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(1)   
a)   Údaje o škole: 

 
 

 
      
1. 
 

 
Názov školy: 

 
Stredná odborná škola pedagogická- 
Pedagógiai Szakközépiskola 
 

      
2. 

Adresa školy: Komenského 12,  984 18  Lučenec 

      
3. 

Telefónne číslo:    
Faxové číslo: 

047 43 30 311,  047 43 21 812 
047 43 30 311 
 

      
4. 

Webové sídlo: www.pasalc.wbl.sk , od 1.8.2021 www.sospglc.sk 
 

      
5. 

Adresa elektronickej 
pošty: 

pasa@lc.psg.sk,  od 1.8.2021 skola@sospglc.sk 

 

      
6. 

Vedúci zamestnanci 
školy: 

Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ  
PhDr. Alena Tatárová, zástupca riaditeľa  
Anna Kuviková, hospodárka školy 
Alena Kostíková, vedúca ŠJ 
 

      
7. 

 
Rada školy: 
Predseda:            
 
Členovia:                    
  

 
 
Mgr. Kamil Krupinský, zástupca pedagogických 
zamestnancov od 01.04.2020 
Mgr. Katarína Ďurošová, zástupca pedagogických 
zamestnancov od 01.04.2020 
Ľubica Veselá, zástupca ostatných zamestnancov 
od 01.04.2020 
Jaroslav Kurák, zástupca rodičov od 01.04.2020  
Zoltán Pásztor, zástupca rodičov od 01.04.2020 
Beata Majorošová, zástupca rodičov od 01.04.2020 
do 25.05.2021 
Branislav Hlačok, zástupca rodičov od 01.07.2021  
Ing. Alena Píšová, delegovaná zástupyňa 
zriaďovateľa školy od 01.10.2020 
Mgr. Pavol Baculík, delegovaný zástupca 
zriaďovateľa školy od 1.10.2020 
Ing. Branislav Hámorník, delegovaný zástupca 
zriaďovateľa od 1.10.2020 
Ing. Stanislav Riša, delegovaný zástupca 
zriaďovateľa od 1.10.2020 
Soňa Hedvigyová, zástupca žiakov od 01.04.2020 
do 25.05.2021 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.sospglc.sk/
mailto:pasa@lc.psg.sk
mailto:pasa@lc.psg.sk
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b)   Údaje o zriaďovateľovi: 
 

 
      1. 
 

 
Názov zriaďovateľa: 

 
Banskobystrický samosprávny kraj 
 

      2. Adresa zriaďovateľa: Námestie SNP č. 23 
974 01  Banská Bystrica 
 

      3. Telefónne číslo:    
 

048 4325111 

      4. Adresa elektronickej pošty: skolstvo@bbsk.sk 
 

 
 
 
c)  Informácia o činnosti rady školy  a poradných orgánoch riaditeľa 
    školy: 
 
 

Činnosť Rady školy pri SOŠPg Lučenec: 
 

P.č. Dátum Uznesenia 

1. 29.01.2020 Kritériá prijímacích skúšok v študijných odboroch , ktoré 
vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností 
nadania, 7661 M, 7670 M na šk.r. 2020/2021 

2. 11.06.2020 Návrh plánu výkonov pre šk.r. 2021/2022. 
Schvaľovanie – Štatút školy na funkčné obdobie 
2020/2024 

3. 14.10.2020 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za šk.r. 
2019/2020. 
Úprava sústavy študijných odborov školy 7649 N učiteľstvo 
pre MŠ a vychovávateľstvo – externé. 

4. 22.10.2020 Súhlas s Dodatkom č.2 k Školskému poriadku. 

5. 21.01.2021 Schvaľuje: Kritériá prijímacích skúšok v študijných 
odboroch , ktoré vyžaduje overenie špeciálnych schopností, 
zručností nadania, 7661 M, 7670 M na šk.r. 2021/2022 

6. 14.06.2021 Schvaľuje: Návrh plánu výkonov pre šk.r. 2022/2023. 
Revidovaný školský vzdelávací program (RUP) všetkých 
odborov počnúc 1.9.2021. 

7. 31.08.2021 Schvaľuje: Dodatok č.3 k školskému poriadku – časť 2 – 
povinnosti žiakov 

 
 
 
Činnosť poradných orgánov riaditeľa školy- Pedagogická rada: 

 
P.č. Dátum Uznesenia 

1. 28.08.2020 Pedagogická rada je poradný orgán riaditeľa školy. Jej 
členmi sú všetci PZ. Tento orgán má množstvo kompetencii,  
spolurozhoduje pri schvaľovaní dôležitých materiálov a  
dokumentov školy. Má poradný hlas riaditeľa školy. 
V školskom roku 2020/2021 sa uskutočnilo  14 

2. 18.11.2020 

3. 26.01.2021 

4. 25.02.2021 

5. 18.03.2021 
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6. 31.03.2021 pedagogických rád, s ktorých bolo 7 formou per rollam 
(video konferencia). Pedagogické rady schválili dôležité 
materiály vychádzajúce z termínovníka úloh pre aktuálny 
školský rok – schvaľovali ŠKVP, Plán výkonov, Kritériá pre 
prijatie uchádzačov na školu, zrevidovali školský poriadok, 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti šk.r. 2019/2020, 
Plán práce školy 2020/2021, Plán vútroškolskej kontroly 
2020/2021 a všetky správy riaditeľa školy pre nadriadené 
orgány štátnej správy v školstve, RÚP a učebné osnovy 
ŠKVP ... Uznesenia k uvedeným Pedagogickým radám sú 
k nahliadnutiu v kancelárií riaditeľa školy. Vzhľadom na 
citlivosť údajov tu nebudeme citovať presné uznesenia 
z nich. 

