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riaditeľ školy



Stredná odborná škola podnikania a služieb,

Komenského 16, 082 71 Lipany

 a/ Základné identifikačné údaje o škole

1. Názov školy: Stredná odborná škola podnikania a služieb 

2. Adresa školy: Komenského 16, 082 71 Lipany

3. Telefónne a faxové  čísla školy :

1. riaditeľ školy 051/4880015,    mobil: 0905491714

2. sekretariát 051/4880011     mobil: 0908021316

3. zástupca pre PV 051/4880016,    mobil: 0918771993

4. zástupca pre TV 051/4880017,    mobil: 0911693352

5. ekonómka školy 051/4880018,    mobil: 0902053544

6. zborovňa učiteľov 051/4880019

7. finančná účtovníčka 051/4880020

8. výchovný poradca 051/4880023     

9. zborovňa majstrov 051/4880022

10. mzdová účtovníčka 051/4880021

11. fakturantka 051/4880014

12. cukrárenská dielňa 051/4880024

4. Internetová a elektronická adresa školy:

 www.soslipany.edupage.sk  

 riaditel@sos-lipany.vucpo.sk  

 sekretariat@sos-lipany.vucpo.sk  

 ekonom@sos-lipany.vucpo.sk  

 zrpv.soslipany@gmail.com  

5. Údaje zriaďovateľa školy:  Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov
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6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie:

1. Mgr. Karol Tkáč –  riaditeľ školy

2. RNDr. Ľuboslav Galuščák –  zástupca pre praktické vyučovanie

3. Mgr. Marcela Pillárová –  zástupca pre teoretické vyučovanie

4. Ing. Monika Lešková –  ekonómka školy

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

Rada školy v hodnotenom období pracovala v zložení:

1. Ing. Miloš Kožuško - učiteľ SOŠ PaS Lipany (predseda RŠ)

2. Ing. Vladimír Jánošík - delegovaný za zriaďovateľa

3. PaedDr. Ján Furman - delegovaný za zriaďovateľa

4. Mgr. Katarína Heredošová, Dis. art. - delegovaný za zriaďovateľa

5. Jozef Kanuščák - delegovaný za zriaďovateľa

6. Ing. Miloslava Vaľková - zvolená za nepedagogických zamestnancov

7. Mgr. Marta Bujňáková - zvolená za pedagogických zamestnancov(podpredseda)

8. Slávka Leškovská - zástupca rodičov

9. Jana Nemešová - zástupca rodičov

10. Jana Šnoblová - zástupca rodičov

11. Laura Čarná - žiak SOŠ PaS Lipany

Vzhľadom  na  pandemickú  situáciu  v súvislosti  s vírusom  Covid-19  sme  v októbri  2020

nestihli  zvoliť  novú radu školy,  preto  uvedení  členovia  pracovali  v rade  školy  ešte  jeden

školský rok počas mimoriadnej situácie. Zasadnutia rady školy prebiehali počas pandémie per

rollam (prostredníctvom elektronickej komunikácie).

Poradné orgány školy:

- Pedagogická rada

- Predmetová komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov

- Predmetová komisia odborných predmetov

- Predmetová komisia odborného výcviku

b/  Údaje  o počte  žiakov  školy  vrátane  žiakov  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími

potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

           Na začiatku školského roku 2020/2021 navštevovalo SOŠ podnikania a služieb 392

žiakov,  vrátane  15 žiakov so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami  a 115 žiakov

v externej forme štúdia. V škole sa vyučovalo 7 tried štvorročných študijných odborov, z toho
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tri triedy v externej forme štúdia, 4 triedy trojročných učebných odborov z toho jedna trieda

v externej forme štúdia, 6 tried dvojročných učebných odborov, z toho 5 tried v elokovaných

pracoviskách Jarovnice a Varhaňovce, pričom jedna trieda vo Varhaňovciach bola externou

triedou  večerného  štúdia,  a 3 triedy  dvojročných  nadstavbových  odborov,  z  toho  jedna

externá. Skladba žiakov podľa jednotlivých odborov bola nasledovná:

