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Základné identifikačné údaje o škole: 
 

Názov školy: Stredná odborná škola polygrafická 

Adresa školy: Račianska 190, 835 26 Bratislava 

Telefónne číslo: 02/4920 9220 

Fax:  

Internetová adresa: www.polygraficka.sk 

E-mailová adresa: skola@polygraficka.sk 

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

Funkcia Meno a priezvisko 

riaditeľ školy Ing. Roman Šíp, PhD. 

zástupca riaditeľa školy  Ing. Judita Földesová 

zástupca riaditeľa školy  Mgr. Henrieta Jakúbková 

zástupca riaditeľa školy  Mgr. Ľubomír Sládeček 

vedúca ŠJ Mgr. Mária Trpkošová 

 

Rada školy  

 

Rada školy pri SOŠ polygrafickej bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 15.3.2012. Funkčné obdobie nového zloženia 

rady školy začalo dňom 9.03.2016. Koncom školského roka 2016/2017 zaniklo členstvo 

v rade školy Ing. Petrovi Mozovi, ktorého dcéra ukončila štúdium maturitnou skúškou 

a žiakovi Máriovi Adamčíkovi, ktorý taktiež ukončil štúdium maturitnou skúškou. Za rodičov 

bola zvolená do rady školy Jana Kleinová a za žiakov Klaudia Podmanická. 30.4.2018 boli 

odvolaní zriaďovateľom školy delegovaní členovia Mgr. Juraj Lauko, PhD., Mgr. Rudolf Ku-

sý a Ing. Vladimír Mikuš. Od 1.5.2018 sa stali novými delegovanými členmi Mgr. Peter Bu-

záš, Mgr. Peter Pilinský a Mgr. Igor Urbančík.   

 

Členovia rady školy 

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1. Mgr. Martin Švorc predseda pedagogických zamestnancov 

2. Jana Miklášová podpredseda pedagogických zamestnancov 

3. Alžbeta Plaskurová člen nepedagogických zamestnancov 

4. Mgr. Peter Buzáš člen zriaďovateľa 

5. Mgr. Peter Pilinský člen zriaďovateľa 

6. Mgr. Igor Urbančík člen zriaďovateľa 

7. Ing. Peter Blubla člen zriaďovateľa 

8. Jana Kleinová člen rodičov 

9. Peter Minárik člen rodičov 

10. Zuzana Majerská člen rodičov 

11. Klaudia Podmanická člen žiakov 
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Informácie o činnosti rady školy v školskom roku 2017/2018  

 

Rada školy v školskom roku 2017/2018 rokovala v dňoch:  

 

25.10.2017 

   

Riaditeľ školy Ing. Roman Šíp, PhD. predniesol návrh Správy o výsledkoch a pod-

mienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017. Členom rady školy bola 

správa vopred zaslaná e-mailom na preštudovanie a 25.10.2017 bola prerokovaná aj pedago-

gickou radou školy bez pripomienok. Správa bude následne zverejnená na webovej stránke 

školy a sprístupnená verejnosti.    

Vedúca ekonomického úseku Bc. Jana Škvorcová informovala prítomných o hospodárení 

školy v školskom roku 2016/2017. V súčasnosti v škole študuje 376 žiakov, 78 je ubytova-

ných na internáte. Na začiatku roka 2017 mala škola rozpočet vo výške 964 077 eur (rozpočet 

na normatívy). K 30.9.2017 bol normatív školy upravený na 2 319 928,92 eura, pretože sú v 

ňom zahrnuté náklady na opravy, projektovú dokumentáciu COVaP, nákup odborných učeb-

níc a rekonštrukcie školy. V škole boli zrekonštruované sociálne zariadenia za 214 357,96 

eura, zakúpilo sa zariadenie do kuchyne za 8 700 eur, zrealizovalo sa meranie a analýza elek-

trických obvodov a návrh odporúčaní na úsporu elektrickej energie za 16 060,80 eura, nakúpil 

sa nábytok pre internát za 17 549,60 eura, z rozpočtu sa hradilo 12 051 eur, zvyšok bol zapla-

tený z vlastných finančných prostriedkov. Škola vynaložila na nákup odborných učebníc 

3 150 eur, na vymaľovanie kabinetov 1 003,10 eura, na opravu kotla 1 548 eur a na revíziu 

ústredného kúrenia 1 536 eur. V roku 2016 škola z vlastných finančných prostriedkov zakúpi-

la 14 počítačových zostáv za 1 264,91 eura, 8 počítačových zostáv za 3 590,02 eura v roku 

2017, tlačiareň za 370 eur, 80 stoličiek na internát za 1 719,52 eura, 60 stoličiek na teoretické 

a praktické vyučovanie za 1 423,80 eura, projektory za 995,90 eura a rádio Philips za 498 eur, 

ktoré sa používa počas maturitnej skúšky z cudzieho jazyka. Hospodársky výsledok 

k 30.9.2017 na hlavnej činnosti predstavuje stratu 2 595,63 eura, podnikateľská činnosť pri-

niesla zisk 40 026,38 eura. Najvyššie príjmy sú z polygrafickej výroby, z prenájmov priesto-

rov a z tržieb za ubytovanie. Ide o sumy 254 723,51 eura, 109 401,66 eura a 73 590,97 eura. 

Riaditeľ školy podrobne informoval prítomných o plánovanej rekonštrukcii obidvoch 

telocviční a takisto aj o rokovaniach na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja. 

V priebehu tohto roka sa uskutočnilo verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu, 

v ktorej bola zahrnutá celková rekonštrukcia telocviční. Zriaďovateľ školy usúdil, že ju nebu-

de možné kompletne zrealizovať do 31.12.2017, preto bol pripravený samostatný projekt len 

na rekonštrukciu palubovej podlahy a vykurovania. Po uzatvorení zmluvy so zhotoviteľom by 

mali byť vykonané všetky dohodnuté rekonštrukčné práce v januári budúceho kalendárneho 

roka. Škola má v pláne po spomínanej rekonštrukcii zorganizovať 2. ročník Medzinárodného 

futsalového turnaja polygrafických škôl pod názvom Memoriál Tibora Kertésza. Účasť pri-

slúbilo šesť tímov.             

Riaditeľ školy informoval prítomných, že do prvej polovice kalendárneho roka 2019 

má byť vyhotovená projektová dokumentácia a podané žiadosti o stavebné povolenia pre 

COVaP. Bratislavský samosprávny kraj a Ústav stavebnej ekonomiky, s. r. o., po zhodnotení 

finančnej dotácie z EÚ dospeli k záveru, že je možné zrekonštruovať len dve budovy Centra 

odborného vzdelávania a prípravy, a to budovu teoretického vyučovania a hospodársko-

administratívnu budovu. Stavebné a rekonštrukčné práce by sa mali začať v druhej polovici 

kalendárneho roka 2019. Najprv sa bude rekonštruovať hospodársko-administratívna budova 

z ktorej sa vytvorí moderná budova pre praktické vyučovanie. Pod zasadačkou riaditeľa školy 

sa nachádzajú priestory, v ktorých boli kedysi vybudované laboratóriá a momentálne sa nevy-

užívajú. Po rekonštrukcii v nich bude zriadených 10 učební pre grafikov tlačových a digitál-
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nych médií. Následne sa začne s rekonštrukciou budovy teoretického vyučovania. V priesto-

roch školy bude aj naďalej zabezpečené riadne vyučovanie, žiaci a ani pedagógovia sa nemu-

sia sťahovať do inej budovy mimo školského areálu.  

Riaditeľ školy uviedol, že v priebehu piatich rokov bude v polygrafii nedostatok kvali-

fikovanej pracovnej sily, najmä knihárova tlačiarov. Prognóza vychádzala z požiadaviek trhu 

práce, viacerých rokovaní so zamestnávateľmi a z uskutočneného výskumu spoločne so Zvä-

zom polygrafie na Slovensku počas kalendárneho roka 2016.  

Zamestnávatelia v oblasti polygrafie, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Re-

publiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a rada 

školy vyjadrili súhlasné stanovisko a podporili zmenu učebného odboru knihár na študijný 

odbor operátor knihárskych technológií, ktorého absolvovaním by potenciálni žiaci získali 

široké vedomosti pre ovládanie automatizovaných liniek. V súvislosti so spomínanou zmenou 

škola v januári 2017 argumentovala na ministerstve školstva nedostatkom kvalifikovanej pra-

covnej sily príslušného odboru, zavádzaním moderných technológií v oblasti polygrafie, pre-

tože v súčasnosti sa výroba automatizuje a viaceré fázy výrobného procesu sú počítačovo ria-

dené. Štátny inštitút odborného vzdelávania súhlasil s tým, že v roku 2018 bude škola realizo-

vať experimentálne overovanie študijného odboru operátor knihárskych technológií. Treba 

však investovať aspoň do jednoduchých zariadení, ktoré sú už programovateľné, aby sa za-

bezpečila vyššia úroveň vzdelávacieho procesu. Na konci štvorročného obdobia sa vypracuje 

správa a vyhodnotí sa experimentálne overovanie. Následne po zhodnotení výsledkov vý-

chovno-vzdelávacieho procesu sa nový študijný odbor buď odporučí, alebo zamietne. Proces 

spomínanej zmeny ešte nie je ukončený. Škola znova požiadala o rokovanie ministerstvo 

školstva. Ak by sa podarilo otvoriť nový študijný odbor, SOŠP bude vzdelávať v študijnom 

odbore operátor knihárskych technológií na Slovensku ako jediná.         