7. 16.04.2021 

8. 27.04.2021 

9. 10.05.2021 

10. 14.05.2021 

11. 24.06.2021 

12. 01.07.2021 

13. 24.08.2021 

14. 31.08.2021 

 
 
 

Činnosť poradných orgánov riaditeľa školy- Gremiálna rada: 
 
 

P.č. Dátum Obsahová náplň 

1. 11.09.2020 Revidovanie vnútorného platového predpisu – osobné 
príplatky 

2. 12.10.2020 Prechod z prezenčnej formy vzdelávania na dištančnú 
formu vzdelávania 

3. 22.04.2021 Realizácia súvislej praxe žiakov SOŠPg Lučenec v šk.r. 
2020/2021 

 
 
 

Činnosť Predmetových komisií a Metodického združenia 
 

V SOŠPG Lučenec aktívne pracuje 8 predmetových komisií (PK vyučovacích 
jazykov, PK cudzích jazykov, PK všeobecno-vzdelávacích predmetov, PK 
umelecko estetických predmetov, PK telesnej a športovej výchovy, PK odborných 
predmetov a praxe 7649 M, PK odborných predmetov a praxe 7661 M, PK 
odborných predmetov a praxe 7670 M) a Metodické združenie maďarských 
pedagógov. Každoročne vypracúvajú a schvaľujú Plán práce PK pre aktuálny 
školský rok. Jednotlivé úlohy s termínmi i zodpovednými osobami predkladajú 
riaditeľovi školy. Tieto podklady mu slúžia na vypracovanie Plánu práce na 
aktuálny školský rok. Následne je Plán práce schválený v PK i pedagogickej rade. 
Na konci školského roka vedúci PK vypracujú Analýzu PK, ktorú odprezentujú 
na vyhodnocovacej pedagogickej rade ( v tomto prípade 1.7.2021). Jednotlivé PK 
schvaľujú opatrenia na zlepšenie stavu vo vyučovacích predmetoch, schvaľujú 
návrhy na odstránenie nesplaných úloh, schvaľujú návrhy  maturitných zadaní 
a tém. Plány práce PK a MZ, Analýzy práce PK a MZ a zápisnice z jednotlivých 
zasadnutí sú k nahliadnutiu v kancelárií riaditeľa školy.  
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d)   Počet žiakov: 
 
       k 15. septembru 2020: 
 
 

Počet žiakov v dennom štúdiu:     329 
 – z toho počet žiakov s vyuč. jaz. maď.      83 

Počet žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami:     

10 

Celkový počet žiakov:        329 
 
 
 
 

     
Ročník 

      
Trieda 

        
Počet 

       žiakov 

     
Vyučovací 

       jazyk 

Žiaci so  
špeciálnymi 
výchovno-
vzdelávacími 
potrebami 

        
I. 

        

      I. A         27    slovenský 0 

      I. B         20    slovenský 3 

      I. C         21    slovenský 0 

      I. D         15    maďarský 0 

 
         II. 
        

      II. A         31    slovenský 0 

      II. B         26    slovenský 2 

      II. D         22    maďarský 0 

 
         III. 
        

      III. A         30    slovenský 0 

      III. B         20    slovenský 4 

      III. C         24    slovenský 0 

      III. D         25    maďarský 0 

          
IV. 

      IV. A         26    slovenský 1 

      IV. C         21    slovenský 0 

       IV. D         21    maďarský 0 

 
 
 
 
 

 
    k 31. augustu 2021:                  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet žiakov v dennom štúdiu:     344 
 – z toho počet žiakov s vyuč. jaz. maď. 81 

Počet žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami:     

12 

Celkový počet žiakov:     344 
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Ročník 

      
Trieda 

        
Počet 

       žiakov 

     
Vyučovací 

       jazyk 

Žiaci so  
špeciálnymi 
výchovno-
vzdelávacími 
potrebami 

        
I. 

        

      I. A         22    slovenský 0 

      I. B         20    slovenský 3 

      I. C         22    slovenský 0 

      I. D         18    maďarský 0 

 
         II. 
        

      II. A         28    slovenský 0 

      II. B         19    slovenský 3 

      II. C         22    slovenský 0 

      II. D         15    maďarský 0 

 
         III. 
        

      III. A         30    slovenský 0 

      III. B         27    slovenský 2 

      III. D         24    maďarský 0 

          
IV. 

      IV. A         29    slovenský 0 

      IV. B         20    slovenský 4 

      IV. C         24    slovenský 0 

       IV. D         24    maďarský 0 

  
 

 e)   Počet pedagogických zamestnancov, odborných   zamestnancov 
       a ďalších zamestnancov školy: 
 

Stredná škola Počet   

zamestnanci  55   

Z toho pedagogickí 37 Z toho ostatní 18 

Z počtu PZ  Z počtu OZ   

– kvalifikovaní  37 – hospodárka školy   1 

– nekvalifikovaní 0 – referentka   1 

– dopĺňajú si vzdelanie 0 – školník, údržbár, kurič  1 

  -  účtovníčka 2 

  – upratovačky    5 

  – vrátničky   2 

  – správca počítačovej siete  1 

  – vedúca školskej jedálne    1 

  – pracovníčky školskej jedálne   4 

  

Vysvetlivky:  PZ – pedagogickí zamestnanci,  OZ – ostatní zamestnanci 

 
f)  Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických     
    zamestnancov: 
 
Všetci pedagogickí zamestnanci SOŠPg Lučenec spĺňajú  kvalifikačné predpoklady  

( vzdelanie, bezúhonnosť ...) pre výkon svojho povolania. 