Odbor Žiakov

kód Názov
chlapco

v
dievčat Spolu

2964H00 cukrár 2 17 0
2982L02 potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba 0 9 9
3161F00 praktická žena 1 4 5
3178F00 výroba konfekcie 7 110 117
3659L00 stavebníctvo 18 0 18
3661H00 murár 15 0 0
3678H00 inštalatér 32 0 32
3686F00 stavebná výroba 6 0 6
4210M0
2

agropodnikanie - poľnohospodárske služby 13 7 0

4553K00 podnikateľ pre rozvoj vidieka 13 10 23
6405K00 pracovník marketingu 10 13 0
6426L00 vlasová kozmetika 0 12 12
6446K00 kozmetik 0 51 51
6456H00 kaderník 1 24 25
6403L00 podnikanie v remeslách a službách 7 10 17

SPOLU 125 0 392

c/ Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí

na štúdium na stredné školy na školský rok 2020/21

Prijímacie  skúšky sme realizovali  pre  štvorročné  študijné  odbory – podnikateľ  pre

rozvoj vidieka a kozmetik.  O štúdium v študijnom odbore podnikateľ pre rozvoj vidieka sa

uchádzalo  9  žiakov,  všetci  boli  do  daného  odboru  prijatí  na  základe  prijímacích  skúšok.

O štúdium v  odbore kozmetik sa uchádzalo 9 žiakov, z toho bolo prijatých 9.

Do ostatných odborov boli uchádzači prijatí na štúdium bez prijímacích pohovorov.
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d/ údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy,  údaje o počtoch

a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Na SOŠ PaS Lipany bolo prijatých do prvého ročníka dennej formy štúdia:

Žiakov
chlapcov dievčat Spolu

do štvorročných študijných odborov 2 15 017
do trojročných učebných odborov 15 15 030

do dvojročných učebných odborov 9 49 058

do nadstavbových odborov 9 10 019

Spolu sme do prvého ročníka prijali 0350 0890 124

e/  Údaje  o výsledkoch  hodnotenia  a klasifikácie  žiakov  podľa  poskytovaného  stupňa

vzdelania

Po  ukončení  školského  roku  sme  urobili  bilanciu  prospechu  všetkých  žiakov

a dochádzky denných žiakov:

106 žiakov  štvorročných  študijných  odborov,  z  toho  64 žiakov  denného  štúdia

dosiahlo na konci školského roka nasledovné výsledky:

Prospelo s vyznamenaním: 17 žiakov (16,04 %)

Prospelo veľmi dobre: 15 žiakov (14,15 %)

Prospelo: 71 žiakov (66,98 %)

Neprospel: 3 žiak (2,83 %)

Celkový prospech: 2,68

Vymeškaných hodín: 1772

Z toho neospravedlnených: 170

Správanie: 1. stupeň: 63 žiakov (98,43 %)

2. stupeň: 0 žiakov (0,00 %)

3. stupeň: 1 žiakov (1,56 %)

4. stupeň: 0 žiakov (0,00 %)

83 žiakov trojročných učebných odborov, z toho 71 žiakov denného štúdia dosiahlo na

konci školského roka nasledovné výsledky:

Prospelo s vyznamenaním: 23 žiakov (27,71 %)
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Prospelo veľmi dobre: 26 žiakov (31,32 %)

Prospelo: 33 žiakov (39,77 %)

Neprospelo: 1 žiakov (1,20 %)

Celkový prospech: 2,13

Vymeškaných hodín: 1216

Z toho neospravedlnených:  51

Správanie: 1. stupeň: 70 žiakov (98,59 %)

2. stupeň: 1 žiaci (1,41 %)

3. stupeň: 0 žiaci (0,00 %)

4. stupeň: 0 žiakov (0,00 %)

114 žiakov dvojročných učebných odborov, z toho 84 žiakov denného štúdia dosiahlo

na konci školského roka nasledovné výsledky:

Prospelo s vyznamenaním: 16 žiakov (14,04 %)

Prospelo veľmi dobre: 23 žiakov (20,18 %)

Prospelo: 67 žiakov (58,76 %)

Neprospelo: 8 žiakov (7,02 %)

Celkový prospech: 2,68

Vymeškaných hodín: 2012

Z toho neospravedlnených: 624

Správanie: 1. stupeň: 76 žiakov (90,48 %)

2. stupeň: 0 žiakov (0,00 %)

3. stupeň: 8 žiakov (9,52 %)

4. stupeň: 0 žiakov (0,00 %)
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59 žiakov  nadstavbových  študijných  odborov z  toho  38 žiakov  denného  štúdia

dosiahlo na konci školského roka nasledovné výsledky:

Prospelo s vyznamenaním: 19 žiaci (32,20 %)

Prospelo veľmi dobre: 10 žiakov (16,95 %)

Prospelo: 28 žiakov (47,46 %)

Neprospelo: 2 žiaci (3,39 %) 

Celkový prospech: 3,08

Vymeškaných hodín: 1407

Z toho neospravedlnených: 126

Tematické  plány  všetkých  predmetov  boli  splnené  len  čiastočne,  v  dôsledku

karantény, ktorej  príčinou  bola  pandémia  vírusu  COVID-19.  Od  12.10.2020  do  8.2.2021

(končiace ročníky) a do 14.5.2021 (ostatné ročníky) prebiehalo vyučovanie dištančne.