Riaditeľ školy skonštatoval, že v súčasnosti počet žiakov školy mierne stúpa v porov-

naní s predošlými školskými rokmi. Cieľom je, aby v škole študovalo minimálne 400 žiakov. 

V školskom roku 2017/2018 je otvorených 15 tried. Tento počet by mal zostať aj naďalej za-

chovaný. V budúcnosti by mala na viac pribudnúť jedna trieda, ktorá bude pravdepodobne 

kombinovaná z operátorov tlače a operátorov knihárskych technológií, prípadne ešte doplnená 

o grafikov tlačových médií. Predpokladom teda je, že v 1. ročníku školského roka 2018/2019 

bude otvorených až päť tried. Riaditeľ školy v súvislosti s plánovaným počtom tried a žiakov 

pripomenul, že pedagogický zbor je momentálne stabilizovaný a ani v budúcnosti nepredpo-

kladá výraznú fluktuáciu pracovných síl.      

Rada škola zobrala na vedomie informácie o zmenách v zložení rady školy, o hospodárení 

školy v školskom roku 2016/2017, o plánovej rekonštrukcii telocviční, o COVaP, o experi-

mentálne overovanom študijnom odbore operátor knihárskych technológií a o predpoklade 

vývoja počtu žiakov na školský rok 2018/2019. 

Rada školy jednohlasne odporučila zriaďovateľovi školy schváliť Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017.    

 

 

27.3.2018 

 

Riaditeľ školy Ing. Roman Šíp, PhD. informoval prítomných o podmienkach prijíma-

cieho konania na štúdium v školskom roku 2018/2019, ktoré sú zverejnené od 25.1.2018 na 

školskej webovej stránke. Riaditeľ ďalej uviedol, že v 1. ročníku školského roka 2018/2019 

by sa malo otvoriť päť tried. Momentálne sú otvorené štyri. Škola chce v súčasnosti zrealizo-

vať prijímacie konanie aj na experimentálne overovaný študijný odbor 3436 K operátor kni-

hárskych technológií, ktorý rozhodnutím schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. Členovia rady školy boli podrobne oboznámení aj s jednotli-



5 

vými krokmi, ktoré predchádzali vydaniu rozhodnutia. Zamestnávatelia v oblasti polygrafie 

dlhodobo prejavujú eminentný záujem o absolventov tohto odboru, pretože nemajú dostatok 

kvalifikovanej pracovnej sily. Škola má v nájme digitálny tlačový stroj od 1.3.2018, aby 

v školskom roku 2018/2019 mohla vzdelávať žiakov v odbore grafik tlačových médií na 

úrovni požiadaviek zamestnávateľov a aby im zároveň poskytla prostredníctvom inovovaných 

technológií kvalitnejšie podmienky na vzdelanie a uplatnenie v zamestnaní. Nové zariadenie 

výrazne zníži náklady na prevádzku a spotrebu materiálu. Na Úrade vlády SR je podaný pro-

jekt na vytvorenie Odborného pracoviska technickej konštrukcie a grafického spracovania 

obalov, ktorého ťažiskovým zariadením je vyrezávací ploter. BSK ako zriaďovateľ školy od-

súhlasil jeho nákup. 

Riaditeľ školy informoval, že sa dvakrát v každom školskom roku organizuje Deň 

otvorených dverí a v súčasnej dobe sa využíva na nábor hlavne Facebook a Instagram, pretože 

žiaci základných škôl komunikujú najmä prostredníctvom týchto moderných sociálnych sietí. 

Tlačené informačné materiály sú už iba doplnkovým informačným zdrojom. Potenciálni 

uchádzači o štúdium a ich rodičia nájdu všetky potrebné informácie aj na školskej webovej 

stránke. Cieľom je, aby bolo v nasledujúcom školskom roku otvorených 16 tried (v každom 

ročníku 4 triedy) a aby v škole študovalo 400 žiakov. Riaditeľ školy predpokladá, že sa bude 

postupne zvyšovať záujem o študijný odbor operátor knihárskych technológií, keďže absol-

venti získajú výučný list aj maturitné vysvedčenie. Optimálne by bolo, keby v 1. ročníku štu-

dovalo cca 8 – 10 knihárov. Škola má kvalitné strojové vybavenie pre ucelenú technológiu 

vyhotovenia tvrdých a mäkkých väzieb. Súčasne sú na škole pedagógovia so spôsobilosťou 

učiť tento študijný odbor. 

Riaditeľ školy ďalej uviedol, že bude žiadať radu školy o hlasovanie per rollam, aby 

zaujala stanovisko k navrhovanému počtu žiakov a jednotlivých študijných odborov na škol-

ský rok 2019/2020.  

Riaditeľ školy skonštatoval, že absolventi stredných škôl v súčasnosti nemajú záujem 

o denné pomaturitné štúdium, pretože väčšinu z nich prijmú na vysoké školy. Z tohto dôvodu 

je veľmi problematické otvoriť triedu 1. ročníka. V prípade dostatočného počtu záujemcov 

bude opäť podaná žiadosť o denné pomaturitné štúdium na BSK.  

Vedúca úseku ekonomickej činnosti Bc. Jana Škvorcová predniesla členom rady školy 

Správu o hospodárení školy za rok 2017. Ďalej uviedla, že škola v roku 2017 splnila všetky 

odvodové a daňové povinnosti. Prítomným poskytla informácie o finančnej a majetkovej situ-

ácii školy a o efektívnosti a hospodárnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami, ktoré 

škola získala formou transferov od zriaďovateľa a vlastnou hospodárskou činnosťou v rámci 

hlavnej a podnikateľskej činnosti. Poukázala hlavne na stratu v hlavnej činnosti školy, ktorá 

predstavuje 18 463,93 eura. V rámci hlavnej činnosti príjmy za prenájom podliehajú dani 

z príjmov a boli zdanené vo výške 1 187,78 eura. Hospodársky výsledok na hlavnej činnosti 

po zdanení predstavuje stratu 19 651,71 eura. Celková daň z príjmu, ktorú musí organizácia 

uhradiť, je vo výške 11 789,95 eura. V podnikateľskej činnosti dosiahla škola zisk 14 087,16 

eura pred zdanením a po zdanení 3 484,99 eura. V porovnaní s rokom 2016 sa v podnikateľ-

skej činnosti dosiahol menší zisk, čo súvisí so stagnáciou polygrafickej výroby a s neustá-

lym rozvojom v oblasti digitálnych médií a digitálnych foriem komunikácie. V oblasti energií 

nedosiahla škola žiadne úspory. Korózia rozvodov spôsobila prerušenie dodávok vody do 

kuchyne, objektu telocviční a odstavenie izieb na školskom internáte, preto je nevyhnutné 

rekonštruovať rozvody vody, elektriny, kúrenia a dokončiť výmenu starých okien za plastové. 

Postupne sa zvyšujú náklady na opravy a údržbu zastaraných strojových zariadení. Aby sa 

výrazne znížila energetická náročnosť školy, treba ich zmodernizovať aj s celou budovou.     

Riaditeľ školy pripomenul, že rekonštrukcia telocviční sa začala na jeseň v roku 2017. 

Po vypracovaní projektovej dokumentácie bola najprv navrhnutá renovácia vykurovacej sús-

tavy, obloženia stien a podlahy. Po odstránení kolaudačných nedostatkov sa oficiálnym spô-
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sobom čiastočne zrekonštruované telocvične preberú a následne sa budú využívať. V priebehu 

minulého roka bolo škole navrhnuté, aby realizovala celkovú rekonštrukciu telocviční, ktorá 

zahŕňa zateplenie, výmenu elektroinštalácie, okien, vzduchotechniky a opravu strechy. V tejto 

súvislosti sa začne administratívny proces ohlásenia na Oddelení územného plánovania a sta-

vebného poriadku Mestskej časti Bratislava – Rača. BSK vypíše 3 kvartáli verejné obstaráva-

nie a celková rekonštrukcia telocviční sa začne pravdepodobne v decembri 2018. Predpokladá 

sa, že rekonštrukčné práce budú hotové koncom kalendárneho roka 2019. 