 

g)   Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:          
 
Marketingová komunikácia:                   
 
Burza stredných škôl:   Rimavská Sobota - online 
Online náborová činnosť v ZŠ okresov Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, 
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Veľký Krtíš, Revúca a v okresoch  na južnom Slovensku – nábor  s VJM.               
Zaslanie informačných materiálov o možnosti štúdia na škole:  
ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským  –  121 ks    
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským  –   62  ks   
Prezentácia školy v médiách 
Prezentácia školy na internete a sociálnych sieťach 
 
 
Reprezentácia školy: 
      
Účasť na charitatívnych akviách a zbierkach: 
23.09.2020         – Biela pastelka 
September 2020 – Dni dobrovoľníctva na Slovensku 
Október 2020     -  Zbierka Kaufland pre rodiny v hmotnej núdzi 
Október 2020     -  Zbierka deň úsmevu   
December 2020  –  Zbierka šatstva pre nocľaháreň a stredisko osobnej hygieny  
 
 
Reprezentácia školy žiakmi školy: 
  
   Športové súťaže:  
 

– september 2020 – Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov SŠ 
1. miesto: Milan Sabó III.B 
3. miesto: Patrik Hrubý  II.A 
3. miesto Ľubomíra Vargová 
1.m – Družstvo žiakov 
2.m – Družstvo žiačok 

 
 Umelecké súťaže: 
 
- Záložka do knihy spája školy – výber výtvarných prác odoslaných do  
  celoslovenského kola, 
- Logo Team Slovakia – Bianka Vilhanová II.A – ocenená MŠVVaŠ SR 
 

 
Akcie, ktoré sme spoluorganizovali: 
 
- september 2020 – Mesto v pohybe – Zelené bicykle ( propagácia ekologického  
  spôsobu dopravy v meste Lučenec 
- máj 2021  – Mesto v pohybe – Zelené bicykle ( propagácia ekologického  
  spôsobu dopravy v meste Lučenec 
- jún 2021 – Mesto v pohybe – Zelené bicykle ( propagácia ekologického  
  spôsobu dopravy v meste Lučenec 
 
 
Súťaže vo vyučovacích jazykoch  (SJL, SJSL, MJL):  
                        
  Žiacke práce – Rok s pandémiou – literárna, hudobná a výtvarná súťaž určená  
                          pre SOŠPg Lučenec                                         
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 h)   Informácie o projektoch, do ktorých je škola  zapojená: 
 
 
 

Názov 

projektu 

 

 

 

Infovek 

 

Výmenná prax 

s Univerzitou 

Ferencza Gaála 

v Sarvaši, ktorá 

vzdeláva 

predškolských 

pedagógov 

pre národnostné 

menšiny 

 

           Pre pandémiu 

sa projekt nerealizoval 
 

 

 

Elektronizácia 

vzdelávacieho 

systému 

regionálneho 

školstva (MŠVV SR) 

 

Realizácia 

od – do 

 

 

21.06.2002 

 

od školského roku 

2002/2003 

 

 

Od 5.2.2014 – doba 

neurčitá 

 

Celková 

výška 

rozpočtu 

 

 

 

  

 

       11 736 € 

 

Počet 

zapojených 

žiakov 

 

 

všetci žiaci školy 

 

           15 s VJM 
 

 

 

 

70 

 

Počet 

zapojených 

učiteľov 

 

 

všetci pedagogickí 

zamestnanci školy 

 

                

               2 

 

3 

 

Miesto 

realizácie 

 

 

SOŠPg Lučenec 

 

 

Sarvaš, Lučenec 

 

   PaSA Lučenec 

 

Prínos 

pre školu 

 

 

Prístup             

k informačným 

zdrojom, využitie IKT 

v reálnom vyučovaní. 

 

 

 

Výmena odborných 

skúseností, rozvoj 

jazykových 

zručností. 

 

  

Interaktívna tabuľa + 

dataprojektor Epson 

s prísluš. 

Notebook Lenovo 

ThinkEdge 545 

Wifi router 

20 ks tablety Samsung 

Galaxy Note 10.1 
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Názov 

projektu 

 

Erasmus+ K2 

„Spoznajme sa 

riekankou“ 

 

DofE – Medzinárodná 

cena vojvodu z 

Edinburghu 

 

Realizácia 

od – do 

 

 

01.10.2019 do 

30.09.2021 

10.07.2020 do 

30.09.2022 

 

Celková 

výška 

rozpočtu 

 

 

 

22 992 € 

 

 

 

Počet 

zapojených 

žiakov 

 

 

 

10 

 

 

všetci žiaci školy 

 

Počet 

zapojených 

učiteľov 

 

2  

 

3 

 

Miesto 

realizácie 

 

 

SOŠPg a MŠ  

Lučenec, Vyššia 

odborná škola 

pedagogická 

a sociálna Praha 

a MŠ Praha - ČR 

SOŠPg Lučenec 

 

Prínos 

pre školu 

 

Výmena pobytov 

v českej a Slovenskej 

republike, počas 

ktorých navštívia aj 

vybrané kultúrne 

pamiatky a programy 

Podpora žiakov v ich 

rozvoji v oblasti 

talentu, športu a 

dobrovoľníctva. 

 

 

 

 

 

 

i)   Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou  
      školskou inšpekciou v škole: 
 
 
Komplexná inšpekcia v školskom roku 2015/2016 
Riadenie školy, podmienky výchovy a vzdelávania, priebeh výchovy 
a vzdelávania, teoretické vyučovanie – všeobecné vzelávanie, teoretické 
vyučovanie – odborné vzdelávanie, praktická príprava. 
       
Závery: 
 

Veľmi dobrá úroveň podmienok výchovy a vzdelávania vytvárajú 
predpodklady na naplnenie strategických cieľov školy, ktoré nadväzujú na jej 
tradície a sú zamerané na osvojenie všeobecných a odborných kompetencií 
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žiakov a ich aplikáciu v praktickej činnosti v súlade s potrebami praxe 
a požiadavkami trhu práce. Splnením normatívov pre jednotlivé študijné odbory 
boli vytvorené základné predpoklady na naplnenie profilu absolventa a rozvoj 
jeho osobnosti. 

Dobrá úroveň riadenia školy, podporná klíma a kultúra školy, participácia 
žiakov na projektoch a súťažiach prispievali k dosiahnutiu vytýčených cieľov. 
Výchovno-vzdelávací proces sa realizoval v priaznivej atmosfére s účelným 
využitím učebných pomôcok, s nižším využitím IKT v edukácii. 
 V praktickom vyučovaní žiaci aplikovali osvojené poznatky, preukázali 
prezentačné schopnosti a zručnosti kooperácie. 
 V porovnaní s výsledkami komplexnej inšpekcie vykonanej v roku 
2004/2005 sa zriadením a vybavením odborných učební podmienky výchovy 
a vzdelávania zlepšili, riadenie školy a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu 
sa zmenili na úroveň priemernú. 
 
