odboru obchodná prevádzka –
práca pri príprave jedál na OUI
v Želovciach pod vedením
MOV, zapojených 80 žiakov, 8
pedagogických zamestnancov
Zhotovovanie dekorácií
v podobe vyrezávaných tekvíc,
zapojených 65 žiakov, 6 pedag.
zamestnancov
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05.11.2015

Kampaň „Červené stužky“

Beseda s PhDr. Annou
Balgovou na tému „Duševné
zdravie a závislosti“,
zapojených 45 žiakov, 4 pedag.
zamestnanci

12.11.2015, druhé kolo
10.12.2015 a tretie kolo
11.02.2016

Stredoškolská liga v
elektronických šípkach

Organizované 1. Dart clubom
Brezno, ktorý spolupracuje so
Slovenskou šípkarskou
federáciou a medzinárodnou
organizáciou Dart Union.
zapojených 5 žiakov a jeden
pedagog. zamestnanec

19.11.2015

Deň študentstva

Športové podujatie –
a priateľský zápas v halovom
futbale „Žiaci verzus učitelia“,
zapojených 70 žiakov, všetci
pedagog, zamestnanci

24.11.2015

Okresný stolnotenisový turnaj

Organizovanie a účasť
Okresného stolnotenisového
turnaja, zúčastnení 6 žiaci, 3
pedagogickí zamestnanci

25.11.2015

Kampaň „Červené stužky“

01.12.2015

Kampaň „Červené stužky“

Beseda s mjr. Mgr. Katarínou
Nyékiovou, na tému násilia
a obchodovania s ľuďmi,
hlavne so ženami, ktorá
priblížila základné kroky, ktoré
je dobré podniknúť, aby sa
obeťou ženy obchodu s ľuďmi
nikdy nestali, resp. vedeli riziká
a ohrozenie vo svojom okolí
rozpoznať.
Beseda s MUDr. Petrom
Šalkom na tému „AIDS/HIV“,
zapojených 55 žiakov, 3 pedag.
zamestnanci
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01.12.2015

Adventné tvorivé dielne

SOŠ v Želovciach pripravila
tvorivé dielne – možnosť
zhotovenia vianočných
dekorácií - pre malých i veľkých
žiakov základných škôl a
Špeciálnej základnej školy vo
Veľkom Krtíši, tentokrát v
priestoroch budovy ZŠ
Komenského 4, zapojených 20
žiakov, 8 pedagogických
zamestnancov
Súťaž v aranžovaní na SOŠ
poľnohospodárstva a služieb
na vidieku v Košiciach,
zapojené 3 žiačky, 1 ped.
zamestn., Cena živnostenskej
komory za vianočnú dokoráciu

15.12.2015

Košice - Vianočné inšpirácie
2015

17.12.2015

Čaro Vianoc

21.12.2015

Súťaž zručností – „Najkrajší
vianočný svietnik“

10.02.2016

Valentínske tvorivé dielne

SOŠ v Želovciach pripravila
Valentínske tvorivé dielne pre
žiakov ZŠ s MŠ v Bušinciach,
zapojených 10 žiakov a 6
pedag. zamestnancov

11.02.2016

Malinovský Valentín

Súťaže v aranžovaní kvetín pri
príležitosti sviatku sv. Valentína
na Strednej odbornej škole
záhradníckej Gustáva Čejku
v Malinove, zapojené 3 žiačky
a 1 pedag. zamestnanec

SOŠ v Želovciach pripravila pre
žiakov nasledovných
základných škôl v okrese Veľký
Krtíš súťaž v disciplínach
„Vianočný svietnik“ – súťaž
jednotlivcov
„ Vianočný závesný veniec na
dvere“ – súťaž družstiev,
zapojených 40 žiakov a 8
pedagogických zamestnancov
Žiaci školy mohli využiť svoje
schopnosti, spôsobilosti
a kreativitu pri aranžovaní
vianočného svietnika
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10. 03.2016