Riaditeľ školy uviedol, že spoločnosť Plus 2 architekti momentálne vypracovávajú 

projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, do konca budúceho mesiaca sa predloží 

realizačný plán. Na obhliadke školy boli elektrikár, výťahár a požiarnik, aby posúdili súčasný 

stav a dali k nemu prípadné pripomienky v rámci projektovej dokumentácie. Rekonštruovať 

sa budú dve budovy, a to hospodársko-administratívna budova a budova teoretického vyučo-

vania. Pod zasadačkou riaditeľa školy sa nachádzajú priestory, ktoré kedysi slúžili ako labora-

tóriá a ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú. Po rekonštrukcii sa v nich vybuduje cca 10 učební 

a jeden majster v nich bude vzdelávať maximálne 12 žiakov. Na prízemí pri vrátnici sa zriadi 

Digitalpark s digitálnymi a tlačovými technológiami a takisto aj galéria v rámci projektovej 

dokumentácie. Mala by sa tu nachádzať aj dielňa grafických techník, v ktorej budú žiaci tlačiť 

klasickú grafiku na ručných strojoch.     

Riaditeľ školy informoval prítomných o zrealizovaných a pripravovaných akciách. 

Škola zorganizovala 1. až 3. marca 2018 medzinárodný futsalový turnaj – prvýkrát pod ná-

zvom Memoriál Tibora Kertésza. Do konca tohto školského roka sa uskutoční medzinárodná 

súťaž FOTO brigáda a takisto aj medzinárodná súťaž tlačiarov Print Star. Škola v tejto súvis-

losti požiadala o finančnú podporu BSK. Naplánovaná je aj súťaž Black Line – linoryt, do 

ktorej by sa malo zapojiť 14 škôl. Súťažné práce vyhodnotí odborná komisia a následne budú 

vystavené v školskej Galérii Petit. Pripravuje sa jeden environmentálny projekt. O jeho pod-

poru bola požiadaná Nadácia SPP a Partcipačný fond BSK.     

Predseda rady školy pripomenul, že do najbližšieho zasadnutia zanikne členstvo rodi-

čom Petrovi Minárikovi a Zuzane Majerskej v prípade, že žiaci Minárik Peter (IV. GMA) 

a Majerský Matej (IV. GMB) nebudú opakovať štvrtý ročník, ukončia štúdium maturitnou 

skúškou a prestanú byť žiakmi školy. Z tohto dôvodu sa následne uskutoční voľba nových 

členov do rady školy. 

Rada školy zobrala na vedomie informácie o prijímacom konaní na štúdium v škol-

skom roku 2018/2019 a nábore žiakov do prijímacieho konania, pomaturitnom štúdiu, rekon-

štrukcii telocviční a priľahlých priestorov, súčasnom stave COVaP, projektovej dokumentácii 

a zrealizovaných a pripravovaných akciách. 

Rada školy jednohlasne schválila Správu o hospodárení školy za rok 2017.    

 

Členovia rady školy rokovaním per rollam 6.6.2018 odsúhlasili návrh na počet tried 

a žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020. 

 
Študijné odbory: 5 tried 

3447 K grafik digitálnych médií    60 žiakov 

3431 M 01 polygrafia, polygrafická technológia   15 žiakov 

3431 M 02 polygrafia, grafika tlačovín    15 žiakov 

3446 K grafik tlačových médií     20 žiakov 

3457 K operátor tlače      10 žiakov 

3436 K operátor knihárskych technológií   20 žiakov 

Spolu                                                                                           140 žiakov 
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Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie a metodické združenia 

 

Riaditeľ školy zriaďuje zo zamestnancov školy svoje odborné pracovné komisie ako 

svoje poradné orgány, ktoré majú stály alebo dočasný charakter. Poradnými orgánmi riaditeľa 

sú: vedenie školy, rozšírené vedenie školy, gremiálna rada, pedagogická rada, metodické 

združenia a predmetové komisie, výchovný poradca, karierová poradca, koordinátori jednotli-

vých výchovných resp. preventívnych oblastí. 

Poradné orgány pracujú na základe plánu, ktorý schvaľuje riaditeľ. Podrobnejšiu pô-

sobnosť, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov riaditeľa školy upravujú rokovacie 

poriadky, ktoré schvaľuje riaditeľ školy a ich závery majú pre riaditeľa povahu odporúčania. 

Riaditeľ spolupracuje aj s radou školy a radou rodičov. 
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Počet žiakov školy za školský rok 2017/2018 

 

 

Ročník 

Stav k 15.9.2017 Stav k 31.8.2018 

Počet tried Počet žiakov 
Z toho integ-

rovaných 
Počet tried Počet žiakov 

Z toho integ-

rovaných 

1. 4 113 2 4 97 5 

2. 4 104 7 4 98 8 

3. 4 95 14 4 92 17 

4. 3 69 12 3 15 2 

Spolu 15 381 35 15 302 32 

 

 

Celkový prehľad počtu žiakov školy  (k 31.8.2018) 

Kód študijného, učebného 

odboru 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu 
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3447 K grafik digitálnych 

médií 
54 

  

60 

  

66 

  

10 

  

190 

  

3446 K grafik tlačových 

médií 
15 

  

14 

 

- - - - - - - 29 

  

3457 K operátor tlače 7 

  

5 

  

5 - - - - - 17 

  

3431 M 01 polygrafia - 

polygrafická technológia 
- 

 

- - - - 7 

  

2 

 

- 9 

  

3431 M 02 polygrafia - 

grafika tlačovín 
21 

  

19 

  

14 

  

3 

 

- 57 

  

Spolu 97 

  

98 

  

92 

  

15 

  

302 
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Ostatní žiaci – (individuálny učebný plán, štúdium v zahraničí) 

 

Kód študijného, učebného odboru 

N
ad

st
av

b
o

v
é 

št
ú

d
iu

m
 

In
d

iv
id

u
ál

n
e 

št
ú

d
iu

m
 

Š
tú

d
iu

m
  

v
 z

ah
ra

n
ič

í 

Meno žiaka 

S
p

o
lu

 

344 7 K grafik digitálnych médií - 3 - 

Matejka 

Bariczová 

Hasaničová 

3 

3446 K grafik tlačových médií - 1 - Hranko 1 

3457 K operátor tlače - - - - - 

3431 M 01 polygrafia - polygrafická techno-

lógia 
- - - - 

 

3431 M 02 polygrafia - grafika tlačovín - 1 - Hullová 1 

Spolu - 5 - - 5 

 

 

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzačov o prijatie 

 
Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy: 

 

Odbor 

Počet  

prihlásených 

žiakov 

Počet žiakov 

úspešných 

v prijímacom 

konaní 

Počet  

prijatých 

žiakov 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

3431 M 01 polygrafia - polygrafická 

technológia 
6 0 0 0 

3431 M 02 polygrafia - grafika tlačo-

vín 
18 2 21 2 

3446 K grafik tlačových médií 24 22 24 0 

3447 K grafik digitálnych médií 141 105 56 3 

3457 K operátor tlače 12 7 7 0 

Spolu 201 106 108 5 

 

 
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 

 

Ročník 
Počet prijatých 

žiakov 
Z ktorej školy 

2. 1 SPŠ elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava 

3. 0  

4. 0  
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
Koncoročná klasifikácia 

 

Trieda 
Počet žia-

kov 
PSV PVD P N NK 

Priemer 

triedy 
OA/1ž NA/1ž 

I. GMA 28 1 3 22 2 0 2,65 97,21 2,64 

I. GMB 29 2 6 19 2 0 2,31 77,45 0,79 

I. TMT 26 0 3 17 6 0 3,00 101,92 2,54 

I. G 25 2 1 12 4 6 2,65 54,68 2,28 

I. ročník 108 5 13 70 14 6 2,65 83,19 2,04 

          

II. GMA 31 2 2 22 5 0 2,59 103,16 0,87 

II. GMB 30 1 4 23 2 0 2,53 100,57 0,5 

II. TMT 21 0 1 13 3 4 2,99 123,71 37,33 

II. G 19 2 1 14 2 0 2,55 83,89 1,95 

II. ročník 101 5 8 72 12 4 2,67 103,04 8,54 

          

III. GMA 22 1 5 10 1 5 2,48 94,14 1,68 

III. GMB 29 0 5 20 4 0 2,71 115,48 4,03 

III. GMT 22 1 2 16 3 0 2,68 64,59 1,86 

III. G 21 0 8 11 2 0 2,32 74,95 4,29 

III. ročník 94 2 20 57 10 5 2,55 89,52 3,03 

                  

IV. GMA 24 0 3 17 1 3 2,42 55,08 0,5 

IV. GMB 25 2 1 20 1 1 2,73 60,6 1,72 

IV. G 18 0 4 11 3 0 2,61 37,33 2,17 

IV. ročník 67 2 8 48 5 4 2,59 52,37 1,40 

          

ŠKOLA 370 14 49 247 41 19 2,62 84,64 3,95 

 

 
Maturitné skúšky 

 

Hodnotená oblasť Počet žiakov 

Počet žiakov prihlásených na MS 67 

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 4 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 58 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 54 

Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné maturitné skúšky 4 

Počet žiakov, ktorí majú povolené opakovať celú MS 0 
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Výsledky EČ MS 

 