Následná inšpekcia vykonaná dňa 10.04.2017: zistenie stavu odstránenia 
nedostatkov z Komplexnej inšpekcie v októbri 2015. 
 
Závery: 
Všetky zistené nedostatky  a odporúčania boli prijatými opatreniami odstránené. 
 
Tematická inšpekcia vykonaná dňa 30.11.2016: zisťovanie osvojenia si 
poznatkov zo spoločenskovedných predmetov prepojených s postojmi žiakov 
k demokratickým hodnotám. 
 
Závery: 
Žiaci školy (I. a IV. ročník) dosiahli z vedomostných úloh vedomostné skóre 4,42, 
čo zodpovedá priemernému vedomostnému skóre v SR. 
 
Tematická inšpekcia vykonaná dňa 15.02.2017: Zistenie dosiahnutých 
kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti žiakov končiaceho ročníka. 
 
Závery: 
Žiaci IV. ročníka dosiahli v teste porovnateľné výsledky  v časti vyhľadávaní 
explicitných informácií, porovnateľné výsledky v časti Vyhľadanie implicitných 
informácií a lepšie výsledky v časti Integrácia  a interpretácia  myšlienok, ako bol 
národný priemer v SR. 
 

 

j)  Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach  
    školy: 
 
 
V školskom roku 2020/2021 bolo materiálno-technické vybavenie doplnené o: 
 

 Skrine šatníkové                    2 ks  

 Skrine policové                                                               4 ks 

 Kartotéka na osobné spisy                                              2 ks 

 Klvírna stolička                                                               3 ks 

 Tlačiareň Brother                                      1 ks 

 Kancelárske kreslo                                                          1 ks 
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Učebné pomôcky: 
 

 Notebook                                                                         5 ks 

 Projektor Acer                                      2 ks     

 PC Intel Core                                                                   1 ks  

 Web kamery                                                                    6 ks  

 Slúchadlá k PC                                                                3 ks   

 Inštrumentálne nástroje HV                                            1 ks                                                                 
 

         Školská jedáleň: 

 
 Notebook                                                                         1 ks 

 Tlačiareň                                                                         1 ks 

 Vybavenie kuchyne (hrnce, panvice, pekáče)                           

 Regály                                                                              8 ks 

 Elektrická vyklápacia panva                                             1 ks 

 Krájač zeleniny                                                                 1 ks 

 Pracovný stôl                                                                    2 ks 

 Plynový sporák                                                                 1 ks 
 

    Materiálne podmienky: 

 Maľovanie tried 

 Maľovanie zábradlia 
 

 

k)  Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, 
     o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky: 

 

Silné stránky školy: 
 
          Rezervy v práci školy: 
 

 dobré meno školy vo verejnosti,  

 záujem o štúdium na škole, 

 otvorenosť,   prístupnosť  vedenia 

školy k pripomienkam,  kritike,    

 pluralita názorov, 

 dobrá sociálna klíma, 
 participatívne rozhodovanie, 

 vysoké  percento   úspešnosti  pri  

štúdiu  a  prijímaní  na  vysoké  

školy, 

 podnetnosť vedenia k skvalitneniu 

pedagogickej práce, 

 vysoká odbornosť učiteľov, ktorá sa 

odráža:  

             –  v neustálom skvalitňovaní peda- 

                 gogického procesu, 

             –  v neustálej inovácii základných  

                 pedagogických dokumentov –  

                 reakcia na nové požiadavky trhu 

                 práce a zamestnávateľov  

                 absolventov, 

             –  v písaní metodických materiálov 

                 a učebných textov, 

             –  v zabezpečovaní priebežnej a  

                 súvislej pedagogickej praxe pre 

                 vysokoškolákov – cvičná škola           

 Rezervy v práci s informáciami – 

v oblasti čitateľskej gramotnosti ( na 

základe výsledkov EČ  MS 2018, 

2019, 

 štúdium niektorých žiakov len zo 

zištných dôvodov, kvôli nízkej 

dotácii prírodovedných 

predmetov,(CH, F, MAT), 

 v rámci vyučovania metodík viac 

pozornosti venovať spôsobilosti 

žiakov, plánovať edukačné činnosti 

v MŠ a ŠK a v spolupráci so 

styčnými pedagógmi, 

 prenos výstupov z kontinuálneho 

vzdelávania do edukačného 

procesu,  

 pestovanie   hrdosti  k príslušnosti 

školy, 

 nedostatok  moderných 

a kvalitných učebníc – slabá 

ponuka odborných učebníc, 

 skvalitnenie pedagogického dozoru 

počas prestávok, 

 slabý záujem mnohých rodičov 

o štúdijné výsledky ich detí, 

 aktualizácia webstránky školy aj 
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pre UMB Banská Bystrica,   UKF    