Deň otvorených dverí

17.03.2016

Pohár riaditeľky SOŠ v
Želovciach
v stolnom tenise

15.04.2016

Deň narcisov – Zumba proti
rakovine

22.03.2016

Veľkonočné tvorivé dielne

18.06.2016

Veľkokrtíšska vínna cesta

SOŠ v Želovciach privítala
deviatakov a ich pedagógov z
9-tich základných škôl okresu a
predstavili im možnosti štúdia v
podobe stánkov, ktoré
prezentovali jednotlivé
pracovné činnosti v závislosti
od učebných odborov,
zapojených cca 180 žiakov zo
ZŠ a žiakov SOŠ a všetci
pedagogickí zamestnanci školy
Organizovanie a účasť na 8.
ročníku stolnotenisového
turnaja chlapcov, dievčat a
zmiešaných družstiev
v telocvični SOŠ v Želovciach,
zapojených 12 žiakov, 3 pedag.
zamestnanci
V spolupráci s Ligou proti
rakovine organizovanie
finančnej zbierky a tanečného
Zumba maratónu pre takmer
130 žiakov okresu Veľký Krtíš
v doobedňajších hodinách
a v podvečerných hodinách pre
verejnosť, zapojených 15
žiakov, 6 pedag.
zamestnancov, účasť na
podujatí 50 žiakov
SOŠ v Želovciach pripravila
Veľkonočné tvorivé dielne pre
žiakov všetkých základných
škôl v meste Veľký Krtíš
v priestoroch ZŠ na Poľnej ulici
vo Veľkom Krtíši, zapojených
10 žiakov, 8 pedagog.
zamestn.
SOŠ v Želovciach ako
spoluorganizátor podujatia,
organizovanie časti výstavy
podujatia v Múzeu bábkarských
kultúr a hračiek, hrad Modrý
Kameň, zapojených 15 žiakov
a 5 pedagog. zamestnancov
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-

prezentácia školy na burzách stredných škôl v okolitých regiónoch za účelom získania záujemcov
o štúdium (zapojených 6 žiakov, 2 pedagogickí zamestnanci)

-

spolupráca s ÚPSVaR vo Veľkom Krtíši pri získavaní záujemcov o štúdium a uplatňovaní absolventov
na trhu práce ( zapojených 35 žiakov, 2 pedagogickí zamestnanci)

-

priebežná aktualizácia internetovej stránky školy www.soszelovce.sk
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§ 2 ods. 1 písm. j)
Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
V školskom roku 2015/2016 sa SOŠ Želovce zapojilo so riešenia nasledovných projektov:

Názov projektu
Národný projekt
Moderné
vzdelávanie –
digitálne
vzdelávanie pre
všeobecnovzdelávacie
predmety

Zvyšovanie kvality
vzdelávania na
základných
a stredných
školách s využitím
elektronického
testovania
Národný projekt
Rozvoj stredného
odborného
vzdelávania

Akčný plán
rozvoja okresu
Veľký Krtíš

Účel projektu

Poskytovateľ
grantu

Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú
prestavbu vzdelávania na stredných školách
s využitím inovatívnych foriem a metód
výučby.

Moderné
vzdelávanie pre
vedomostnú
spoločnosť.
Projekt je
spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ.

Zapojenie sa do projektu zvyšovanie kvality
vzdelávania na základných a stredných
školách s využitím elektronického
testovania.

Národný ústav
certifikovaných
meraní
vzdelávania,
spolufinancovaný
zo zdrojov EÚ

Prepojenie odborného vzdelávania
a prípravy na SOŠ s potrebami
zamestnávateľov, zváženie kvality
a pripravenosti budúcich absolventov SOŠ
vo vzťahu k ich schopnosti zamestnať sa po
ukončení OVP na SOŠ, spolupráca
stredných odborných škôl s profesijnými
a stavovskými organizáciami, nastavenie
modelu viaczdrojového financovania
a normatívov financovania stredných
odborných škôl, kariérne poradenstvo
a profesijná orientácia žiakov na SOŠ
v zmysle potreby pripraviť sa čo
najflexibilnejšie zmeny na trhu
Boli vypracované 2 projektové zámery na
dobudovanie materiálneho zabezpečenia na
vzdelávanie v oblasti záhradníctva
a poľnohospodárstva – strojový park,
modernizácia skleníka, modernizácia
včelnice a propagácia včelárstva,
rekonštrukcia vínnej pivnice a na podporu
podnikateľských aktivít
v poľnohospodárstve – poľnohospodársky
inkubátor v predpokladanej výške nákladov
765 tisíc EUR