Predmet 
Počet prihláse-

ných žiakov 

Zúčastni-

lo sa EČ 

Priemer 

žiakov 

v SR v % 

úroveň B2 

Priemer 

žiakov školy 

v %  

úroveň B2 

Priemer žiakov 

v SR v %  

úroveň B1 

Priemer žiakov 

školy v %  

úroveň B1 

Slovenský 

jazyk a literatú-

ra 

67 66 

úroveň sa 

neuvádza 

-- 

úroveň sa 

neuvádza 

-- 

úroveň sa  

neuvádza 

54,7 % 

úroveň sa neuvádza 

50,0 % 

Anglický jazyk 
B1 - 57 

B2 - 10 

B1 - 47 

B2 - 10 
63,4 % 76,8 % 53,9 % 66,8 % 

Matematika 1 1 

úroveň sa 

neuvádza 

-- 

úroveň sa 

neuvádza 

-- 

úroveň sa 

 neuvádza 

57,0 % 

úroveň sa neuvádza 

33,3 % 

 

 

Výsledky ÚFIČ MS 

 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemer Úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra -- 65 2,95 96,92 % 

Anglický jazyk B1 55 2,78 98,18 % 

Anglický jazyk B2 10 1,70 100 % 

Matematika -- - - - 

Teoretická časť odbornej zlož-

ky 
-- 65 2,82 98,46 % 

 

 

Praktická časť MS 

 

Predmet Počet žiakov Priemer Úspešnosť 

Praktická časť MS 67 2,40 100 % 
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Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2017/2018 

 
Učebné plány pre študijný odbor 3447 K grafik digitálnych médií, boli spracované 

podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A pre skupinu odborov 34 Polygrafia 

a médiá platného od 1.9.2013 a v súlade so školským vzdelávacím programom Grafik médií 

schváleným riaditeľom školy dňa 27. augusta 2013 s platnosťou od 1. septembra 2013, 

začínajúc prvým ročníkom. 

Učebné plány pre študijný odbor 3431 M polygrafia boli vypracované podľa Štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 3A pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá v súlade so 

školskými vzdelávacími programami Dizajnér médií zamerania 02 a Polygrafia a médiá za-

merania 01 schválených riaditeľom školy dňa 27. augusta 2013 s platnosťou od 1. sep-

tembra 2013, začínajúc prvým ročníkom. 

Učebné plány pre študijný odbor 3457 K operátor tlače boli spracované podľa Štát-

neho vzdelávacieho programu ISCED 3A pre skupinu odborov 34 Polygrafia a médiá v súla-

de so školským vzdelávacím programom Operátor ofsetovej tlače schválených riaditeľom 

školy dňa 27. augusta 2013 s platnosťou od 1. septembra 2013, začínajúc prvým ročníkom. 

Učebné plány pre študijný odbor 3446 K grafik tlačových médií, boli spracované 

podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 3A pre skupinu odborov 34 Polygrafia a mé-

diá platného od 1.9.2013 a v súlade so školským vzdelávacím programom Grafik médií 

schváleným riaditeľom školy dňa 27. augusta 2013 s platnosťou od 1. septembra 2016, 

začínajúc prvým ročníkom. 

 

 
Trieda Študijný odbor, zameranie 

I. GMA, I. GMB 

 

3447 K grafik digitálnych médií 

 

I. TMT 3457 K operátor tlače 

3446 K grafik tlačových médií 

 

II. GMA, II. GMB 3447 K grafik digitálnych médií 

 

II. TMT 3446 K grafik tlačových médií 

3457 K operátor tlače 

 

III. GMA, III. GMB 

 

3447 K grafik digitálnych médií 

 

III. GMT 3447 K grafik digitálnych médií 

3457 K operátor tlače 

 

IV. GMA, IV. GMB 

3447 K grafik digitálnych médií 

 

I. G, II. G 3431 M 02 polygrafia - grafika tlačovín 

 

III. G, IV. G 

 

3431 M 01 polygrafia - polygrafická technológia 

3431 M 02 polygrafia - grafika tlačovín 
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Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 
(Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie) 

 

Zamestnanci školy spolu 79 

Počet pedagogických 42 

Z toho:  

- kvalifikovaní 41 

- nekvalifikovaní  

- dopĺňajú si vzdelanie 1 

Počet nepedagogických 37 

Z toho:  

- školský psychológ 0 

- špeciálny pedagóg* 0 

- upratovačky, vrátnik, údržba 15 

- škol. kuchyňa a jedáleň 5 

- administratívni pracovníci 9 

- pracovníci polygrafickej výroby 8 

 

Spolu počet zamestnancov SŠ 
79 

 

Z toho pedagogických 
42 

 

(* ak je platený podľa osobitnej tabuľky, nie pedagogickej) 
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Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 

 

P.č. Titul, priezvisko, meno Aprobácia 

1. Mgr. Belická Erika  ANJ 

2. RNDr. Čapek Juraj  TŠV, MAT 

3. Ing. Fialová Eva  odborné predmety, ETV 

4. Ing. Fӧldesová Judita  odborné predmety 

5. Mgr. Hudec Michal  TŠV, ON 

6. Ing. Chudá Milena  odborné predmety 

7. Mgr. Jakúbková Henrieta SJL 

8. Mgr. Koteková Gabriela  MAT, FYZ 

9. Ing. Kovácsová Monika  odborné predmety 

10. Ing. Kuruc Boris odborné predmety, ETV 

11. Ing. Macenka Vojtech odborné predmety 

12. Ing. Marušincová Elena ANJ 

13. Mgr. art. Molnárová Barbora odborné predmety 

14. Ing. Mularčíková Mária odborné predmety, CHEM 

15. Mgr. Pálová Zuzana odborné predmety 

16. PhDr. Pastíriková Valéria ANJ 

17. PaedDr. Petrovičová Anna SJL 

18. Mgr. Pistlová Ľubica, PhD. TŠV, DEJ 

19. Mgr. Soboňová Eva NAV 

20. Mgr. Prívozníková Katarína ANJ 

21. Mgr. Škultétyová Dana NEJ, RUJ, OBN, ETV 

22. Mgr. Švorc Martin SJL 

23. Mgr. Šofranková Alena odborné predmety 

 

 

Zoznam majstrov odbornej výchovy 

 

P.č. Titul, priezvisko, meno  

1. Bc. Babušeková Monika  

2. Ing. Bocková Ružena  

3. Ing. Čížiková Margita  

4. Bc. Hricišin Štefan  

5. Jelínek Tomáš  

6. Kardošová Helena  

7. Kučmová Eva  

8. Orlíčková Katarína  

9. Miklášová Jana  

10. Parničan Peter  

11. Podobeková Judita  

12. Ing. Pjonteková Daniela  

13. Mgr. Sládeček Ľubomír  

14. Ing. Synko Ján  

15. Štepnička Peter  
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Zoznam vychovávateľov 

 

P.č. Titul, priezvisko, meno  

1. Mgr. Michalíková Miroslava  

2. Soboňová Eva  

3. Mgr. Šuranová Milena  

4. Vykúrilová Zuzana  

 

 

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2017/2018 

 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

Teoretické vyučovanie 0 

Praktické vyučovanie 0 

 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 

2017/2018 

 
Forma  

vzdelávania 
Počet  

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

funkčné  3 1 1 0 

I. stupeň VŠ 1 1 0 0 

II. stupeň VŠ 1 1   

prípravné  

atestačné  
4 4 0 0 

inovačné 0 0 0 0 

aktualizačné 5 5 0 0 

adaptačné 1 1 0 0 

exkurzie,  

odborné semináre 
18 18 0 0 

individuálne  

štúdium 
všetci - všetci - 
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Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 
Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Kurz pohybových aktivít v prírode pre 1. a 2. 

ročník 

účasť na Bibliotéke v Inchebe (diskusia so spisova-

teľmi) 

Kurz na ochranu života a zdravia pre 3. ročník Seminár Bill13 (sieťotlač a digitálna tlač 

a počítačová grafika), Piešťany 

Heloween a imatrikulácie prvákov návšteva Dňa otvorených dverí v SAV 

Deň otvorených dverí Svet médií – prednáška filmového kritika P. Ko-

nečného  

Deň projektov medzinárodné on-line testovanie Best in English 

odborno-jazykový poznávací zájazd do Bel-

gicka, Anglicka a Škótska 

rozprávačská súťaž v anglickom jazyku TALL-

TALE-TELLIN 

Lyžiarsky výcvik putovná výstava z fyziky a chémie 

jazykovo-poznávacia exkurzia do Viedne DOD VŠVU - prehliadka ateliérov 

 

beseda s prezidentom SR DOD SAV, Ústav polymérov – prednáška, prezen-

tácie, prehliadka 

intenzívny kurz angl. jazyka s lektorom DOD na Paneurópskej VŠ, Mediálne centrum - – 

prednáška, prezentácie, prehliadka 

školské kolo olympiády v cudzích jazykoch Mladá poviedka 2018 

školské kolo Olympiády zo SJL prezentácia o VŠ - Ekonomická univerzita v Brati-

slave 

odborná prednáška o uchopení moci komunis-

tickou stranou (v spolupráci s OZ Living Me-

mory) 

workshop v mediálnom centre, Nevädzová 5 

návštevy divadelných predstavení v anglickom 

jazyku 

výstava plagátov Heslá zmizli na Katedre architek-

túry 

beseda so zakladateľom o. z. Nezávislosť, Sa-

muelom Bogárom o drogách 

Workshop litografia v Prahe, SPŠ grafická 

Mikuláš  návšteva Ekofilmu 

návštevy výstav a exkurzie: 

- exkurzia do Národnej rady SR 

- Akadémie&Vapac- veľtrhu o VŠ 

- návšteva výstav v Kunsthale 

- výstava Erik Šille 

- výstava gobelínov v Primaciálnom paláci 

- Lego výstava 

- Nová cvernovka – ARTATTACK 

- výstava Pád z krajnice 

- výstavy v Dome umenia 

- Múzeum obchodu 

- tlačiareň Cromwel post, a. s. 