                 Nitra,                      

 dobré medziľudské vzťahy v zbore, 

 ochota učiteľov prijímať názory 

žiakov, 

 zviditeľnenie školy vo verejnosti, 

 dobrá prezentácia školy pre 

potencionálnych uchádzačov 

o štúdium, 

 dobrá a funkčná spolupráca  

s odborom školstva BBSK, Štátnym 

pedagogickým   ústavom, Štátnym 

inštitútom   odborného vzdelávania,  

odbormi školstva mestských úradov, 

 individuálna integrácia žiakov so 

            špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  

             potrebami , 

 bohatá ponuka mimovyučovacích 

aktivít, 

 úspechy školy v súťažiach v oblasti 

HV, VV, TV, prednese  poézie a 

prózy,  

 vytváranie dostatočného množstva 

príležitostí pre žiakov na 

prezentovanie ich vlastných silných 

stránok a ich osobnostný rozvoj, 

 realizácia praxe žiakov 

v prirodzenom prostredí, 

 dobrá  spolupráca  s  cvičnými 

pedagógmi  a  zamestnancami  

sociálnych ústavov a kultúrnych 

zariadení, CPPPaP, CŠPP, 

 využívanie špecifických foriem 

a metód na osvojenie si učiva,  

 dobrá spolupráca triednych učiteľov 

a vyučujúcich pri vzdelávaní žiakov 

so ŠVVP, 

 spolupráca s Univerzitou Ferencza 

Gaála v Sarvaši vzdelávajúcej  

      predškolských  pedagógov  pre     

            národnostné menšiny - výmenná  

            prax,  spolupráca v odbornej   

            oblasti, 

 vyše  150 ročná, závideniahodná 

tradícia školy, 

 organizačne zabezpečená spolupráca 

pri akciách organizovaných mestom 

Lučenec, 

 naplnenie plánu výkonov v šk.r. 

2020/2021,  

 história školy a pedagogického 

vzdelávania, 

 cielené programy kontinuálneho 

vzdelávania, 

 uplatnenie absolventov na trhu 

práce – predovšetkým 7649 M 

učiteľstvo pre MŠ a 

vychovávateľstvo, 

 činnosť špeciálneho pedagóga 

a školského psychológa, vysoká 

úroveň výchovného poradenstva, 

 škola ako otvorený systém, 

 schopnosť školy reagovať na trh 

v maďarskom jazyku, 

 rezervy v záujmovej činnosti, 

 morálne a fyzicky zastaralá IKT, 

 nedostatočné využitie Edupage, 

 slabá motivácia žiakov 

v edukačnom procese, 

 nízky záujem o SOČ a absencia 

SOČ u žiakov s VJM, 

 problém primeraného finančného 

ohodnotenia nadštandardne práce 

pedagógov, 

 zneužívanie integrovanej formy 

vzdelávania niektorými žiakmi 

(slabé štúdijné výsledky), 

 neochota niektorých PZ na 

vypracovávaní projektov, hoci 

záujem o ich absolvovanie je, 

 nejednotnosť v online vzdelávaní, 

 výuka len jedného cudzieho jazyka, 

 nízke zručnosti žiakov v oblasti IKT, 

 slabší záujem žiakov 

o mimovzdelávacie aktivity, ktoré sú 

realizované v popoludňajších 

hodinách, 

 vlhkosť v triedach na prízemí, 

 slabý záujem žiakov o využívanie 

konzultácii, 

 zneužívanie online vzdelávania 

niektorými žiakmi počas COVID-19, 

 nedostatok vnútornej motivácie 

žiakov k učeniu sa, 

 nejednotnosť v online vzdelávaní, 

 negatívny vplyv dištančného 

vzdelávania na úroveň vedomosti 

žiakov, 

 zneužívanie dištančného 

vyučovania niektorými študentmi, 

 vysoká absencia u niektorých 

študentov v čase online vzdelávania. 
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práce, 

 príprava a realizácia kvalitných 

kultúrno-spoločenských 

a športových podujatí pre 

predškolské, školské, výchovné, 

kultúrne a sociálne zariadenia 

a inštitúcie, 

 vysoká kvalitatívna úroveň 

školských akcií 
 pozitívna odozva zamestnávateľov na 

prípravu žiakov zo súvislej praxe, 

 vytváranie priaznivého 

humanistického prostredia, 

 priebežné dopĺňanie didaktickej 

techniky, 

 dvojjazyčná škola, 

 veľký záujem o 7649 M zo strany 

žiakov aj rodičov, 

 elektronická žiacka knižka, 

 organizačná schopnosť 

pedagogického zboru a študentov 

pripraviť a zrealizovať podujatia aj 

celoslovenského a medzinárodného 

charakteru, 

 spoločné akcie zamestnancov na 

neutrálnej pôde - teambuilding, 

 estetické prostredie školy, 

 zvýšenie hodinovej dotácie 

v predmete prax, 

 pravidelná aktualizácia školskej 

webovej stránky, 

 pozitívny dopad projektov Erasmus + 

na účastníkov, 

 pozitívne ohlasy na dobrovoľnícku 

činnosť, 

 dlhoročná tradícia súvislej praxe pre 

žiakov s VJM v MR, 

 kvalitná spolupráca školy 

s Rodičovskou radou, 

 pozitívny prístup intaktných žiakov 

k rovesníkom so ŠVPP, 

 schopnosť PZ rýchlo sa adaptovať na 

mimoriadnu situáciu spôsobenú 

COVID-19, 

 škola rodinného typu, 
 úspešná realizácia spoločných 

projektových programov so SŠ 

z Maďarska, 

 záujem o štúdium našich odborov, 

 rýchla adaptačná schopnosť PZ na 

dištančnú formu vzdelávania, 

 individuálny prístup učiteľov 

k intaktným aj individuálne 

začleneným študentom, 

 zavedenie EKT, 

 starostlivosť o žiakov so ŠVVP, 

 doplnenie interiéru tried o PC 

zostavy, 

 vytvorenie novej učebne informatiky. 
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Prekážky v rozvoji školy: Príležitosti školy: 

