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1. Predmet, termín a účastníci stretnutia 
 

 

 
2. Program a ciele stretnutia 
 

 

3. Závery zo stretnutia 
 
3.1 Popis prerokovaných bodov programu a prijaté uznesenia3 
 
Ad 1  
Predsedajúca, Ing. Vladimíra Pastirová privítala prítomných členov Rady školy, poďakovala im za účasť  a 
privítala hostí daného zasadnutia: Ing. Slavomíra Kožára, MBA, riaditeľa školy, zástupcov školy: Ing. Juditu 
Sakáčovú, Ing. Juraja Budiša a Mgr. Vladimíra Hudačka a otvorila dané zasadnutie oboznámením prítomných 
s obsahmi bodov programu. 

 
Ad 2 a Ad 3 a Ad 4 
Ing. Vladimíra Pastirová požiadala pána riaditeľa školy, hosťa zasadnutia, aby prítomných oboznámil 
s obsahmi bodov programu č. 2, 3 a 4. Zasadnutie sa začalo prezentáciou humanoidného robota NAO a 
následne Ing. Slavomír Kožár, MBA vyzval zástupcov školy, aby prostredníctvom ich vytvorenej prezentácie 
informovali o hodnotiacich výsledkoch VVĆ za školský rok 2015/2016. Jednotliví zástupcovia informovali 
členov Rady školy o školskom vzdelávacom programe a pláne práce školy za rok 2015/2016, podali správu o 

                                                             
1
 Typ stretnutia – strategické, manažérske, operatívne, riešiteľská, kontrolné, krízové 

2
Cieľ stretnutia – účel, zámer stretnutia - stav, ktorý sa má stretnutím dosiahnuť 

3
Uznesenie– spravidla kolektívne rozhodnutie, dohoda; rozhodnutie, ktoré vzišlo zostretnutia 

 

Typ stretnutia1 Kontrolné, operatívne, riešiteľské 

Cieľ2 stretnutia Zasadnutie Rady školy 

Termín konania 25. 10. 2016 

Miesto konania SPŠE, Plzenská 1, 080 47  Prešov, zasadačka školy 

Prítomní viď. prezenčná listina 

Predsedajúci Ing. Vladimíra Pastirová 

Zapisovateľ Ing. Vladimíra Pastirová 

Bod Obsah bodu programu Predložený materiál 

1 Otvorenie, privítanie 
 

 

2 Hodnotenie VVČ za školský rok 2015/2016 
 

Plán práce pre šk. rok 2015/2016 
Hodnotiaca správa za šk. rok 

2015/2016 

3 Úlohy a ciele SPŠE na nový školský rok 2016/2017 
 

Plán práce pre šk. rok 2016/2017 
Prezentácia vedenia školy 

4 Informácie, návrhy, požiadavky, rôzne 
 

 

5 Uznesenia, zodpovednosť, termíny 
 

 

6 Diskusia a záver 
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výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016. Zároveň poukázali 
na najdôležitejšie body so školského vzdelávacieho programu. Poukázali na tieto body: 
Vytváranie pozitívneho obrazu o škole na verejnosti prebieha v niekoľkých rovinách: 
1. Prezentovanie kvality školy získaním externého všeobecne uznávaného auditu 
 Procesy v škole sú riadené v duchu certifikátu ISO 9001  
 Získanie certifikátu POLITIKA KVALITY ŠKOLY podľa ISO 9001 
 Získanie certifikátu POLITIKA SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI ŠKOLY 
 Zaradenie do Registra solventných firiem – získanie certifikátu SOLVENTNOSTI 

2. Organizovanie aktivít smerom k základným školám 
 Do povedomia verejnosti sa už pozitívne zapísali tradičné podujatia orientované na žiakov základných škôl - 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ponuka zábavných hodín, elektrotechniky pre žiakov ôsmeho ročníka v rámci 
predmetu fyzika v priestoroch našich odborných učební a popularizačných návštev priamo na základných 
školách. 
V snahe vzbudiť záujem žiakov základných škôl o elektrotechniku, o technické vzdelanie vôbec a celkovo o 
štúdium na SPŠE v Prešove sme obohatili ponuku súťaží pre základné školy – Elektromatik (matematika), 
Elektrosparks (anglický jazyk), Technická súťaž mladých elektronikov (školské kolo žiakov, ktorí boli v 
predošlom školskom roku žiakmi ZŠ alebo reálnych gymnázií), Elektrotechnika hrou, LEGOBOT 
(programovanie LEGO robotov). 
3. Komunikácia s verejnosťou 
 Snažili sme sa, aby o aktivitách školy bola verejnosť informovaná prostredníctvom médií a aj 

prostredníctvom internetovej stránky školy. 
 Newsletter školy IMPULZ je distribuovaný širokej verejnosti. 