- tlačiareň Kubik, Námestovo 

- galéria Typo&Arts: Reklama a obchod  

- galéria MAGIS ART a ART ATACT 

- Slovenská Grafia 

- Bibliotéka, výstava kníh 

- BIB 2017 

- Bibiana – vyhodnotenie súťaže Najkrajšie 

knihy Slovenska 

- Múzeum holokaustu v Seredi 

- Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 

účasť na športových súťažiach: 

- futsal, okresné kolo 

- florbal žiačky a žiaci, okresné kolo 

- stolný tenis chlapci a dievčatá, okresné kolo 

- basketbal žiakov, okresné kolo 

- bedminton žiaci a žiačky, krajské kolo 

- volejbal žiačky a žiaci, obvodné kolo 

- WORLD TABBLETENNIS FORALL DAY 6 

APRIL  

- v stolnom tenise žiaci a žiačky 

- futbal žiaci, okresné kolo 

- stolný tenis o Pohár predsedu BSK 
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Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

vernisáž a výstava Život jednej štruktúrky 

v školskej galérii 

prednášky v centre pre liečbu drogových závislostí 

pre žiakov 2. ročníka 

prednáška na tému Podiel Slovenska na holo-

kauste a politické procesy (v spolupráci s OZ 

Living Memory) 

NÚCEM – elektronické testovanie 

odborno-poznávacia exkurzia do Osvienčimu 

a tlačiarne v Námestove 

testovanie vedomostí z oblasti finančnej gramotnos-

ti, nadácia PARTNER 

prednáška na tému Vznik, vývoj, štruktúry 

a metódy represívneho nástroja ŠtB a Elity 

spred novembra 1989 a ich etablovanie v sú-

časnej spoločnosti (v spolupráci s OZ Living 

Memory) 

súťaž Finančný kompas 

meranie triednej klímy vo vybraných triedach 

– spolupráca s CPPPaP 

medzinárodná súťaž LINO 

Tourist Guide Tour - Bratislava súťaž o najlepšie logo pre cest. kanceláriu Maxtra-

vel 

Komunitný akčný deň Račiansky jahodový kvet – výtvarná súťaž (1. a 2. 

miesto v kategórii SŠ a dospelí) 

Matematický klokan, školské kolo  

návšteva Centra pre liečbu drogových závislos-

tí 

 

Športový deň polygrafov  

Najlepšia esej 2018 – súťaž v tvorivom písaní 

v anglickom jazyku 

 

kultúrny program Generácia XYZ   

školská súťaž pre žiakov 1. a 2. ročníka Zá-

bavná matematika 

 

medzinárodný Futsalový turnaj polygrafov  

prednáška Podiel Slovenska na holokauste  

(v spolupráci s OZ Living Memory) 

 

exkurzie pre žiakov ZŠ  

kreatívne dielne na tému Výroba ručného pa-

piera 

 

dejepisná exkurzia na Slavíne  

prednáška na tému Rodinné násilie (v spolu-

práci s ACET) 

 

tvorba sociogramu v triedach (v spolupráci 

s CPPPaP) 

 

prednáška Romana Roja O digitálnej reklame  

výroba prezentu pre prezidenta SR  

výstava žiackych prác v priestoroch školy  

tlač litografií    

súťaž pre 9. ročník ZŠ To som ja  

workshop SOFT SKILLS  

workshop pre grafiku a programovanie PC hier  

Kresba v plenéri – dvojdňové kreslenie v prí-

rode 

 

medzinárodný futsalový turnaj Memoriál Tibo-

ra Kertésza  

 

medzinárodná súťaž tlačiarov PRINT STAR 

2018 
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umies-

tnenie 

Medzinárodné 

súťaže 

Okresné 

kolo 
Krajské kolo 

Celosloven-

ské kolo 
Názov súťaže 

Umies-

tnenie 
ZENIT  1. miesto, 

3. miesto 

v kategórii web-

designer 

2. miesto  medzinárodná Sou-

těž dovednosti mla-

dých grafiků 

3. miesto 

turnaj v basketbale 

chlapcov 

 

2. miesto   medzinárodné onli-

ne testovanie 

z angl. jazyka Ang-

ličtinár roka 

najlepší-

mumies-

tnením 

bolo 2001. 

miesto zo 

17 612 

zúčastne-

ných žia-

kov 

stolný tenis dievča-

tá 

2. miesto   medzinárodný Fut-

salový turnaj poly-

grafov 

3. miesto 

stolný tenis chlapci 3. miesto   medzinárodný stol-

notenisový turnaj 

WORLD TAB-

BLETENNIS FOR 

ALL DAY 6 AP-

RIL 

 

dievčatá 

1.a 2. 

miesto, 

chlapci  

2.a 3. 

miesto 

florbal dievčat 3. miesto     

(Umiestnenia v jednotlivých kolách postupových súťaží uvádzať len pri dosiahnutí 1.,2.,3. 

miesta. Výsledky v medzinárodných súťažiach uvádzať všetky) 

 

 

Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 
Názov projektu Termín začatia  

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Dobrý štart september 2017  september 2017 Základ pre vytvorenie pozitív-

neho vzťahu s triednym učite-

ľom a zdravých rovesníckych 

vzťahov medzi spolužiakmi 

Bezpečná škola  

Asc agenda 

  Kontrola príchodu a odchodu 

žiakov zo strany rodičov cez 

webové rozhranie 

Otvorená škola september 2017  Možnosť obnovy športového 

vybavenia, podpora projektov 

FOTO brigáda 2017 september 2017  Medzinárodná fotografická 

súťaž 

Medzinárodný projekt 

Erazmus+ – mobilita 

jednotlivcov 

november 2017 november 2017 žiaci boli zaradení do pracov-

ného procesu v polygrafickej 

firme Europrint a.s., so sídlom 

v Prahe 
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Btack Line - Linoryt február 2018 december 2018 Projekt zameraný na podporu 

žiakov stredných škôl, ktorí sa 

pripravujú na povolanie v prí-

buzných odboroch polygrafie. 

Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

marec 2018 december 2018 ENVIROPROJEKT 2018 

Medzinárodný futsalový 

turnaj polygrafických 

škôl – Memoriál Tibora 

Kertésza 

marec 2018  Žiaci polygrafických škôl 

mohli súperiť v športovej dis-

ciplíne 

Úrad vlády SR marec 2018 september 2018 Odborné pracovisko technic-

kej konštrukcie a grafického 

spracovania obalov 

Nadácia SPP marec 2018 september 2018 Black Line - Linoryt materiá-

lovo-technické vybavenie 

Nadácia EPH apríl 2018 september 2018 Medzinárodná súťaž fotogra-

fov FOTO brigáda 2018 – 

materiálovo-technické vyba-

venie 

Nadácia HB Reavis apríl 2018 september 2018 Black Line - Linoryt materiá-

lovo-technické vybavenie 

NÚCEM – elektronické 

testovanie 

máj 2018 jún 2018 Žiaci mali možnosť vyskúšať 

si vypracúvanie maturitných 

testov z cudzieho jazyka 

a slovenského jazyka 

a literatúry a zároveň pomohli 

NÚCEM overiť vhodnosť 

testových položiek. 

Print Star 2018 jún 2018  Medzinárodná súťaž tlačiarov 

Participatívny rozpočet 

BSK 

jún 2018 november 2018 Oddychovo-relaxačná zóna 

SOŠ polygrafickej 

Medzinárodný projekt 

Erazmus+ – mobilita 

jednotlivcov 

jún 2018  Poskytnutie praktického vyu-

čovania k získaniu odborných 

vedomostí a zručností žiakov 

z polygrafickej školy v Turec-

ku 

 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 
 

V školskom roku 2017/18 v škole nebola vykonaná inšpekčná činnosť vykonaná Štátnou 

školskou inšpekciou. 
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Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  
  

Areál školy má viac ako 40 rokov, počas ktorých sa nerealizovala rozsiahlejšia rekon-

štrukcia alebo modernizácia. Realizovali sa iba nutné odstraňovania havarijných stavov a ob-

nova strojového vybavenia kuchyne. Budovu školy je potrebné systémovo a komplexne re-

konštruovať. Pôvodná vonkajšia fasáda školy a osadené kovové okná na budovách nespĺňajú 

súčasné kritéria vyžadované pre energetické štandardy budov. 