 

 znižovanie populačnej krivky,  

 zhoršenie sociálneho zázemia, 

 nedostatok finančných prostriedkov 

na zvyšovanie kvality výchovno- 

            -vzdelávacej práce, 

 nižšia vedomostná úroveň žiakov 

prichádzajúcich zo základných 

škôl, 

 nedostatočný záujem rodičov o 

dianie  v škole, nedostatočný záujem  

rodičov niektorých žiakov o ich 

študijné výsledky, 

 nedostatok vhodných učebníc,  

encyklopédií, didaktických 

pomôcok, 

 finančne nedocenený sociálny status  

učiteľa a sociálneho pracovníka, 

 mierny nárast sociálno-

patologických javov v škole i mimo 

nej zo strany žiakov, 

 nárast počtu škôl, ktoré majú v sieti 

odbory č. 76, hoci nie sú profilované 

na tieto odbory, 

 pasivita žiakov o dianie v škole, 

 skreslené predstavy žiakov 

o budúcej profesii, 

 nesprávny výklad termínu 

demokracia niektorými žiakmi, 

 konkurencia škôl v Lučenci (veľa 

škôl, málo žiakov), 

 vznik množstva súkromných 

pedagogických stredných škôl, 

 neobjektívny postoj rodičov 

k výchovným opatreniam žiakov, 

 časový stres (množstvo úloh 

a byrokracie na úkor edukačnej 

prípravy), 

 zvyšujúci sa počet žiakov so ŠVVP 

v triedach študijného odboru 7661 

M sociálno-výchovný pracovník, 

 problémy s edukáciou predmetu 

Prax (7661 M SCP) z dôvodu rušenia 

prevádzok denných centier, 

 nízke finančné ohodnotenie – 

neochota tvoriť, realizovať niečo nad 

rámec, 

 dopad hospodárskej a finančnej 

krízy na objektívne ohodnotenie 

práce zamestnancov školy, 

 negatívny vplyv COVID-19 na 

kvalitu prípravy pre budúce 

povolanie, 

 slabší záujem o štúdium v odbore  

7649 M, 

 neobjektívnosť hodnotenia žiakov 

počas dištančného vzdelávania, 

 nemožnosť absolvovať súvislú prax 

v plnom rozsahu z dôvodu proti 

pandemických opatrení, 

 „ administratívna maturitná skúška“ 

a jej dopad na uplatnenie sa na trhu 

 

 možnosť získať finančné prostriedky 

z    existujúcich    fondov,      nadácií      

            a grantov, 

 rozšírenie spolupráce s inštitúciami 

zamestnávajúcimi absolventov pri 

            realizácii praxe žiakov, ako aj pri  

            inovácii školského vzdelávacieho  

            programu,                                       

 práca na projektoch a realizácia 

medzinárodných projektov,  

 zosúladenie odborných kompetencií  

žiakov s požiadavkami trhu práce na 

základe analýz zamestnávateľov, 

 využitie poznatkov z kontinuálneho  

vzdelávania na skvalitnenie  

edukačného procesu, 

 realizácia odbornej praxe v zahraničí 

cez projekty Erasmus+, 

 nadviazanie užšej spolupráce 

s partnerskými školami, 

 2% dane z príjmov FO venované 

škole, 

 elektronická triedna kniha, 

 stabilizácia nového študijného 

odboru 7670 M pedagogický 

asistent cez kvalitnú náborovú 

činnosť, 

 možnosť znovuzavedenia 2. cudzieho 

jazyka, 

 zavedenie nadstavbového štúdia 

7649 N (učiteľstvo pre MŠ 

a vychovávateľstvo) do siete 

štúdijných odborov, 

 dobrá perspektíva absolventov 

zamestnať sa v odbore, 

 propagácia školy v zahraničí,  

 zapojenie žiakov so ŠVVP do 

projektov, 

 potreba prevzdelať PZ v práci 

s EDUPAGE, 

 skvalitnenie wifi siete, 

 prepojenie práce PZ s využitím 

EDUPAGE, 

 obnovenie spolupráce školy 

s Domovom mládeže(školský 

internát), 

 zapojenie školy do medzinárodného 

programu DofE, 

 separovanie odpadu žiakmi školy, 

 elektronická triedna kniha, 

 projekty E+ pre PZ a žiakov školy, 

 pomaturitné nadstavbové štúdium, 

 dobrá perspektíva zamestnať sa pre 

absolventov školy, 

 zvýšený záujem o štúdijný odbor 

7661 M so snahou navýšiť počet 

budúcich študentov, 

 zúročenie skúseností PZ 

nadobudnutých počas dištančného 

vzdelávania, 

 nadobudnutie Akreditácie školy 
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praxe, 

 nevyhovujúci športový areál (Pg 

záhrada), 

 nízke smerné čísla pre žiakov s VJM, 

 nevyhovujúce normatívne 

financovanie – nedostatok 

finančných prostriedkov na 

optimálny chod školy, 

 komplikácie pri plánovaní chodu 

školy počas pandémie, 

 slabá komunikácia a spolupráca 

s rodičmi počas pandémie, 

 obavy, ako COVID 19 ovplyvní 

kvalitu prípravy pre budúce 

povolanie. 

 

 

 

 

 

v programe E+, 

 úspešné  zapojenie sa do 

medzinárodného projektu DofE. 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

(4) 
 
(a)   Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 
 

Ročník Počet žiakov 

1. 3 

2. 2 

3. 4 

4. 1 

 
 
 
 
(b) Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku 

2021/2022: 
 
     

Ročník 
      

Trieda 

        
Počet 

       žiakov 

     
Vyučovací 

       jazyk 

Žiaci so  
špeciálnymi 
výchovno-
vzdelávacími 
potrebami 

        
I. 

        

       I. A         22    slovenský 0 

       I. B          20    slovenský 3 

I. C         22    slovenský 0 

       I .D         18    maďarský 0 
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c)   Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole: 

d)   Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku strednej  
      školy 2021/2022:       
         denné štvorročné štúdium 
 
 

Študijný odbor 
Vyučovací            
jazyk                              

Počet                            
prihlásených 
žiakov 

Počet                            
prijatých 
žiakov 

Počet                            
zapísaných 
žiakov 

7649 M    
učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo 

 
slovenský 

 
75 

 
47 

 
44 

7649 M  
učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo 

 
maďarský 

 
39 

 
18 

 
18 

7661 M 
sociálno-výchovný pracovník 

 
slovenský 

 
47 

 
10 

 
10 

7670 M 
Pedagogický asistent 

 
slovenský 

 
 29 

 
10 

 
10 

 
 
 
e) Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých škola  
    zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov: 
 
 