Štátny inštitút
odborného
vzdelávania

Štátna rozpočet
a zdroje z EŠIF

Výška
grantu

Výsledok

Doba
trvania od
13.12.2014
do
30.11.2015

1399,20€
2756,40€

1421,04€

V riešení
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§ 2 ods. 1 písm. k)
Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
Výsledky inšpekčnej činnosti
Na Strednej odbornej škole v Želovciach bola vykonaná komplexná inšpekcia v termíne od 31.03. do
01.04.2016, od 04.04. do 05.04. 2016 a 13.04.2016. Predmetom inšpekcie bola kontrola stavu a úrovne
pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole.
Zistenia a ich hodnotenie:
Riadenie školy bolo na dobrej úrovni, podmienky výchovy a vzdelávania boli na veľmi dobrej úrovni.
Vyučovanie vo všeobecnom a odbornom vzdelávaní bolo na priemernej úrovni, pozitívom bolo vedenie
žiakov k aktívnemu vyjadrovaniu sa s využitím odbornej terminológie a prepojenie vyučovania s praxou
hlavne v predmetoch základy záhradníckej výroby a kvetinárstvo, vyučovanie v praktickej príprave bolo na
dobrej úrovni. Boli veľmi dobre rozvíjané kompetencie žiakov v oblasti praktických zručností a návykov,
poznávacích kompetencií žiakov a vzťahu k prírode.
Na veľmi dobrej úrovni boli klíma, kultúra a služby školy. Pozitívom boli veľmi dobré priestorové
a materiálno-technické podmienky pre teoretické vzdelávanie a praktickú prípravu, ktoré zodpovedali
požiadavkám normatívu a umožňovali realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s požiadavkami
na profil absolventa.
Zistili sa 2 porušenia všeobecne – záväzných právnych predpisov, ktoré boli do 30.06.2016 odstránené.

§ 2 ods. 1 písm. l)
Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Materiálno – technické vybavenie školy
Pre žiakov Strednej odbornej školy v Želovciach je zabezpečený komplexný výchovno-vzdelávací
proces, vrátane ubytovania a stravovania žiakov. Z hľadiska lepšieho a účelného využitia existujúcich
nebytových priestorov mala škola uzavretú nájomnú zmluvu s OUI Želovce, čo prispelo k racionálnemu
využitiu priestorov, materiálneho vybavenia a získania finančných prostriedkov.
Po stránke priestorovej sa využívala budova praktického vyučovania, budova teoretického
vyučovania, odborné učebne – učebne výpočtovej technicky, dielne, skleníky, výdajná školská jedáleň,
poľnohospodárska pôda v okolí školy, ktorá slúžila aj na získanie rastlinného materiálu ďalej využívaného
vo vyučovaní odborných predmetov a činnosti krúžkov.
Odborný výcvik a prax sa u existujúcich odborov realizovali v priestoroch a pracoviskách školy, resp.
čiastočne na zmluvných pracoviskách. Žiaci sa venovali v rámci odborného výcviku a praxe aj chovu včiel
na existujúcej včelnici a v kočovnom voze. Pomologický sad a vinohrad vysadený v areáli školy so
sortimentom ovocných drevín a viniča sa využíva vo výchovno-vzdelávacom procese a je naďalej
upravovaný a dopĺňaný. Žiaci počas odborného výcviku a praxe využívali malú záhradnícku mechanizáciu
na spracovanie pôdy a údržbu parkovej zelene, ktorá je priebežne obnovovaná a dopĺňaná.
Výučbu autoškoly škola zabezpečuje vlastným kolesovým traktorom s prívesom.
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Pohybový rozvoj žiakov a upevňovanie fyzického a duševného zdravia vrátane mimoškolských
a pohybových aktivít škola zabezpečovala vo vlastnej telocvični. V súčasnosti prebiehajú práce na
rozšírení športového areálu o exteriérové plochy.
Z hľadiska energetickej úspory sa realizovala rekonštrukcia budovy - výmena okien, vchodových
dverí a plánuje sa zateplenie budovy.
Vybavenie jednotlivých priestorov z hľadiska materiálneho zabezpečenia je vyhovujúce a priebežne sa
snažíme o neustálu modernizáciu z projektových aj vlastných zdrojov. Dielne sú vybavené strojmi
a zariadením, učebne učebnými pomôckami, didaktickou technikou s notebookom s príslušenstvom na
premietanie. Učebňa výpočtovej techniky bola modernizovaná aj prostredníctvom projektov
a sponzorských príspevkov. Zapojením sa do projektu Modernizácia vzdelávania na stredných školách sa
zlepšuje úroveň využitia IKT vo vyučovaní.