4. Komunikácia so zákonnými zástupcami 
 pre zákonných zástupcov našich žiakov vedenie školy vytvára podmienky pre otvorenú komunikáciu a 

informovanosť o štúdiu vlastného dieťaťa – elektronická žiacka knižka, elektronický dochádzkový systém pre 
žiakov, 
 po experimentálnom overovaní elektronickej triednej knihy v dvoch triedach prvého ročníka v predošlom 

roku škola prešla na elektronickú triednu knihu - ETK už v plnej miere. 
5. Účasť na podujatiach 
 Prezentácia školy prebiehala aj v rovine účasti na podujatiach organizovaných priamo či nepriamo odborom 

školstva VÚC, 
 zúčastnili sme sa burzy odborných škôl pre žiakov ZŠĽ ktorej spoluorganizátorom bol VÚC a ÚPSVaR, 
 s prácou našich žiakov sa verejnosť mohla zoznámiť aj na Dni otvorených dverí VÚC, 
 zapájali sme sa do súťaží organizovaných ministerstvom školstva – jazykové olympiády, olympiády MAT 

a informatiky,  súťaže ZENITĽ SOČ, SYGA. Pravidelne sa zapájame do podujatí DEŇ ZEME, DEŇ VODY, DEŇ 
NEVIDIACICH – biela pastelka,  DEŇ NARCISOV, VIANOČNÁ KVAPKA KRVI, do športových súťaží v regióne 
atď.  
 
Už niekoľko rokov sa členovia pedagogického zboru školy úspešne snažia zapájať do rôznych projektov. 
Podarilo sa nám zapísať do povedomia verejnosti ako centrum vzdelávania, ktoré sa snaží držať krok s 
modernými trendmi. 
 
Pán riaditeľ v tomto bode poukázal aj na kvality školy dosiahnuté ich pedagogickou a výchovno – 

vzdelávacou činnosťou. 

V tomto školskom roku boli vynaložené finančné prostriedky na skvalitnenie materiálnych podmienok v škole 
nasledovne: 
 Rekonštrukcia podlahy v telocvični a doplnené vybavenie telocvične 
 Revitalizácia okolia školy – sadbové úpravy 
 Estetizácia interiéru školy – vestibul, zborovňa, zasadačka, koberce 
 Revitalizácia nevyužitých dielní podnikateľskej činnosti – 1. a 2. etapa 
 Zriadenie parkovacieho systému so závorou 
 Montáž kovových brán pre obe budovy školy 
 Tablety pre druhú etapu elektronickej triednej knihy 
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 Vytvorenie nového priestoru pre školský rozhlas 
 Zabezpečenie pitného režimu pre učiteľov a žiakov prostredníctvom automatov s galónmi pitnej vody 
 Nákup humanoidného robota NAO 
 Nákup stavebníc LEGO 
 Nákup vývojových kitov NI myRIO 
 Nákup komponentov pre výrobu frézky pre výrobu plošných spojov 
 Nákup programových produktov pre žiakov školy Dream Spark 
 Nákup spotrebného materiálu pre výučbu a zabezpečenie chodu školy 
 Výmena pletiva plotu na dvore školskej budovy číslo Ň 
 Nákup žalúzií sietí proti hmyzu a obliečok a pre ŠI 