Študijný odbor 
Ročníky Vyučovací            

jazyk                              
Duálne 
vzdelávanie 

7649 M    
učiteľstvo pre materské 

školy a vychovávateľstvo 

1-4 slovenský nie 

7649 M  
učiteľstvo pre materské 

školy a vychovávateľstvo 

1-4 maďarský nie 

7661 M 
sociálno-výchovný 

pracovník 

1-3 slovenský nie 

7670 M 
pedagogický asistent 

1,3 slovenský nie 

 
 

 

f)   Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa      
      vzdelania: 
 

   Priemerný prospech školy:      1,81 

   2019/2020:                            1,75  
   

      Ročník     Denné štúdium 

          1.                1,89   

          2.                        1,87 

          3.                        1,69 

          4.                          1,79 
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   Denné štúdium 

Prospeli 

s vyznamenaním            
 

118 
Prospeli veľmi dobre              97 
Prospeli               103 
Neprospeli 2 
Neklasifikovaní 11 

 

Po komisionálnych skúškach: 
 

         Denné štúdium 

Prospeli 

s vyznamenaním            
 

118 
Prospeli veľmi dobre              97 
Prospeli               114 
Neprospeli 2 
Neklasifikovaní 0 

 
 
 
 
g)  Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania: 
 

Maturita: 

 
Písomná forma externej časti:                 

Predmet    úroveň                       počet žiakov             úspešnosť v %               

slovenský jazyk a literatúra - 48 - 

maďarský jazyk a literatúra - 21 - 

slovenský jazyk a slov. literatúra - 21 - 

anglický jazyk            B1 60 - 

anglický jazyk  B2  1 - 

nemecký jazyk  B1 8 - 

       
Písomná forma internej časti:                 

Predmet    úroveň                       počet žiakov             úspešnosť v %               

slovenský jazyk a literatúra - 48 - 

maďarský jazyk a literatúra - 21 - 

slovenský jazyk a slov. literatúra - 21 - 

anglický jazyk            B1 60 - 

anglický jazyk            B2  1 - 

nemecký jazyk         B1  8 - 

 
Priemer 2020/2021:     1,99 
Priemer 2019/2020:     2,07      
 
Poznámka: Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie spojenej s vírusom 
COVID 19 bola EČ a PFIČ nariadením ministra školstva zrušená. 
Ústna forma maturitnej skúšky bola vykonaná administratívnym spôsobom. 
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h) Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti  
    prijímania žiakov na ďalšie štúdium: 
 

Študijný odbor Počet 
absolventov 

Študujúci na  
vysokých školách 

Zamestnaní Počet evidovaných 
na úradoch práce 

7649 M VJS 

učiteľstvo pre 

materské školy 

a vychovávateľstvo 

 
48 

 
25 

 
20 

 
3 

7661 M 

sociálno-výchovný 

pracovník 

 
0 

 
0 

  
0 

 
0 

 
7649 M VJM 

učiteľstvo pre 

materské školy 

a vychovávateľstvo 

 
21 

 
12 

 
9 

 
0 

 
 (5) 
 
a) Informácia o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej  
   činnosti školy: 
 
Školský rok 2020/2021 
 
        Bežné výdavky (EUR) 
 

 
         Ukazovateľ       

                                
     Zdroje                        
 Financovania 

          P o u ž i t i e 

  osobné        
  náklady 

prevádzkové                                  
    náklady 

    bežné                                    
 transfery 

 
 1. Štátny rozpočet  
 

 v tom: 

 bežné výdavky normatívne 

      z toho: 

      - osobné náklady 

      - prevádzkové náklady 

      - bežné transfery 

 

 

986 731 

 

871 680 

 

109 582 

 

5 469 

 

961 725 

 

 

868 987  

 

92 738 

 

- 

 

868 987 

 92 738 

  - 

 

868 987 

- 

- 

 

- 

92 738 

  - 

 

 

- 

- 

- 

         

 

 bežné výd. nenormatívne 

 z toho: 

 - vzdelávacie poukazy 

 - asistent učiteľa 

 - lyžiarsky výcvikový kurz 

 - odchodné 

 - mimoriadne výsledky žiakov 

 

 

 25 006 

 

   2 693 

 

16 844 

 

5 469 

 

9 280 

3 657 

 6 600 

5 469 

      0 

 

 

0 

2 693 

- 

- 

0 

 

 

9 280 

   964 

6 600 

- 

0 

 

- 

- 

- 

5 469 

- 

 
 2. Vlastné príjmy 

     V tom: z dobropisov 

 

 

4 459 

3 464 

    

 

- 

 

 

4 459 

3 464 

 

- 

- 

 
 3. Daňové príjmy 

 

 

3 000 

 

0 
 

3 000 

 

- 

 4. Iné zdroje       

    - Projekt Erasmus 

   
            

   

0 

 

0 

 

 

0 

 

 
- 
 

 
 5. Dary - RZ 

     

0 

 

0 
 

0 

 
- 
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2.    Kalendárny rok 2020  
       –  viď príloha Správa o hospodárení za rok 2020  –  Protokol   
 

 
b)  Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov v ich  
     voľnom čase: 
 
      Marketingová komunikácia:                   
 
      Burza stredných škôl:   Rimavská Sobota,  
      Náborová činnosť v ZŠ okresov Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký  
      Krtíš, Revúca a v priľahlých okresoch  na južnom Slovensku – nábor s VJM.             
      Zaslanie informačných materiálov o možnosti štúdia na škole:  
      ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským  –  121 ks    
      ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským  –   62  ks   
      Prezentácia školy v médiách 
      Prezentácia školy na internete a sociálnych sieťach 
 
 

Záujmová činnosť – ponuka krúžkov na šk. r. 2020/2021 

 