§ 2 ods. 1 písm. m)
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Stredná odborná škola v Želovciach v roku 2015 hospodárila s finančnými prostriedkami
v nasledovnom členení :
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov – normatívne prostriedky:
v tom: Mzdové :
Odvody :
Tovary, služby:
z toho energie, voda a komunikácie
Transfery

271 275 €
166 573 €
61 309 €
42 950 €
17 514 €
356 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť – nemali sme
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy
Nenormatívne prostriedky – vzdelávacie poukazy:
v tom: Mzdové :
Odvody :
Tovary a služby:
Nenormatívne prostriedky boli použité na financovanie krúžkovej činnosti.
4. Od zriaďovateľa – na opravu zatekajúcej strechy:

3 048 €
1 510 €
528 €
1 010 €

13 616 €

5. Iné – finančné prostriedky z vlastnej činnosti – z predaja vlastných výrobkov a služieb, z prenájmu
28 337 €
v tom: Mzdové :
Odvody :
4€
Tovary a služby:
26 941 €
z toho energie, voda a komunikácie
3 877 €
Transfery:
1 079 €
- nenormatívne prostriedky na odchodné
2 159 €
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Školský internát a výdajná školská jedáleň boli financované z daňových príjmov z rozpočtu VÚC
a z vlastných zdrojov
Daňové príjmy z rozpočtu VÚC - školský internát
34 706 €
v tom: Mzdové :
20 903 €
Odvody :
7 397 €
Tovary a služby:
6 406 €
Zo vlastných zdrojov
v tom: Tovary a služby

3 122 €
3 122 €

Daňové príjmy z rozpočtu VÚC - výd. šk. jedáleň
v tom: Mzdové :
Odvody :
Tovary a služby:

3 409 €
1 717 €
599 €
1 093 €

Zo vlastných príjmov
v tom: Tovary a služby:

6 709 €
6 709 €

§ 2 ods. 1 písm. n)
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok, a vyhodnotenie jeho plnenia
Z hľadiska koncepčného zámeru školy bola vypracovaná stratégia rozvoja Strednej odbornej školy
v Želovciach na roky 2013-2018 vrátane rozvojových zámerov, programov a aktivít školy.
V rozhodujúcich oblastiach pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu boli vytýčené priority
a prijali sa opatrenia, ktorých plnenie je nasledovné:

I. Výchovno-vzdelávací proces a ľudské zdroje

a/ Úloha zvyšovať záujem žiakov o štúdium bola splnená nasledujúcimi aktivitami:
Výchovný poradca a iní zamestnanci školy sa aktívne zúčastňovali na rodičovských združeniach na
základných školách. Informovali rodičov aj pedagógov o možnostiach štúdia na SOŠ v Želovciach,
o podmienkach ubytovania a stravovania, poskytovania sociálnych štipendií a pod.
V mesiaci marec bol realizovaný Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium ako i pre výchovných
poradcov ZŠ. Školu sme prezentovali ako celok prepojenia jednotlivých odborov, voľnočasových aktivít
a celodenného programu pre žiakov. Umiestnenie hlavných expozícií v priestoroch telocvične malo veľmi
pozitívny ohlas u návštevníkov.
V priestoroch školy bolo zrealizované podujatia s názvom Čaro Vianoc – súťaž v aranžovaní pre žiakov zo
základných škôl v okrese Veľký Krtíš, ktorí si mohli popri súťažení vyskúšať rôzne techniky zhotovovania
výrobkov s danou tematikou, prezrieť si priestory školy, konzultovať svoje otázky so zamestnancami školy
alebo s prítomnými žiakmi školy.
V priestoroch Základnej školy na Komenského ulici, Základnej školy na ulici Poľnej vo Veľkom Krtíši a v ZŠ
s MŠ v Bušinciach boli organizované žiakmi a pedagogickými zamestnancami školy podujatia s názvom
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Tvorivé dielne. Počas školského roku 2015/2016 sa priebežne aktualizovala webová stránka školy, aktuálne
doplnené popisy podujatí s fotodokumentáciou.
Využívali sme možnosti reprezentovať školu na verejnosti na rôznych podujatiach miestneho aj okresného
zamerania: Vinobranie vo Veľkom Krtíši, Koštovka vín na hrade Modrý Kameň a pod.
Školu a ponúkané učebné a študijné odbory sme propagovali aj v regionálnych médiách.
Vybavenie školy sa doplnilo o počítačovú techniku, interaktívnu tabuľu, malú záhradnú mechanizáciu.
b/ Úloha zlepšovať výsledky edukačného procesu bola splnená nasledujúcimi aktivitami:
Kontinuálneho vzdelávania za účelom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania
profesionálnych kompetencií potrebných na výkon pedagogickej činnosti sa zúčastnili v školskom roku
2015/2016 šiesti pedagogickí zamestnanci. Adaptačné vzdelávanie úspešne absolvoval jeden pedagogický
zamestnanec. Funkčného inovačného vzdelávania sa zúčastnila riaditeľka školy. Aktualizačného
vzdelávania sa zúčastnili traja pedagogickí zamestnanci, jeden pedagogický zamestnanec úspešne ukončil
štúdium špeciálnej pedagogiky. V kolektíve pedagogických zamestnancov sú aj pedagógovia so špeciálnopedagogickou kvalifikáciou.
Triedni učitelia ako i ostatní zamestnanci sa snažili vytvárať pozitívnu klímu v škole osobným kontaktom so
žiakmi, poznávaním aj podmienok života v jednotlivých rodinách žiakov, budovaním atmosféry rodinného
prostredia v škole a v školskom internáte. Častejšie sa pristupovalo aj k pozitívnej motivácii pochvalami.
Pre žiakov so ŠVVP bol zabezpečený individuálny prístup v rámci individuálnych výchovno-vzdelávacích
programov, ktoré boli konzultované s centrami poradenstva a špeciálnymi pedagógmi.
c/ Úloha zvýšiť efektivitu edukácie žiakov so znevýhodneného sociálneho prostredia sa plnila
aktivitami:
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia v okruhu spoločne posudzovaných osôb s osobami
poberajúcimi dávky v hmotnej núdzi mali znížený podiel na spolufinancovaní nákladov na ubytovanie
v školskom internáte.
Triedni učitelia a výchovný poradca absolvovali rodinné návštevy u žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia, kde je osobný kontakt s rodičom v priestore školy minimálny. Realizovali sa osobné pohovory so
žiakmi. Spolupracovali sme pri riešení problémov s CPPPaP vo Veľkom Krtíši a ÚPSVaR vo Veľkom Krtíši.
Efektívne so školou spolupracovali aj komunitní pracovníci pre marginalizované skupiny v rôznych častiach
okresu Veľký Krtíš.
Pre záujmovú činnosť žiakov na škole bolo vyčlenených 11 záujmových krúžkov a bolo prijatých 110
vzdelávacích poukazov od žiakov.
d/ Zlepšiť uplatnenie absolventov sa darí vďaka aktivitám
V rámci odborného výcviku sú niektoré témy realizované na zmluvných pracoviskách, čo pomáha pri
uplatnení absolventov v odbornej praxi. Realizovali sa v exteriéroch obcí v okrese, v skleníkovom
hospodárstve vo Veľkých Zlievcach, vo vinárskej firme Movino, ÚKSÚP Dolné Plachtince a pod.
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V školských vzdelávacích programoch sú zaradené vzdelávacie okruhy z oblasti finančnej gramotnosti
a aktivity na rozvoj komunikačných schopností.
Výchova mimo vyučovania a v školskom internáte je zameraná na zlepšenie adaptability žiakov
v spoločnosti pri uplatnení sa v praxi a v reálnom rodinnom živote.