Škola v rámci teoretického vyučovania používa 23 učební, z toho je 12 odborných. 

V budove TV sú využívané 4 učebne s dataprojektorom. Dve učebne sú interaktívne vybave-

né dataprojektormi s interaktívnou tabuľou a využívajú sa na výučbu maturitných predmetov 

slovenský jazyk a cudzí jazyk. Učebne priestorovo zodpovedajú podmienkam plnenia tema-

tických plánov. Nižší počet stolových PC a vysoké náklady na servis VT ako aj časté poruchy 

PC zapríčinené neodbornou obsluhou zo strany žiakov a neoprávnenými zásahmi do PC ako 

aj nainštalovaných programov zo strany žiakov, škola rieši vlastným notebookom žiaka, ktorý 

používa aj na domácu prípravu na vyučovanie. Škola poskytuje žiakom metodickú pomoc pri 

obstaraní vlastného notebooku.  

Škola v tomto šk. roku financovala nákup multilicencie grafických systémov ADOBE CC 

pre žiakov prostredníctvom Nadácie HB Reavis, ktorú zabezpečila v spolupráci so Zväzom 

polygrafie na Slovensku. Nákup licencie ADOBE CC výrazne posilnil možnosti výchovno-

vzdelávacieho procesu.  

Vlastný notebook tak žiak používa v škole, ako aj doma pri spracovávaní odborných za-

daní, alebo v rámci precvičovania získavaných odborných zručností. Budovy TV, PV, inter-

nátu je zabezpečená WiFi pripojením do siete internet pre žiakov s vlastným notebookom ako 

aj káblovými rozvodmi počítačovej siete. 

Pre výučbu telesnej výchovy je k dispozícii malá, veľká telocvičňa a športový areál. Žiaci 

majú k dispozícii na telesnej výchove zrekonštruované priestory WC, šatní a spŕch. V priebe-

hu školského roka bola rekonštruovaná podlaha telocvične, ktorá mala časom a vlhkosťou 

znehodnotený podklad. Novopoložená podlaha je prínosom k využívaniu oboch telocviční.  

Osvetľovacie telesá telocvične nemajú ochranné kryty. V prípade loptových hier môže prísť k 

úrazu. Telocvične ako celok sa nachádzajú v havarijnom stave a v priebehu roku 2018 bola 

vyhotovená projektová dokumentácia pre rekonštrukciu. Na základe vyhotovenej projektovej 

dokumentácie obe telocvične prejdú celkovou rekonštrukciou. 

Zriaďovateľovi školy bola viacnásobné hlásená potreba výmeny starých okien za plastové 

okná na chodbách a v priestoroch sociálnych zariadení ako aj v ubytovacích bunkách škol-

ského internátu na 4 a 5 poschodí a ostatných priestorov na 6 poschodí ŠI. Zriaďovateľ školy 

na internáte školy finančne podporil vybavenie 12 izieb novým. 

Nakoľko pri rekonštrukcii kotolne v roku 2012 sa nerealizovala rekonštrukcia rozvodov 

vykurovania, výmena pôvodných kovových okien a zateplenia budov, pretrváva pôvodný stav 

a na dnešné pomery nehospodárne vykurovanie objektov školy. V priestore ŠI nie je možné 

vyregulovať systém vykurovania nakoľko ide o „jednorúrkový“ systém vykurovania. V tech-

nickom tunely pod všetkými budovami školy sa nachádzajú v havarijnom stave rozvody ener-

gií. Rozvody sa čiastočne opravovali, aby bolo možné zabezpečiť vykurovanie počas zimných 

mesiacov. Použitie regulačných ventilov je teda bezpredmetné. Pretrvávajúci zlý stav rozvo-

dov teplej a studenej vody spôsobuje pravidelné prasknutie skorodovaných rúr časté poruchy 

spôsobujúce podmáčanie budovy. V tesnom susedstve sa nachádza elektrický rozvádzač a v 

prípade porúch hrozia nepredvídané škody. 

Škola v tomto šk. roku nedostala dotáciu v rámci podaných projektov vyhlásených Minis-

terstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Škola v tomto šk. roku požiadala o dotáciu Nadáciu SPP, HB Reavis, BSK, Úrad vlády 

pre realizáciu svojich cieľov. 
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BSK podporil Medzinárodný futsalový turnaj polygrafických škôl – Memoriál Tibora 

Kertésza, Medzinárodnú súťaž tlačiarov Print Star. 

Pre zabezpečenie kvalitného vyučovacieho procesu, najmä z hygienického hľadiska, je po-

trebná obnova školského nábytku a zmena rozvodov elektriny v počítačových laboratóriách. 

V roku 2017 bolo ukončené odstraňovanie havarijných stavov v objekte TV a ŠI, čím 

sa zabezpečila rekonštrukcia sociálnych zariadení v objektoch školy.  

V priebehu roku 2013 bola zrealizovaná prvá etapa rekonštrukcie sociálnych zariadení na 

úseku praktického vyučovania. Nekvalitné vonkajšie oplechovanie plášťa budovy spôsobuje 

zatekanie do zrekonštruovaných priestorov WC. Dažďová voda v prípade prietrže spôsobuje 

vertikálne vytopenie v dvoch podlažiach. 

Priestorové možnosti na praktickom vyučovaní sú relatívne vyhovujúce. Veľké problémy 

sú s vybavením pracovísk vhodným nábytkom zabezpečujúcim prácu žiakov v súlade 

s požiadavkami hygienických a zdravotných požiadaviek v zmysle platnej legislatívy. Škola 

vybudovala počítačové pracoviská tak, aby žiak mohol používať v rámci praktického vyučo-

vania svoj notebook. Pracovisko pre každú skupinu žiakov disponuje minimálne 1 PC praco-

viskom ako náhrada za pokazený notebook, prípadne pre prípady, keď žiak zabudne notebook 

doma. Všetky pracoviská PV sú vybavené WiFi pripojením na internet. Rekonštrukciu si vy-

žadujú elektrické rozvody, osvetlenie. Materiálovo-technické vybavenie školy umožňuje žia-

kom používať balík programového vybavenia ADOBE CC, program na kontrolu dát Pit Stop, 

elektronické vyraďovanie tlačových hárkov programom XMF. V priebehu školského roka sa 

pristúpilo k čiastočnej obnove počítačov. Odborný výcvik tlačiarov škola realizuje na  

4-farebnom tlačovom stroji KBA, 2-farebnom tlačovom stroji Heidelberg PM a kompaktnom 

2-farebnom tlačovom stroji Heidelberg GTO. Dokončovacia výroba bola koncom roka 2017 

vybavená programovateľným jednonožovým rezacím strojom Horizon. Škola na vlastné ná-

klady zrekonštruovala priestory PV – Digital park. Uvedené priestory sú pre výchovno-

vzdelávací proces vybavené PC, digitálnym tlačovým strojom Xerox a softvérovým vybave-

ním pre vyučovanie. Z vlastných prostriedkov boli kompletne priestory vymaľované a pripra-

vené na vyučovanie k 1. septembru 2018. Cieľom je vytvorenie Odborného pracoviska tech-

nickej konštrukcie a grafického spracovania obalov. 

Školský internát a školská kuchyňa sú rovnako v stave, ktorý si vyžaduje komplexnú re-

konštrukciu, a to najmä rozvodov kanalizácie, rozvodov vody a kúrenia a dokončenie výmeny 

starých okien za plastové okná. Škola nemá dostatok finančných prostriedkov na ich obnovu.  

Časť obvodových múrov je z vonkajšej strany pokrytá obkladom, ktorý je potrebné vyme-

niť. Obklady, ktoré boli pri odovzdaní stavby len čiastočne vymenené na severnej strane bu-

dov, je potrebné pre nebezpečenstvo úrazu a najmä vzhľadom na prepúšťanie dažďovej vody 

a následné premočenie stien v učebniach, jedálni a pod., ktorého výsledkom je pokrytie stien 

zdravotne škodlivou plesňou. 

V období január až jún 2018 škola riešila viacero havárií (rozvody kúrenia, potrubie vody 

a kanalizácie, zatekane do interiéru budov).  

Potreba rozsiahlejších opráv bola hlásená súčasnému zriaďovateľovi, ktorým je Bratislav-

ský samosprávny kraj. V roku 2017 sa pristúpilo k tvorbe projektovej dokumentácie v rámci 

COVaP. Zo strany BSK bol vykonaný odborný audit stavu rozvodov elektrickej siete, ktorý 

má byť východiskovým materiálom pre rozhodovanie zriaďovateľa. 
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Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
( V prílohe priložená Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok) 

 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 

Polygrafický priemysel sa v súčasnej dobe mení, neustále vyvíja a prispôsobuje zme-

nám v komunikácii a spôsobe šírenia informácií. Táto skutočnosť je aktuálna aj pre pedago-

gických zamestnancov Strednej odbornej školy polygrafickej. Je nutné prispôsobovať obsah 

učiva súčasným potrebám trhu práce a reagovať na požiadavky zamestnávateľov. S nástupom 

a rozvojom informačných technológií sa zmenili technické a technologické požiadavky. To-

muto vývoju je potrebné priebežne prispôsobiť nielen technické vybavenie a obsahovú náplň 

odbornej prípravy ale aj celkové poňatie výuky. Podstatným faktorom je demografický vývoj 

spoločnosti a nízky počet absolventov základných škôl.  