Vyhodnotenie maturitných skúšok

Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 51 žiakov z dvoch tried denného štúdia - 2.BNV a

4.KM a jednej  triedy externého štúdia  – IV.A .  Žiaci  študovali  v štvorročných študijných

odboroch 6405K00 pracovník marketingu, 6446K00 kozmetik, 4210M02 agropodnikanie –

poľnohospodárske  služby  a dvojročných  nadstavbových  študijných  odboroch  3659L00

stavebníctvo,  6426L00  vlasová  kozmetika  a 2982L020  potravinárska  výroba-  pekárska

a cukrárska  výroba.  Jedna  žiačka  mala  úľavy  na  maturitnej  skúške  z  dôvodu  telesného

postihnutia. Externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa malo zúčastniť

51 maturantov našej školy. V dôsledku pandémie koronavírusu COVID-19 bola externá časť,

aj písomná forma internej časti zrušená. Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky

nebolo  možné  vykonať  z  tých  istých  dôvodov,  nakoľko  žiaci  všetkých  škôl   v  SR mali

dištančné  vzdelávanie.  Ústna  formu  internej  časti  maturitnej  skúšky  sa  konala  len

administratívne. Maturitnú  skúšku v riadnom termíne  administratívne  konalo 47 žiakov.  3

žiaci  neukončili  úspešne posledný ročník  a 1 žiak  zanechal  štúdium v priebehu školského

roka. Žiaden  žiak  neprejavil  nesúhlas  s  administratívnym  hodnotením,  ktoré  bolo

vypočítavané  ako  priemerné  hodnoty  známok  z  druhého  polroku  a predchádzajúcich

školských rokov.

Organizačné  zabezpečenie  administratívneho  priebehu  maturitných  skúšok  bolo

hodnotené ako veľmi dobré.
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f/  Zoznam  študijných  odborov  a učebných  odborov  a ich  zameraní,  v ktorých  škola

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

V školskom  roku  2020/2021  sa  výchovno-vzdelávací  proces  vo  všeobecno-

vzdelávacích i  odborných predmetoch realizoval  podľa platných učebných plánov a osnov

prezenčne a dištančne v:

štvorročných študijných odboroch: 4210M02 agropodnikanie - poľnohospodárske služby

4553K00 podnikateľ pre rozvoj vidieka

6405K00 pracovník marketingu

6446K00 kozmetik

trojročných učebných odboroch: 2964H00 cukrár

3678H00 inštalatér

6456H00 kaderník

3661H00 murár

nadstavbových študijných odboroch: 6426L00 vlasová kozmetika

3982L02 potravinárska výroba - pekárska a cukrárska

3659L00 stavebníctvo

6403L00 podnikanie v remeslách a službách

dvojročných učebných odboroch: 3178F00 výroba konfekcie

3161F00 praktická žena

3686F00 stavebná výroba

                 Vyučovanie prebiehalo v triedach podľa schémy:

Odbory 1. ročník
2.

ročník
3. ročník 4. ročník

študijné I. KP II. KM III. KM IV. KM
študijné II..K

študijné III.P

študijné IV.A
učebné – 3.

ročné
I. CDHI II. CDHI

učebné – 3.
ročné

III. CDI

učebné – 3.
ročné

III.HI

učebné – 2.
ročné

I. J II. J

učebné – 2.
ročné

I. SZ

učebné – 2. I. V II. V
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ročné
učebné – 2.

ročné
I.W

nadstavbové I.R

nadstavbové I.BNV II. BNV

A –  agropodnikanie – poľnohospodárske služby
B –  stavebníctvo
C –  cukrár
D –  kaderník
H –  murár
I –  inštalatér
J –  výroba konfekcie (Jarovnice)
K –  kozmetik
M –  pracovník marketingu
N –  potravinárska výroba
P –  podnikateľ pre rozvoj vidieka
R –  podnikanie v remeslách a službách
S –  stavebná výroba
V –  vlasová kozmetika
V, W –  výroba konfekcie (Varhaňovce)
Z –  praktická žena

g/ údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy

V školskom roku 2020/2021 vyučovací proces zabezpečovalo vo fyzických osobách:

Pedagogickí zamestnanci: 

 3 vedúci pracovníci - riaditeľ školy a dvaja zástupcovia

 8 učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov

 10 učiteľov odborných predmetov

 14 majstrov odbornej výchovy (ďalej MOV)

 2 učitelia na kratší pracovný čas (učitelia náboženstva v elokovaných pracoviskách

Jarovnice a Varhaňovce)

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Nepedagogickí zamestnanci 

Ku koncu školského roku bolo zamestnaných celkom 9 zamestnancov. Všetci spĺňajú

kvalifikačné predpoklady na výkon svojej pracovnej pozície.

h/ Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
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Mgr. Valéria Marčáková

- vykonala 2. atestáciu s názvom práce:

 Aktivizujúce metódy vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry

Ing. Henrieta Krakovská

-absolvovala seminár Podpora rozvíjania funkčnej gramotnosti v nadväznosti na emocionálnu

gramotnosť

Mgr. Ivana Rumanovská

-absolvovala seminár Profesijné štandardy-Portfólio-Atestácie

Mgr. Jana Regrutová

-absolvovala seminár Profesijné štandardy-Portfólio-Atestácie

Mgr. Marta Bujňáková

-absolvovala seminár Profesijné štandardy-Portfólio-Atestácie

Mgr. Štefan Grich

-absolvoval adaptačné vzdelávanie 

Ing. Henrieta Krakovská

-absolvovala seminár Prokrastinácia 1

Všetci  pedagogickí  zamestnanci sa  v rámci  aktualizačného  vzdelávania  zúčastnili  na

videoseminároch prostredníctvom aScAgendy na témy:

Učiteľ - začiatok školského roka,

Elektronická triedna kniha - školenie pre učiteľov,

Príprava materiálov na vyučovanie v EduPage,

Internetová žiacka knižka - školenie pre učiteľov.

Okrem toho sa všetci zúčastnili na videoseminári Ochrana osobných údajov a tiež boli počas

pedagogických  rád  oboznámení  so  školským zákonom 138/2019  Zb.  z.  a o legislatívnych

zmenách v školstve.
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Všetci  pedagogickí  zamestnanci v septembri  2020  ukončili   inovačné  vzdelávanie

Sprevádzanie a motivácia žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré organizoval ŠIOV

Bratislava.
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i/ Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Športové aktivity

V školskom roku  2020/21  SOŠ podnikania  s  služieb  Lipany  organizovala  pre

svojich študentov tieto športové  a turistické podujatia: 

1. 1. a 2. Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník  24.9.2020, Balážka,

2. 2. a 3. Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník  28.6.2021, Balážka a Kriviansky jarek. 

Zapájanie družstiev do športových súťaží   

V dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 sa študenti  našej školy v danom

školskom roku nezúčastnili na žiadnej športovej súťaži.

Ostatné aktivity

V dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 sa študenti  našej školy v danom

školskom roku nezúčastnili na žiadnej súťaži, ani na žiadnych iných akciách.

Mimoriadna situácia spôsobila odloženie pravidelných súťaží, aktivít a akcií organizovaných

našou školou na neurčito.

j/ Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená 

Pokračovalo sa v implementácii projektov:

1.  „Nákup  a modernizácia  materiálno-technického  vybavenia  odborných  pracovísk  v SOŠ

Lipany“ kód  výzvy  IROP-PO2-SC223-2016-14),  v rámci  OP  -  Integrovaný  regionálny

operačný  program,  zameraný  na  zvýšenie  počtu  žiakov  stredných  odborných  škôl  na

praktickom vyučovaní . Bola nám schválená žiadosť o NFP v celkovej sume 460 017,00 €.

Pre  zdĺhavú  kontrolu  VO  na  ministerstve  bol  posunutý  harmonogram  na  obdobie  od

01.01.2020 do 31.03.2021. Požiadali sme o prevzatie dokumentov VO z kontroly ex-ante, pre

zmeny  v zákonoch  od  01.01.2019.  Bolo  vypracované  nové  VO  a  zaslané  na  IROP  na

kontrolu. Dňa 02.06. 2020 nám po dlhých mesiacoch schválilo MPaRV SR IROP verejné

obstarávanie  /Správa z prvej ex-ante kontroly/.