II. Materiálno-technické a priestorové vybavenie
V školskom roku 2015/2016 bolo v edukačnom procese efektívne využívané materiálno-technické vybavenie
školy. Priestorové vybavenie školy je dobré. Škola disponovala poľnohospodárskou pôdou, skleníkom
dielňami pre odborný výcvik, včelnicou, traktorom a malou záhradnou mechanizáciou. Technické vybavenie
bolo doplnené novou malou záhradníckou mechanizáciou. Všetko bolo využité v potrebnej miere na
zabezpečenie odborného výcviku. V areáli školy bol doplnený sortiment okrasných drevín a kvetín.
V interiéroch školy boli doplnené žalúzie v triedach a kancelárskych priestoroch, doplnený nábytok,
a počítačových učební.
Potreba rekonštrukcie je zjavná na skleníku, kde sa darí realizovať len menšie opravy svojpomocne. Za
účelom zrýchleného pestovania plodovej zeleniny so závlahou sme svojpomocne postavili fóliový kryt na už
existujúcu konštrukciu.

III. Ekonomický rozvoj
Strednej odbornej škole v Želovciach boli pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu – normatívne
a nenormatívne (na vzdelávacie poukazy), finančné prostriedky z daňových príjmov z rozpočtu VÚC Banská
Bystrica (na financovanie opravy zatekajúcej strechy). Okrem toho škola získala aj finančné prostriedky
z prenájmu a z vlastnej činnosti - z predaja kvetinových a zeleninových priesad, aranžérskej tvorby, medu.
Voľné priestory školy boli efektívne využívané aj inými záujemcami na základe zmlúv o prenájme.
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§ 2 ods. 1 písm. 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 podmienok
SILNÉ STRÁNKY
-

-

-

zabezpečovanie komplexného výchovnovzdelávacieho procesu, vrátane ubytovania a
stravovania
viac ako 60-ročná tradícia vo výchove
a vzdelávaní mládeže
pozitívna klíma školy
pestrá veková štruktúra pedagógov školy
dobrá kvalifikovanosť a odbornosť
pedagogických zamestnancov
doplnenie kvalifikácie špeciálnej pedagogiky
viacerých zamestnancov zlepšuje kvalitu
vzdelávania žiakov so ŠVVP
počítačová gramotnosť pedagogických
zamestnancov
možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny T
aktívna spolupráca s organizáciami
a inštitúciami pri zviditeľňovaní a rozvoji školy
možnosť rozvoja športových aktivít
vhodné prírodné a vlastné podmienky na
realizáciu OV a praxe
spolupráca s firmami pre lepšie uplatnenie
našich absolventov, zmluvné pracoviská
motivácia slabšie prospievajúcich žiakov

PRÍLEŽITOSTI
-

-

možnosti získania financií z grantových
projektov
poskytovanie vzdelávania vo forme
rekvalifikačných a vzdelávacích kurzov –
vzdelávanie dospelých
zvyšovanie pedagogickej a odbornej
spôsobilosti zamestnancov
rozvoj vzájomnej spolupráce a sponzorskej
činnosti výrobných firiem
možnosť zapojenia sa do vzdelávacích
a rozvojových programov
organizovanie aktivít smerujúcich k prevencii
vzniku negatívnych spoločenských javov,
zriadenie nových učebných a študijných
odborov a zameraní
spolupráca s CPPPaP
možnosť uplatnenia absolventov v rámci BBSK
a v zahraničí, aktívna spolupráca s firmami
poskytnutie ubytovacích možností v rámci
agroturistiky
propagácia školy na verejnosti