Koncepcia školy bola určená výhľadovo na 15 rokov. Hlavné zameranie školy je na 

budovanie vzdelávacej inštitúcie pre polygrafiu a média s celoslovenskou pôsobnosťou 

s cieľom zabezpečiť odbornú prípravu stredných odborných pracovníkov pre všetky polygra-

fické profesie a profesie zaoberajúce sa spracovaním digitálnych informácií pre média. 

Škola pokračovala v hodnotení akreditácii vzdelávacích programov prostredníctvom 

organizácie International Education Society so sídlom v Londýne. Aj pri poslednom hodnote-

ní jej bol pridelený rating „BBB“– vysoko erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia. Ab-

solvent môže získať absolventský certifikát napríklad pre použitie pri zamestnaní sa 

v zahraničí. 

Na základe nových Štátnych vzdelávacích programov boli vypracované nové Školské 

vzdelávacie programy a učebné osnovy pre študijne odbory grafik médií, operátor digitálnej 

tlače a operátor knihárskych technológií. Na PV sa aktualizovali tematické plány, tak aby sa 

viac priblížili svojim obsahom praktickým potrebám našich absolventov. Teoretické vyučo-

vanie v odborných predmetoch sa zameriava predovšetkým na osvojenie si základných vedo-

mostí z teórie farieb, spracovania obrazových a textový prvkov, základov prípravy kopírova-

cích podkladov a základov tlačových procesov, tak aby ich mohol absolvent školy využiť pri 

rôznych technológiách spracovania podkladov pre výrobu tlačovín a pri rôznych technoló-

giách príslušných tlačových techník. Dôraz na praktickom vyučovaní sa kládol na zvládnutie 

základných princípov typografického spracovania textov, spracovania obrazových predlôh, 

reprodukcie farieb, denzitometrie a štandardizácie ofsetovej tlače. Nezanedbateľnou súčasťou 

výrobného procesu, ktorého sa žiaci zúčastňovali bola knihárska výroba. 

Na praktickom vyučovaní v škole úspešne pokračuje v zmluvnej spolupráci s firmou 

Fujifilm Slovakia, s.r.o. výučba elektronickej montáže a prípravy dát pre systémy CTP na 

predvádzacom a školiacom pracovisku vybavenom CTP zariadením SCREEN Plate Rite 

4300. V priebehu školského roka škola prenajala digitálny tlačový stroj Xerox. Tým sa škola 

zaradila v úrovni vzdelávania na štandard zamestnávateľov. 

Škola sa aj naďalej zapájala do medzinárodnej súťaže grafikov za účasti žiakov z našej 

školy, zo škôl v Prahe, Brne a Olomouci. 

Škola usporiadala Medzinárodnú športovú futsalovú súťaž polygrafických škôl. Vyso-

ko hodnotená zo strany zamestnávateľov bola Medzinárodná súťaž tlačiarov PRINT STAR. 

Škola v priebehu školského roka v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku po-

kračovala vo výskume zameraný na zistenie potreby trhu práce a uplatnení absolventov školy. 

Výsledky výskumu boli publikované a zverejnené v domácich a zahraničných odborných ča-

sopisoch. Podarilo sa priebežne mapovať požiadavky na absolventov školy. 
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Škola v priebehu školského roka v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku 

konzultovala experimentálny študijný odbor a pripravila dokumentáciu – Školský vzdelávací 

program pre odbor Operátor knihárskych technológií. Tento vzdelávací program sleduje po-

žiadavky zamestnávateľov na profil absolventa školy ako aj najnovšie trendy v oblasti dokon-

čovacieho spracovania.  
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Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú ne-

dostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (vrátane návrhov 

opatrení 
 

SILNÉ STRÁNKY 

 dlhoročná tradícia výučby polygra-

fických odborov  

 vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

 individuálna integrácia žiakov so 

ŠVVP 

 zapájanie sa do projektov 

 dobrý obraz školy v odbornej verej-

nosti  

 dlhodobá prax pedagógov 

 technické vybavenie školy 

 viaczdrojové financovanie školy 

 príprava žiakov u zamestnávateľov 

 dlhoročná tradícia polygrafickej vý-

roby v škole 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 nízka finančná motivácia pedagógov  

 vysoké finančné nároky na inováciu 

a údržbu veľkého počtu výpočtovej 

techniky na škole 

 zanedbaná starostlivosť o nehnuteľný 

majetok školy (nezohľadnené 

v normatívoch) 

 málo odborných učebníc 

 nízka úroveň jazykovej prípravy ab-

solventov ZŠ 

 vysoká energetická náročnosť budov 

školy 

 nedostatok odborných pedagógov so 

skúsenosťami z praxe 

 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre inováciu 

učebných dokumentov 

 veľmi dobré podmienky na zavá-

dzanie informačno-komunikačných 

technológií 

 veľmi dobré priestorové podmienky 

(veľkosťou) pre rozširovanie počtu 

žiakov na PV 

 členstvo školy v profesijných zdru-

ženiach  

 dobrá spolupráca s odbornou verej-

nosťou 

 medzinárodná spolupráca 

 pozývanie odborníkov z praxe 

 

RIZIKÁ 

 väčší počet úväzkových hodín 

v študijnom programe daný skladbou 

učebných plánov  

 nezáujem budúcich žiakov základ-

ných škôl o ťažiskové profesie 

v polygrafii ako je tlačiar a knihár 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 nízky záujem polygrafických podni-

kov pripravovať si pre seba odbor-

ných pracovníkov na škole 

 zlý postoj zamestnávateľov k SDV 

 nedostatok odborníkov z praxe pre 

skupinu odborov 34 polygrafia a mé-

diá 

 neudržateľnosť tempa obnovy mate-

riálovo-technického vybavenia 
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Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štú-

dium 

 
 Na základe realizácie výskumu zameraného na zistenie uplatnenia absolventov školy, 

môžeme štatisticky vydokladovať ďalšie smerovanie našich absolventov. Výskum bol reali-

zovaný v roku 2016. Otázky kladené respondentom mapovali ich podnet pre štúdium na ško-

le, samotné štúdium a uplatnenie po skončení školy. Pozitívnym zistením je, že 38,4 % absol-

ventov po skončení školy pokračuje v ďalšom štúdiu. 

 Súčasne prebieha výskum žiakov školy zameraný na oblasť vydavateľsko-

tlačiarenského komplexu. Priebežne zisťujeme postoje žiakov k jednotlivým klasickým a digi-

tálnym spôsobom komunikácie, ich názory a predstavy o budúcnosti. 
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Ďalšie informácie o škole: 

 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 

Voľnočasové aktivity školy 

V školskom roku 2017/2018 mali žiaci našej školy možnosť zapojiť sa do rôznych 

krúžkov, a to v rámci aktivít domova mládeže a v rámci realizácie vzdelávacích poukazov.  

Zrealizovaná bola návšteva večerných divadelných predstavení, návšteva výtvarných 

akcií, zapájanie žiakov do fotografických, grafických a literárnych súťaží, žiaci mali možnosť 

po vyučovaní využívať telocvične a športový areál. V školskom internáte pracoval divadelný 

krúžok, zrealizovalo sa viacero divadelných predstavení pre žiakov, pracovníkov školy, rodi-

čov a pozvaných hostí. Ubytovaní žiaci sa zapájali ďalej aj do športového krúžku, zúčastnili 

sa filmových a divadelných predstavení v meste, poznávacích vychádzok a pod.  

Žiaci neubytovaní v školskom internáte sa v škole zapájali do aktivít v rámci vzdelá-

vacích poukazov.  

 

Názov aktivity Počet žiakov 

Klub milovníkov ANJ 24 

Obrázky v pohybe 20 

Vytvorte si vlastný fotoalbum 20 

Slovenčina hrou 24 

Športové a pohybové hry 15 

Pohybové športy 15 

Filmové a divadelné umenie 35 

Čarodielňa 25 

Píšme tvorivo a bez chýb 23 

Talk to me 25 

Umelecká knižná väzba 12 

Easy English 18 

NEJ pre trh práce 14 

Kreatívna grafika 24 

Zábavná matematika 19 

Fiktívna firma 18 

Športový krúžok 34 
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Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom  

 

V škole je aktívna rodičovská rada, v ktorej má zastúpenie vždy 1 rodič z každej trie-

dy. Rodičia majú svoje zastúpenie aj v rade školy. Počas školského roka sa konajú pravidelné 

rodičovské aktívy, a to min. 3 krát za školský rok. Rodičia majú možnosť riešiť problémy 

s výchovnými poradcami a koordinátorom prevencie drogových závislostí na škole a interná-

te. Žiaci rovnako spolupracujú s výchovným poradcom, školským psychológom alebo priamo 

s triednymi učiteľmi. Rodičia a žiaci majú možnosť komunikovať s triednym učiteľom a vyu-

čujúcimi prostredníctvom internetu a formou konzultácii. Škola spolupracuje s rodičmi aj 

v oblasti zabezpečovania odborných exkurzií a iných školských akcií, v oblasti materiálovo-

technického vybavenia vyučovacieho procesu (zľavy na tovaroch a službách, finančné dary 

od rodičov, výpožičky počítačov a pod.). 