Na uvedený projekt sme z vlastných zdrojov PSK obdržali 795,00 € na činnosť projektového

managera za 12 mesiacov / 596,00 € odmeny a 199,00 odvody do poisťovní/.
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2. V predchádzajúcom školskom roku sme vypracovali žiadosť na poskytnutie nenávratného

finančného  príspevku  na  prepojenie  stredoškolského  vzdelávania  s praxou  v rámci

Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1, Investičná priorita 1.2., Špecifický cieľ

1.2.1 „Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce“, kód

výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01.

Projekt pod názvom „Zvýšenie kompetencií žiakov potrebných pre trh práce prostredníctvom

realizácie vzdelávacích aktivít“ má celkovú hodnotu oprávnených výdavkov 196 792,52 Eur,

z toho  výška  z NFP  186 952,89  Eur.  K uvedenému  projektu  sme  obdržali  rozhodnutie  o

neschválení  žiadosti  o  poskytnutie  nenávratného  finančného  príspevku.  Následné  sme

reagovali odvolaním proti tomuto rozhodnutiu avšak doposiaľ sme nedostali schválenie, resp.

neschválenie našej žiadosti o NFP. 

Na vyjadrenie odvolacej komisie ohľadom tohto projektu stále čakáme.

3. V hodnotenom období sa pracovalo na vypracovaní žiadosti v rámci programu Erasmus+

2020. V mesiaci február 2020 sme podali žiadosť na projekt Erasmus+  2020 pod názvom

„Praxujeme v Čechách“. Vstup do projektu  nám bol schválený v júni 2020 na ďalší školský

rok podpísaním Zmluvy č. 2020-1-SK01-KA102-077789 . Maximálna výška grantu je 25 420

EUR, 80% zo strany SAIC vo výške 20 336 EUR už nám dotovali na účet školy. Prax sa mala

uskutočniť v dvoch stredných odborných školách v Olomouci, a to v odboroch kaderník /6ž/,

cukrár /4ž/ a inštalatér /4ž/, plus 2 pedagogickí zamestnanci školy po skončení núdzového

stavu.  Vzhľadom  na  nepriaznivú  pandemickú  situáciu  počas  celého  školského  roka  sa

realizácia tohto projektu presunula z jesenného termínu na jarný. Na jar však núdzový stav

pokračoval, preto bola realizácia celého projektu presunutá na školský rok 2021/2022.
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k/  Údaje  o výsledkoch  inšpekčnej  činnosti  vykonanej  Štátnou  školskou  inšpekciou

v škole

V školskom roku 2020/2021 nebola v našej škole vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou

školskou inšpekciou. 

l/ Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Výchovno-vyučovací  proces sa uskutočňuje v budove školy,  ktorá po rekonštrukcii

v roku 2004 a implementácii projektu z EÚ v r. 2008-2010 slúži na teoretické aj praktické

vyučovanie. SOŠ podnikania a služieb Lipany má 42 učební, z toho 27 odborných učební, 3

jazykové učebne, 3 počítačové učebne a chemické laboratórium, ktoré je v  rámci finančných

možností  zabezpečené potrebnými učebnými pomôckami.  Vyučovanie telesnej výchovy sa

uskutočňuje vo vlastnej telocvični, posilňovni a na  mestskom futbalovom ihrisku s  umelou

trávou. Nemalé prostriedky sa vynakladajú na vybavenie vnútorného zariadenia uvedených

priestorov,  inventáru  a IKT.  Implementáciou  dvoch  projektov  z EU  sa  realizovalo   ich

zabezpečenie potrebnými učebnými pomôckami. V tomto školskom roku bola zriadená nová

odborná  učebňa  pre  žiakov  odboru  podnikateľ  pre  rozvoj  vidieka.  Z dôvodu  dištančného

vyučovania bolo zakúpené väčšie množstvo výpočtovej techniky a to jednak nových ale aj

repasovaných notebookov v celkovej hodnote 8 059,62 Eur. 

Praktické vyučovanie sa realizuje v školských dielňach a v zmluvných firmách formou

individuálneho  odborného  výcviku.  Pre  praktické  vyučovanie  je  k dispozícii  pre  študijné

a učebné odbory 10 dielní.  Ďalšie dve dielne sú v prenajatých priestoroch mesta pre odbory

kaderník, vlasová kozmetika  a kozmetika v Stredisku praktického vyučovania Tília na Nám.

sv.  Martina  51  v  Lipanoch,  v  ktorom ponúkame kadernícke  a  kozmetické  služby širokej

verejnosti. V školskej budove je 6 dielní,   v  areáli PV sa nachádzajú 4 dielne. Tento počet

dielní  je  dostačujúci   pre  zabezpečenie  kvalitného  vyučovania  vo  všetkých  odboroch.