SLABÉ STRÁNKY
-

ekonomická nestabilita regiónu
slabá motivácia na získanie odborných
kompetencií zo strany rodiny
nízka možnosť uplatnenia v praxi v rámci
regiónu s vysokou nezamestnanosťou
značné zastúpenie rómskeho etnika a žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia
pomerne nízky záujem žiakov o zlepšenie
študijných výsledkov
rezerva vo využití materiálno-technického
a priestorového vybavenia školy a ŠI
umiestnenie sídla školy mimo mesta
problémy so vzdelávaním detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia

HROZBY
-

-

neproduktívne sociálne priority života určitých
komunít obyvateľstva v regióne
nepriaznivý demografický vývoj v regióne
odchod kvalifikovaných absolventov z regiónu za
pracovnými príležitosťami
nedostatok pracovných príležitostí v regióne
migrácia mladých rodín a vzdelaných ľudí za
prácou do zahraničia
zvyšovanie nákladov na ubytovanie a prevádzku
pre žiakov aj školu
obmedzovanie autobusových spojení zo strany
dopravcov
nízke ohodnotenie práce pedagogických
zamestnancov znižuje záujem o prácu
v odbornom školstve
nekritickosť a skreslené predstavy o profesijnej
orientácii žiakov ZŠ
súčasný systém financovania školstva
negatívne vplyvy spoločnosti na mládež
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§ 2 ods. 1 písm. p)
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium
Uplatnenie absolventov
V školskom roku 2015/2016 nemá Stredná odborná škola v Želovciach absolventov študijného odboru.
Záverečnú skúšku v učebnom odbore záhradník absolvovalo 18 žiakov, 11 žiakov prejavilo záujem
pokračovať vo vzdelávaní v nadstavbovom štúdiu a získať úplné stredné odborné vzdelanie. Niektorí
absolventi učebných odborov sa aj s odstupom času znovu vracajú za účelom získania úplného stredného
odborného vzdelania ISCED 3A k štúdiu v študijnom odbore na našej škole.
Z hľadiska lepšieho uplatnenia absolventov učebného odboru poľnohospodárska výroba, škola
spolupracovala so ZŠ s MŠ Želovce, ktorá organizovala kurz na získanie základného vzdelania
poskytovaného základnou školou, ktorý úspešne ukončilo 6 absolventov, ktorí pokračujú v štúdiu na vyššej
úrovni – ISCED 3C.
Vzhľadom na to, že v našom regióne je nepriaznivá situácia v zamestnanosti, približne
50 % absolventov si nájde uplatnenie na trhu práce v iných regiónoch. Naši absolventi sú úspešní pri
hľadaní zamestnania aj v zahraničí, hlavne v Maďarskej a Českej republike. Takmer stopercentná úspešnosť
je v umiestnení absolventov v praxi u študijných odborov, o ktorých je záujem aj v iných regiónoch.
Určitý podiel absolventov sa uplatnil aj v iných odboroch ako je záhradníctvo, napr. v obchode,
službách a pod.

§ 2 ods. 2
Ďalšie výsledky
§ 2 ods. 2 písm. a)
psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole
Z hľadiska psychohygienických podmienok sa škola snažila splniť v potrebnej miere požiadavky
vyplývajúce zo základných životných potrieb žiakov a pedagógov a k tomu prispôsobiť aj režim vyučovacieho
procesu.
Interiér školy bol udržiavaný tak, aby vyhovoval všetkým psychohygienickým potrebám. Na chodbách školy i
v ostatných priestoroch sú umiestnené kvetiny s dominantou akvária a lisu na hrozno, lavičkami určenými
pre návštevy a žiakov počas prestávok.
Exteriér školy bol upravený záhonmi kvetín, udržiavanými trávnikmi a živými plotmi, doplnený
záhradným jazierkom. Na skrášľovaní životného prostredia sa podieľali samotní žiaci.
K psychickej stabilite a rovnováhe žiakov prispeli aj vzájomné dialógy medzi žiakmi, pedagógmi a rodičmi.
Vzhľadom na to, že v škole je pomerne malý kolektív žiakov, sú triedni učitelia veľmi dobre informovaní
o rodinnom prostredí svojich žiakov a vládne pozitívna atmosféra vo vzájomných vzťahoch a komunikácii.