V školskom roku získavali rodičia informácie o študijných výsledkoch žiakov pro-

stredníctvom programu ASC agenda. V priebehu školského roka po dohode s rodičovskou 

radou, škola pokračovala v používaní školského preukazu žiaka vo forme čipovej karty ISIC.  

Škola používa databázový program ASC agenda, ktorý umožňuje práce potrebné 

v odbornej škole. Pre rodičov bolo vytvorené webové rozhranie umožňujúce komunikáciu 

s pedagogickými pracovníkmi školy, k dispozícii je internetová žiacka knižka, elektronické 

ospravedlnenky a kontrola príchodov žiakov pri registrácii príchodu a odchodu žiaka pomo-

cou ISIC karty. 

 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú  

 

Stredná odborná škola polygrafická je ako odborná škola členom zamestnávateľského 

zväzu, a to Zväzu polygrafie na Slovensku, členom Slovenskej a obchodnej priemyselnej ko-

mory a členom Spolku knihárok a knihárov Slovenska. Prostredníctvom tohto členstva sa 

odborní pracovníci školy zúčastňujú odborných akcií organizovaných príslušnou inštitúciou 

(odborné prednášky, prezentácie nových materiálov, stretnutia odborníkov a pod.). V spolu-

práci so SOPK sa realizuje aj ukončovanie štúdia žiakov záverečnou skúškou.  

Škola má významné väzby na Ekonomickú univerzitu v Bratislave a Slovenskú tech-

nickú univerzitu.  

Ďalej je významnou aj spolupráca s Metodicko-pedagogickým centrom, policajnou 

jednotkou boja proti drogám, zamestnávateľmi, armádou, centrom výchovnej a psychologic-

kej prevencie, Sanatóriom AT a Helsinským výborom pre ľudské práva. Nemenej dôležitá 

spolupráca školy je s 8-mi Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva. Na tejto 

platforme je škola zapojená do informovania výchovných poradcov na ZŠ. Úzka previazanosť 

umožňuje škole aktívne sa zapájať a riešiť problémy vo výchovno-vzdelávacom procese. 

V rámci aktivít „Otvorená škola“ poskytuje škola svoj telovýchovný areál na aktivity 

občanov a organizácií z okolia školy, a to napr.:  Futbalový klub Rača KENGURA,  Klub 

bojových umení DOKAN,   Železnice – Východný okruh – celodenné turnaje, Športový klub 

MLÁDEŹ v pohybe – sálový futbal, BMX Rača – cyklistický klub, UK HURIKÁN - florba-

lový klub. 

Pre základné školy škola prevádzkuje polygrafické múzeum, kde oboznamuje žiakov 

základných škôl s históriou i súčasnosťou tlače. V priebehu školského roka žiaci pod vedením 

pedagógov využívajú Galériu Petit, s cieľom vernisáží prác žiakov. 
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Nakoľko škola realizuje viaczdrojové financovanie, výrazne pomáha škole spolupráca 

s fyzickými a právnickými osobami, nakoľko účasťou žiakov na spracovaní polygrafických 

zákaziek dochádza k rastu ich profesionálnej zodpovednosti za výsledky ich práce. 

Nápomocnou je aj spolupráca s medzinárodnou organizáciou International Education 

Society so sídlom v Londýne. Škola má touto inštitúciou pridelený kredit „BBB“ – vysoko 

erudovaná a profesionálne vedená inštitúcia, ktorý sa prehodnocuje 1 krát za 2 roky. Absol-

vent školy má tak možnosť získať absolventský certifikát, ktorý môže využiť pri zamestnaní 

sa v zahraničí. 

Škola sa zapojila do programu Erasmus+ v projekte Rozšírenie praktických skúseností 

žiakov polygrafických odborov a mobilite jednotlivcov. Taktiež škola pomáha pri vzdelávaní 

žiakov cudzích škôl v rámci Erasmus+. 

Škola realizuje aj vydavateľskú činnosť – Minidiár, nástenný kalendár. 
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Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2017/2018 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 
ZA OA NA N Pochvaly Pokarhania 

Znížená známka zo 

správania na 2 

Znížená známka zo 

správania na 3 

I. GMA 28 1515 1441 74 6 1 6 3 1 

I. GMB 29 1749 1737 12 7 2 2 0 0 

I. TMT 27 2758 2738 20 8 2 4 1 0 

I. G 24 2020 1963 57 14 0 9 3 0 

I. ročník 108 8042 7879 163 35 5 21 7 1 

          

II. GMA 31 2297 2270 27 11 4 9 1 0 

II. GMB 30 2200 2184 16 2 1 1 1 0 

II. TMT 23 2919 2570 349 14 0 14 4 2 

II. G 19 1770 1713 57 6 0 3 0 1 

II. ročník 103 9186 8737 449 33 5 27 6 3 

              

III. GMA 22 2086 1976 110 7 0 13 5 0 

III. GMB 29 2474 2368 106 11 1 14 5 0 

III. GMT 22 1443 1384 59 9 1 5 1 1 

III. G 21 1550 1458 92 5 0 10 5 0 

III. ročník 94 7553 7186 367 32 2 42 16 1 

                    

IV. GMA 25 2132 2031 101 7 1 11 1 2 

IV. GMB 26 2339 2233 106 13 0 12 6 0 

IV. G 18 1434 1395 39 5 0 6 1 0 

IV. ročník 69 5905 5659 246 25 1 29 8 2 

          

ŠKOLA 374 30686 29461 1225 125 13 119 37 7 
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Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2017/2018 (údaje za 2. polrok) 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 
ZA OA NA N Pochvaly Pokarhania 

Znížená znám-

ka zo správania 

na 2 

Znížená znám-

ka zo správania 

na 3 

I. GMA 28 2796 2722 74 1 3 9 4 0 

I. GMB 29 2269 2246 23 1 2 4 0 0 

I. TMT 26 2716 2650 66 4 0 3 0 1 

I. G 25 1424 1367 57 6 3 9 4 1 

I. ročník 108 9205 8985 220 12 8 25 8 2 

          

II. GMA 31 3225 3198 27 2 4 5 1 0 

II. GMB 30 3032 3017 15 1 9 2 1 0 

II. TMT 21 3382 2598 784 2 1 7 1 1 

II. G 19 1631 1594 37 2 2 9 1 0 

II. ročník 101 11270 10407 863 7 16 23 4 1 

              

III. GMA 22 2108 2071 37 2 1 3 1 0 

III. GMB 29 3466 3349 117 1 1 11 5 1 

III. GMT 22 1462 1421 41 0 7 6 1 0 

III. G 21 1664 1574 90 0 2 3 4 0 

III. ročník 94 8700 8415 285 3 11 23 11 1 

                    

IV. GMA 24 1334 1322 12 0 0 6 1 1 

IV. GMB 25 1558 1515 43 2 3 6 0 1 

IV. G 18 711 672 39 0 0 0 1 0 

IV. ročník 67 3603 3509 94 2 3 12 2 2 

          

ŠKOLA 370 32778 31316 1462 24 38 83 25 6 
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 

 

Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 

Mgr. Henrieta Jakúbková, zástupca riaditeľa pre TV 

Ing. Judita Földesová, zástupca riaditeľa pre TV 

Mgr. Ľubomír Sládeček, zástupca riaditeľa pre PV 

Bc. Jana Škvorcová, vedúca úseku ekonomických činností 

Mgr. Martin Švorc, predseda rady školy 

Alžbeta Plaskurová, sekretariát riaditeľa  
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Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 

3. Koncepcie školy na roky 2014–2019 

4. Plánu práce školy pedagogickej činnosti  na školský rok 2017/2018 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri SOŠ polygrafickej 

7. Výskum realizovaný v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku 

8. Ďalších podkladov a výstupov z účtovníctva Strednej odbornej školy polygrafickej spra-

covaných úsekom ekonomických činností 
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Prerokované v pedagogickej rade dňa 22.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko rady školy 

 

Rada školy pri Strednej odbornej školy polygrafickej odporúča Bratislavskému samospráv-

nemu kraju ako zriaďovateľovi Strednej odbornej školy polygrafickej schváliť Správu o vý-

sledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018. 

 

Prerokované dňa 25.10.2018 

 

 

 

Mgr. Martin Švorc 

meno a priezvisko – predseda RŠ 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa 

 

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy polygrafickej schva-

ľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2017/2018. 

 

 

V Bratislave ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 
predseda 