Materiálno-technické zabezpečenie dielní je adekvátne súčasnému finančnému stavu školy.

Vybavenosť  dielní  je  štandardná,  zodpovedá  normatívu  pre  jednotlivé  študijné  a učebné

odbory.  V školskom roku 2020/2021 bola modernizovaná dielňa cukrárov, kde bol zakúpený

praktický nerezový nábytok a pracovné stoly v celkovej hodnote 7 537,20 Eur. Ďalšie učebne

boli vybavené novými setmi s interaktívnymi tabuľami v hodnote 4 110,00 Eur.
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Okrem  odborného  výcviku  realizovaného  v dielňach  OV  žiaci  odboru  stavebná

výroba,  inštalatér a  murár  pomáhajú  pri prácach na obnove a vytváraní nových  priestorov

v školskej časti  a úprave okolia školy.

 Dopĺňanie  učebných  pomôcok,  spotrebného  materiálu  a  pracovného  náradia

realizujeme sústavne, pretože to vyžaduje ich rýchly rozvoj, modernizácia a nové trendy.

m/ Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 

1 516 957 eur

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 

0 eur 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 
financovaných aktivít: 

11 866 eur

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 
osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít: 

     0    eur 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

0 eur

6. Strata z podnikateľskej činnosti

1 159,56 eur  

V dôsledku opatrení  zavedených proti  šíreniu ochorenia COVID-19,  nebolo možné

realizovať podnikateľskú činnosť v plnej miere a z tohto dôvodu v roku 2020 je vykazovaná

strata z podnikateľskej činnosti.

Naša  škola  je  príspevková  organizácia,  ktorej  zriaďovateľom  je  Prešovský

samosprávny  kraj.  Osobné  a  prevádzkové  náklady  boli  financované  ako  prenesené

kompetencie zo štátneho rozpočtu na základe normatívov na jedného žiaka. K 15. 9. 2020

bolo v našej škole 392  žiakov. V priebehu roka sa schválený rozpočet viackrát upravoval, čo

je prehľadne uvedené v správe  o hospodárení za r. 2020,  ktorá tvorí prílohu  tejto správy. 

Mimoškolské aktivity sa realizovali v rámci záujmových krúžkov a boli financované

z finančných prostriedkov prijatých za vzdelávacie poukazy.
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n/  Cieľ,  ktorý  si  škola  určila  v koncepčnom zámere  rozvoja  školy  na  príslušný  rok

a vyhodnotenie jeho plnenia 

V koncepčnom zámere  rozvoja  školy za minulý  školský rok hlavným cieľom bolo

dokončiť  implementáciu  projektov  financovaných  zo  zdrojov EU,  MŠ SR,  MPaRV SR a

z vlastných zdrojov v operačnom programe Vzdelávanie, Ľudské zdroje a IROP. Vzhľadom

na dlhotrvajúce verejné obstarávanie a nepriaznivú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-

19 sa realizácia a vyhodnotenie týchto projektov posunulo na školský rok 2021/2022. Ďalším

strategickým cieľom bolo zaradiť do siete našej školy nový odbor 2413 K mechanik strojov

a zariadení, po ktorom je veľký dopyt za strany strojárskych firiem v Lipanoch a okolí. Tento

zámer sa vydaril a Ministerstvo školstva SR nám povolilo zaradiť tento odbor do siete našej

školy od 1.9.2022.

o/ Oblasti,  v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, v ktorých sú nedostatky a treba

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

V priebehu  školského  roku  sa  uskutočnili  kontroly  vedenia  pedagogickej

dokumentácie  triednych  učiteľov,  na  konci  školského  roka  dokumentácie  maturitných

a záverečných  skúšok.  Kontroly  pedagogických  dokumentov  ukázali,  že  pedagogická

dokumentácia je vedená správne a aj napriek drobným chybám je spracúvaná dokumentácia

na požadovanej úrovni.