§ 2 ods. 2 písm. b)
voľnočasové aktivity školy
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V školskom roku 2015/2016 sa žiaci aktívne zapájali do záujmovej činnosti. V uvedenom období mali
možnosť žiaci pracovať v 11 záujmových krúžkoch súbežne s krúžkovou činnosťou na OUI. Najväčší záujem
prejavili o športové aktivity a o aranžérsky krúžok.
Návštevy kultúrnych podujatí, ako i odborné exkurzie sa organizovali podľa záujmu žiakov. Vďaka
kultúrnym poukazom sme realizovali aj výchovný koncert a divadelné predstavenie v priestoroch školy.
V školskej knižnici, ktorá sa renovuje bolo realizované podujatie ku Dňu školských knižníc. Žiaci
a zamestnanci SOŠ sa aktívne zapojili do kampaní Biela pastelka, Červené stužky a Deň narcisov.
Žiaci SOŠ si zmerali športové výkony v halovom futbale v priateľskom zápase proti pedagogickým
zamestnancom a vo Vianočnom turnaji vo futbale so žiakmi OUI v Želovciach.
V mimoškolskej činnosti sa žiaci zapájali do rôznych súťaží a podujatí. Družstvo žiakov SOŠ Želovce sa
zúčastnilo súťaže zmiešaných družstiev v stolnom tenise.
Aktivity žiakov ubytovaných v školskom internáte v popoludňajších hodinách boli organizované v súlade
s plánom činnosti. Najväčší záujem prejavovali žiaci o športové aktivity v posilňovni, ako aj o prácu
s internetom.

§ 2 ods. 2 písm. c)
spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom
V školskom roku 2015/2016 sme intenzívne rozvíjali spoluprácu školy s rodičmi . V súvislosti
s výchovno-vzdelávacím procesom výchovný poradca a triedni učitelia intenzívne riešili aktuálne problémy
aj osobnou návštevou rodičov. Prostredníctvom rodičovských združení a zástupcov rodičov v rade školy
škola informovala rodičov o dosahovaných výsledkoch v edukačnom procese, nových zámeroch, cieľoch,
aktivitách a potrebách školy. Pri vybavovaní sociálnych štipendií a iných podporných stimulov žiakov škola
spolupracovala s rodičmi ako i inými zainteresovanými inštitúciami. Na škole pracovala aj žiacka školská
rada, ktorá sa vyjadrovala k podstatným otázkam, návrhom, opatreniam a potrebám žiakov v oblasti výchovy
a vzdelávania a spolupracovala s vedením školy.

§ 2 ods. 2 písm. d)
vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi, alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách
podieľajú
S výrobnými firmami a inými inštitúciami za účelom podpory odborného vzdelávania, prezentácie
školy na verejnosti škola spolupracovala tak, ako je to uvedené v časti l. i) a n). Zintenzívnila sa spolupráca
s Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou vo Veľkom Krtíši. Dostávame sa do
povedomia agropodnikateľov v regióne.
Počas vzdelávacích a voľnočasových aktivít sa buduje pozitívna klíma školy, formujú sa medziľudské vzťahy
na úrovni spolužiakov, na úrovni učiteľov a žiakov. Snažíme sa aj o inklúziu detí s postihnutím z OUI
v Želovciach do spoločnosti žiakov SOŠ v Želovciach, keďže sa stretávajú v spoločných priestoroch a na
spoločne organizovaných podujatiach.
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Často sme kontaktovaní aj zo strany rodičov s prosbami o pomoc pri riešení výchovných problémov aj
v rodinnom prostredí. Stávame sa tak rodinnými dôverníkmi a podávame pomocnú ruku v kritických
situáciách. Efektívna je spolupráca s CPPPaP vo Veľkom Krtíši.
Sme ústretoví voči požiadavkám spoločnosti a rodín našich žiakov v rôznych oblastiach.

V Želovciach 26.09.2016

Ing. Andrea Bánovská
riaditeľka školy

Prerokované v pedagogickej rade dňa
Prerokované v Rade školy pri SOŠ Želovce dňa
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