Bolo vytýčených osem kľúčových cieľov, ktoré mali prostredníctvom konkrétnych aktivít zaručiť prezentáciu 
školy na verejnosti. 
 Implementácia vízií do ŠkVP, reštrukturalizácia predmetov jednotlivých študijných odborov a zameraní v 

súlade s víziami, reštrukturalizácia obsahu TSV a telovýchovných aktivít v súlade s víziami. 
 Podpora a rozvíjanie iniciatív výsledkom, ktorých budú zaujímavé študijné odbory, ktoré zabezpečia 

absolventom konkurenčnú výhodu na trhu práce a dobrú uplatniteľnosť v ďalšom štúdiu či odbornej praxi, 
zvýšenie angažovanosti metodických útvarov na modernizácii školy prostredníctvom inovačných 
mikroprojektov. 
 Zlepšenie kvality vzdelávania zavádzaním aktuálnych inovatívnych a progresívnych vzdelávacích technológií 

a poznatkov v študijných programoch školy v súlade s víziami, zavádzaním aktivizujúcich metód do výučby 
(EDU SCRUM) s cieľom rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov, zručnosti tímovej práce a zručnosti 
projektovej práce. 

 Motivácia študentov k štúdiu, k jednotlivým predmetom a neskôr k práci vo zvolenom študijnom odbore, 
budovanie pozitívneho vzťahu k pohybu a zdravému životnému štýlu. 
 Rozvoj spolupráce školy v rámci profesijných zoskupení, ktorých je škola členom, ako aj mimo nich,  

aktívna spolupráca s firmami. 
 Podpora inovácií a realizácia projektov zameraných na nové vzdelávacie technológie, aplikáciu nových 

poznatkov a materiálny rozvoj školy. 
 Získavanie spätnej väzby o výsledkoch vzdelávacieho procesu prostredníctvom nezávislých auditov, 

certifikácií,  testovaní, z výsledkov súťaží a z výsledkov EČ MS. 
 Vytváranie pozitívneho obrazu o škole - styk s verejnosťou a medializácia školy – public relations, styk s 

verejnosťou a medializácia metodických útvarov. 
 
Naše aktivity prebiehali v niekoľkých rovinách: 
1. Implementácia vízií do ŠkVP: 
 Do výučby boli zavedené výsledky projektu EÚ „Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov v súlade s 

požiadavkami trhu práce“ v rámci operačného programu VZDELÁVANIE – bol inovovaný ŠkVP. 
 Využili sme možnosť vládnej dotácie lyžiarskych výcvikových kurzov a po dlhom čase sa týchto kurzov 

zúčastnili takmer všetci žiaci druhého ročníka. 
 Pracovalo sa na novej koncepcii účelových cvičení a kurzu ochrany života a zdravia. 

2. Podpora a rozvíjanie iniciatív: 
 Jednotlivé ciele školy boli rozdelené do metodických útvarov a následne rozpracované do mikroprojektov 

realizovaných konkrétnou osobou alebo kolektívom s konkrétnymi výstupmi.  
 Podstatná časť iniciatív mala za cieľ šíriť moderné technológie medzi učiteľmi a následne ich prenášať do 

výučby. Uskutočnilo sa niekoľko veľmi vydarených workshopov – napr. možnosti FPGA vo výučbe, využitie 
LabWiev vo výučbe, využitie Deep Freez, prezentácia pomocou Prezi, Google disk,  atď. 
3. Zlepšenie kvality vzdelávania: 
 Do výučby predmetu programovanie bola zavedená aktivizujúca metóda EDU SCRUM v študijnom odbore 

IST. Zároveň boli odučené touto metódou aj bloky v predmete výpočtová technika v druhom ročníku odboru 

ELE a v predmete ANJ. Bol konštatovaný prínos metódy pri rozvíjaní komunikačných zručností a tímovej 
práce. 
4. Motivácia študentov: 
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 Do výučby boli zavedené nové technológie, ktoré na jednej strane prinášajú aktuálne veci z praxe a na 
druhej strane robia výučbu pútavejšou a efektívnejšou. 
 Predmet robotika,  ktorý využíva LEGO roboty sa stal platformou pre výučbu algoritmizácie a 

programovania. 
 V odbore IST bola do výučby zavedená tvorba webstránok, zaviedlo sa certifikovanie SAP Overview. 
 Elektronika bola obohatená o výučbu FPGA. 
 V zameraní na priemyselnú informatiku sa začal využívať program LabWiev a v predmete riadiace systémy 

sa prešlo na PLC od firmy Siemens S1Ň00 s prostredím TIA Portal a vizualizáciu procesov. 
 Spustenie súťaže CODE LEAGUE pre programátorov ako motivácia pre riešenie zaujímavých úloh s 