P. č. Názov krúžku 

1. Konverzácia – ANJ pre žiakov s VJM 

2. DofE (malé projekty) 

3. Hráme sa so slovami 

4. Kondičné posilňovanie 

5. Pohybom ku zdraviu 

6. Futbalový  záujmový útvar  

7. Výtvarné techniky 

8. Florbalový záujmový útvar  

9. Strelecko-branný 

10. Elektronické šípky 

11. Slovenská spevácka a folklórna skupina 

12. Spevácky zbor 

13. Fotografický krúžok 

14. Krúžok dobrovoľníctva 

15. Matematické zaujímavosti 

16. Informačno-komunikačné zručnosti 

17. Chováme, pestujeme, revitalizujeme ... 

18. Informatika zaujímavo 
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c)  Informácie o spolupráci školy s rodičmi žiakov, fyzickými osobami, ktoré   
     majú žiakov zverené do osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti  
     na  základe rozhodnutia súdu, alebo zákonným zástupcom zariadenia,  
     v ktorom je dieťa umiestnené: 
 
V posledných rokoch je badateľný stúpajúci trend prijatia žiakov, ktorí sú 
zverení do osobnej  alebo pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. 
Komunikácia medzi pestúnmi a školou je dobrej úrovni, dokonca pestúni majú 
väčší záujem o dosahované štúdijné výsledky svojich zverencov než klasickí 
biologickí zákonní zástupcovia.  
 
V uvedenom školskom roku škola úzko spolupracovala s Centrom pre deti 
a rodinu Chrastince pri SLVS Senec, Diagnostické centrum Lietavská Lúčka, 
Centrum pre deti a rodinu Hriňová – Krivec, Centrum pre deti a rodinu 
Rimavská Sobota. V uvedených zariadeniach boli naši žiaci umiestnení na 
základe rozhodnutia súdu.  
 
 
 
d)  Iné skutočnosti: 
 
    1. Spolupráca školy s inštitúciami: 
       
      Pri zabezpečení učebnej praxe žiakov sme v školskom roku 2020/2021 
spolupracovali: 
 
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
 
3. ročník: MŠ Rúbanisko II Lučenec, MŠ Štvrť M.R. Štefánika Lučenec, ZŠ s MŠ 
                Kubínyiho Lučenec, MŠ Partizánska Lučenec, MŠ Dr. Herza Lučenec,  
                MŠ s VJM Daxnerova a Štúrova Fiľakovo, MŠ pri ZŠ s VJM Kármána  
               Lučenec, ZŠ s MŠ Bratrícka Opatová, Spojená škola internátna Karola  
               Supa Lučenec. 
4. ročník: ŠKD pri ZŠ Štefánika Lučenec, ŠKD pri ZŠ s VJM Kármána   
                Lučenec, ZŠ Vajanského Lučenec, ZŠ s VJM  Koháryho Fiľakovo, ZŠ L.  
               Novomeského Lučenec, ZŠ s MŠ Kubínyiho Lučenec, ŠKD pri ZŠ  
               Haličská cesta č.7. 
 
7661 M sociálno-výchovný pracovník 
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, Domov sociálnych služieb 
Slatinka, Mestská polícia Lučenec, OZ za dôstojný život Lučenec, 3Pé                 
Lučenec, Špeciálna MŠ M.R.Štefánika Lučenec, Domov sociálnych služieb 
Libertas Tuhárske námestie Lučenec, DSS Tornaľa, DSS a DD Harmónia 
Lučenec, DSS a DD Ambra Lučenec, CPPPaP Lučenec, Únia  nevidiacich 
a slabozrakých Lučenec, Detský domov Pastelka, Mesto Lučenec – Odbor 
sociálnych vecí, Komunitné centrum,  Slovenská diecézna charita Lučenec, 
Slovenský Červený kríž Lučenec, Denný stacionár Jánošík, Reedukačné centrum 
Čerenčany a Tornaľa, Domov sociálnych služieb Nezábudka Fiľakovo, DSS 
Betánia Kalinovo, Resocializačné centrum Krupina, Nocľaháreň a stredisko 
osobnej hygieny Lučenec, Alternatíva n.o. Lučenec. 
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7670 M pedagogický asistent 
 
Novohradská knižnica Lučenec, Novohradská galéria a múzeum Lučenec, 
Mestský úrad Lučenec,  Hradné múzeum Fiľakovo, Mestské múzeum Fiľakovo, 
Hradný areál Modrý Kameň, CVČ Magnet Lučenec. 
 
Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchovy 
mimo vyučovania aj s ďalšími partnermi: 
Mestský úrad – odbor vzdelávania a kultúry Lučenec, Mestký úrad Fiľakovo, ZŠ 
v Lučenci a vo Fiľakove, ŠIOV Bratislava, Maticou slovenskou v Lučenci, Ligou 
za duševné zdravie, sociálnym kurátorom ÚPSVaR, psychológmi, Úniou 
slabozrakých a nevidiacich, Asociáciou nepočujúcich Slovenska, Novohradským 
osvetovým strediskom, Novohradskou knižnicou, Novohradskou galériou 
a múzeom Lučenec, Divadlom J. Kármána Lučenec, Mestskou políciou, CPPPaP 
Lučenec, CŠPPaP Lučenec, ZŠI a MŠ pre SPasNK Lučenec, Špeciálna MŠ 
Lučenec, In Network Slovakia Lučenec, 3Pé Spoločenské centrum Lučenec, 
Krízové stredisko Amoret Lučenec, OZ pre dôstojný život občana Lučenec pri 
organizovaní besied a prednášok, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, 
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Univerzita F. Gaála v Sarvaši. 

 
Z dôvodu pandemickej situácie spojenej s vírusom COVID-19 prebiehala 
spolupráca s uvedenými organizáciami častokrát vo formálnej rovine 

 
 

2. Získanie Akreditácie Erasmus 
 
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú 
prípravu udelila SOŠPg Lučenec Akreditáciu na Erasmus v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy v platnosti od 01.03.2021 do 31.12.2027. 

 

 
 
 
Prerokované v pedagogickej rade 01.júla 2021. 
Schválené v pedagogickej rade 24.augusta 2021. 

Prerokované v Rade školy  14. októbra 2021. 

  

Prílohy:    
1) Vyjadrenie Rady školy 
2) Správa o hospodárení za rok 2020 
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