Kontrolná činnosť bola i v tomto školskom roku zameraná na zabezpečenie plynulého

priebehu  výchovno-vzdelávacieho  procesu.  Dôraz  sa  kládol  na  využívanie  fondu

vyučovacieho času, na vykonávanie pedagogického dozoru a podobne. Menšie nedostatky sa

zistili  pri  vykonávaní  pedagogického  dozoru  počas  prestávok.  Naším  cieľom  je  tieto

nedostatky odstrániť a zabezpečiť kvalitný a plne funkčný pedagogický dozor počas celého

vyučovacieho  procesu.  Od  12.10.2020  sa  z  dôvodu  pandémie  koronavírusu  COVID-19

vyučovalo dištančne.  Učitelia  však denne komunikovali  so svojimi žiakmi a vyučovali  ich

podľa vypracovaných tematických plánov hlavne cez EduPage a ZOOM, prípadne aj cez iné

komunikačné  platformy. Prezenčné  vyučovanie  bolo  obnovené  pre  končiace  ročníky  od

8.2.2021 a pre všetky ostatné ročníky od 17.5.2021.

 Výsledky vnútornej kontroly na úseku praktického vyučovania poukazujú na

klady a nedostatky vo výchovno-vzdelávacom procese.  Je potešujúce,  že väčšina majstrov

rôznymi  metódami  a formami  aktivizuje  a motivuje  žiakov  na  praktickom  vyučovaní

a prehlbuje  ich  záujem  o štúdium.  U  prevažnej  väčšiny  majstrov  sa  podarilo  naplniť

vzdelávacie  a výchovné ciele  v súlade  s učebným plánom.  Menšie  zistené  nedostatky  boli
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v dochádzke  žiakov, ich  správaní  a  v  dodržiavaní  OBP - PO, niektorým  chýbal  pracovný

odev.  Aj  keď ide  len  o ojedinelé  prípady,  je  potrebné  ich  v budúcnosti  riešiť  pravidelne,

s väčším dôrazom. Nedostatky boli prerokované  osobne s príslušnými majstrami OVY a boli

prijaté  opatrenia  pre  zlepšenie  VVP.  V období  od  12.10.2020  do  5.2.2021  (pre  končiace

ročníky) a do 14.5.2021 (pre ostatné ročníky) sa z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19

vyučovalo dištančne,  preto sa niektorým majstrom nepodarilo  odučiť všetky témy.  Tie by

mali postupne prebrať v nasledujúcom školskom roku.

Riaditeľ  školy vykonal  hospitácie  na hodinách niektorých vyučujúcich.  Počas  nich

neboli zistené žiadne väčšie nedostatky a vyučovacie metódy a prístup pedagógov k žiakom

bol hodnotený pozitívne.

V oblasti bezpečnosti práce je potrebné viac upozorňovať žiakov na nebezpečenstvo

úrazu  pri  realizácii  OVY  najmä  pri  náročných  témach,  (práca  na  obrábacích  strojoch,

zváranie, práca vo výškach), prípadne pri inštalačných prácach (vysekávanie muriva, rezanie,

strihanie a vŕtanie materiálu), vyžadovať upravenosť žiakov, aby každý žiak mal  na OVY

pracovný odev a obuv.

Je potrebné skonštatovať,  že výchovné pôsobenie  pedagogických  zamestnancov na

žiakov  bolo  efektívne,  pretože  v hodnotenom  období  došlo  iba  k

minimálnemu poškodzovaniu školského majetku. 

p/ Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na

pracovnom trhu alebo úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Každý rok zisťujeme oslovením našich absolventov, ako sa umiestnili na trhu práce po

ukončení štúdia na našej škole. Podľa posledného šetrenia z 99 úspešných absolventov školy

sa umiestnilo:

1.  na strednej alebo vysokej škole pokračuje 18 žiakov (18,19 %)

2.  do zamestnania doma alebo v zahraničí je prijatých  56 žiakov (56,56 %)

3.  na úradoch práce nie je evidovaných 9 žiakov (9,09 %)

4.  požadované informácie neposkytlo 16 žiakov (16,16 %).

Je dôležité uviesť, že vysoký podiel nezistených žiakov vyplýva z dôvodu, že v škole

máme  elokované  pracoviská  Jarovnice  a  Varhaňovce,  z ktorých  je  veľmi  ťažké  získať

informácie  o  absolventoch  školy.  Všetky  naše  pokusy  zistiť  ich  situáciu  končia  tak,  že

absolventi  odchádzajú  za  zárobkom  do  iných  krajov  republiky,  prípadne  do  zahraničia,
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najčastejšie  do  Českej  republiky  a Veľkej  Británie.  Okrem  toho v  dôsledku  pandémie

koronavírusu COVID-19 je získanie týchto informácií ťažšie ako v minulých rokoch.