možnosťou porovnať sa s inými a získať aj ceny. 
 Prínosom pre výučbu anglického jazyka bola vo štvrtom ročníku hodina odučená anglickým lektorom. 
 Budovanie pozitívneho vzťahu k pohybu tradične prebiehalo prostredníctvom krúžkovej činnosti a 

organizovaním medzitriednych a medziročníkových turnajov. 
 Výchova k zdravému životnému štýlu bola premietnutá do vybudovania oddychovej zóny pre žiakov na 

druhom poschodí so zabezpečením pitného režimu automatmi s pitnou vodou a skultúrnením okolia školy 
sadbovými úpravami. 
Rozvoj spolupráce: 
5.  Jadrom spolupráce s firmami a profesijnými združeniami spočíva v snahe udržiavať krok s trendmi 
v praxi. Firmy a združenia,  s ktorými spolupracujeme: IT Valley, SOPK, Tsystem, AT&T, NESS, SiemensĽ, 
Globallogic, Lear,  atď. 
6. Podpora inovácií: 
 skončil projekt „Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov v súlade s požiadavkami trhu práce“ v rámci 

operačného programu VZDELÁVANIE. 
V záverečnej fáze projektu boli vo výučbe zúročené novovytvorené učebné materiály a nové vybavenie 
učební, ktoré financovala EÚ. 
 
 Pán riaditeľ poukázal na plne kvalifikovaný kolektív, ktorý sa zapája do rôznych aktivít aj mimoškolských, 
prichádza s množstvom nápadov.  
 
Medzi základné ciele v školskom roku 2016/2017, na ktoré pán riaditeľ poukázal boli: 
1. zvýšiť kvalitu vzdelávania implementáciou nových technológií do výučby, 
2. riadenie firemných procesov, 
3. zvyšovať úroveň výučby zapájaním sa do projektov (Erasmus+, ESF, RIUS, MŠ SR), 
4. Staffino – aplikácia, v ktorej môžu žiaci vyjadriť svoj názor na výučbu, svoje poďakovania aj pripomienky, 
5. prepájať výučbu s praxou, 
6. udržiavať záujem o štúdium na škole, 
7. Deň otvorených dverí, Impulz, 
8. skvalitnenie dochádzkového systému a elektronickej žiackej knižky, 
9. šíriť spoločenskú zodpovednosť, 
10. Klub riaditeľov, Junior akadémia SPŠE, 
11. obroda TIS – reštrukturalizácia študijného odboru TIS pod novým názvom ŠkVP – IT manažment 
procesov, 
12. poukázal na fakt, že sme sa ako jediná škola na Slovensku zúčastnili konferencie v Bratislave eskills for 

jobs, kde sa naša škola mala možnosť prezentovať prostredníctvom ukážok  našich technológií, pomôcok, 
výrobkov a študentských projektov. 
 
Na záver, predseda Rady školy, Ing. Pastirová poďakovala vedeniu školy za veľmi plnohodnotné a zaujímavé 
prezentovanie výsledkov práce  školy, nových úloh a cieľov a vyzvala členov Rady školy ku diskusii.  
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Ad 5  

5.1  Výsledky hlasovania o jednotlivých návrhoch, uznesenia 
Na danom zasadnutí na uzneseniach sa prítomní dohodli vždy kolektívne a jednomyseľne: 

1. RŠ berie na vedomie výsledky hodnotenia VVČ SPŠE za školský rok 2015/2016. 
2. RŠ berie na vedomie ciele a úlohy SPŠE na školský rok 2016/2017. 
 

Ad 6  

Na záver zasadnutia Ing. Vladimíra Pastirová všetkým poďakovala za spoluprácu, za prínos a za účasť 
a ukončila dané zasadnutie. Oznámila členom, že zápisnica z daného zasadnutia im bude ku nahliadnutiu 
zaslaná mailom. 
 
6.1  Prijaté úlohy 
 

Č.úlohy Úloha Zodpovedný/á Termín 

1 Priebežne sa zaujímať o dianie v SPŠE  

 Členovia Rady 

školy 
 

priebežne 

 
6. 3 Nesplnený plánovaný program a ciele stretnutia 

Plánovaný program a ciele zasadnutia boli splnené v plnom rozsahu. 

4. Prílohy k zápisu zo stretnutia 
 

 

P. č. Názov 

1 Program a prezenčná listina 