2. Ďalšie informácie 

a/ Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Všetky  triedy,  odborné  učebne,  dielne  a takisto  sociálne  zariadenia  zodpovedajú

súčasným  moderným  podmienkam.  Postupne  dotvárame  aj  ostatné  priestory  školy  –

vynovujeme ich a skrášľujeme.  

V objekte  Garáží  a dielní  na  Štúrovej  ulici  sa  skvalitnilo  prostredie  na  výchovno-

vyučovací  proces dokončením celkovej  rekonštrukcie objektu.  Ostáva nám už iba opraviť

plochu  pred  dielňami  a urobiť  nové  oplotenie  okolo  celého  areálu.  Vo  veľkej  miere

k skvalitneniu prostredia prispieva aj starostlivosť o okolie objektu, ktorú zabezpečujú žiaci

počas OVY pod vedením majstrov OVY. 

b/ Voľnočasové aktivity školy

Žiaci  SOŠ PaS  Lipany  vo  voľnom čase  pracujú  v rôznych  záujmových  krúžkoch.

V hodnotenom období boli žiaci od začiatku školského roku 2020/2021 zapojení celkovo v 14

vzdelávacích  krúžkoch:  Horolezecký,  Kováčsky,  Kreatívny  cukrár,  Krúžok  anglického

jazyka,  Krúžok  ruského  jazyka,  Moderné  a kreatívne  dievča,  Slovenčina  pre  každého,

Šikovné  ruky,  Turistický,  Výroba  cukroviniek,  Žurnalistický,  Ručné  práce,  Matematický,

ANJ a my. V období od 12.10.2020 do 14.5.2021 sa však z dôvodu pandémie koronavírusu

COVID-19 a s tým súvisiacej karantény, ktorá panovala na celom Slovensku, práca krúžkov

počas dištančného vzdelávania pozastavila až do obdobia nástupu žiakov späť na prezenčné

vyučovanie.

Súčasťou  voľnočasových  aktivít  pre  žiakov  a zamestnancov  našej  školy  je  aj

spolupráca  s družobnou  strednou  školou  v Krynici  v Poľsku  v rámci  kultúrnych,

spoločenských  alebo  športových  podujatí.  Vzhľadom  na  nepriaznivú  situáciu  v súvislosti

s pandémiou  Covid-19  a na  dlhotrvajúci  núdzový  stav  sme  v tomto  školskom  roku

nezorganizovali žiadnu spoločnú akciu.
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c/ Spolupráca školy s rodičmi a poskytovanie služieb žiakom

Pravidelne zvolávame združenia rodičov, či už celoškolské alebo triednické, kde majú

možnosť  rodičia  získať  informácie  o študijných  výsledkoch  svojich  detí  a  taktiež sú

informovaní o chode školy a o úrovni výchovno-vyučovacieho procesu. Aktuálne informácie

majú  možnosť  získať  aj  prostredníctvom EduPage,  kde  ich  pravidelne  informujeme

o všetkých dôležitých skutočnostiach.

Počas  štúdia  na  SOŠ podnikania  a služieb  v Lipanoch  môžu  žiaci  získať  vodičské

oprávnenie  v našej   autoškole  na  osobný  automobil  a traktor,   v prípade  záujmu  môžu

absolvovať  zváračský a paličský kurz.  Škola  im poskytuje  zľavu na  vodičské  oprávnenie

a zváračský kurz majú žiaci odboru inštalatér úplne zdarma, čo je  pre nich výhodné. Žiaci vo

veľkej miere využívajú zľavnené služby odborov kaderník a kozmetik. Tiež majú možnosť

kúpiť si so zľavou hotové cukrárske výrobky, ktoré žiaci v odbore cukrár vyprodukujú počas

odborného výcviku v cukrárskej dielni. 

Táto správa bola prerokovaná a schválená v pedagogickej rade školy dňa  26. októbra 2021.

....................................................
Mgr. Karol  Tkáč

riaditeľ školy

Prílohy k správe: 1. vyjadrenie Rady školy k predloženej správe

2. rozpis upraveného rozpočtu za rok 2020

3. výkaz k správe o hospodárení za rok 2020

4. správa o hospodárení za rok 2020

5. ročná účtovná závierka za rok 2020
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Odbor  školstva  schvaľuje  správu  o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch

a podmienkach v Strednej  odbornej škole podnikania a služieb v Lipanoch za školský rok

2020/2021.

....................................................
PaedDr. Ján Furman

vedúci odboru
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