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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 pre TV Ing. Judita Földesová 

zástupca riaditeľa školy pre TV Mgr. Martin Švorc 

zástupca riaditeľa školy pre PV Ing. Milan Lederleitner 

vedúca ŠJ Bc. 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. Funkčné obdobie rady školy sa začalo dňom 01.04.2020.  

 

Členovia rady školy 

 

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

1. Koteková Gabriela, Mgr.  predseda pedagogických zamestnancov 

2. Hrabovská Sylvia  podpredseda nepedagogických zamestnancov 

3. Mariančik Igor, PaedDr.  člen zriaďovateľa 

4. Blubla Peter, Ing.  člen zriaďovateľa 

5. Buzáš Peter, Mgr.  člen zriaďovateľa 

6. Pilinský Peter, Mgr.  člen zriaďovateľa 

7. Kleinová Jana  člen rodičov 

8. Žitný Bohumil  člen rodičov 

9. Januška Martin  člen rodičov 

10. Podobeková Judita  člen pedagogických zamestnancov 

11. Halasová Zuzana  člen žiakov 
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Informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2019/2020 

 

Rada školy v školskom roku  2019/2020 rokovala v dňoch: 

 

   

 

3.10.2019 

Dňa 03.10.2019  sa uskutočnili  doplňujúce  voľby člena Rady školy pri SOŠ polygrafickej. 

Z celkového počtu 46 voliteľov sa volieb podľa prezenčných listín zúčastnilo  42 voličov, t.j. 

91,30  % z celkového počtu voliteľov. Za člena Rady školy  za učiteľov bola s počtom hlasov 

25 zvolená p. Fialová. Voľby prebehli podľa platnej legislatívy.  

 

 

28.10.2019 

Mgr. Martin Švorc  ako bývalý predseda Rady školy poďakoval za spoluprácu v uplynulom 

období a zaželal novým členom a zástupcom rady školy veľa úspechov v ďalšej činnosti.    

Novým členom Rady školy sa stala Ing. Eva Fialová, učiteľka odborných predmetov.  

P. Fialová bude v rade školy zastupovať pedagogických zamestnancov školy (učiteľov). 

Zástupca BSK p. Mgr. Peter Buzáš upozornil, že by bolo vhodné mať v zastúpení Rady školy 

dvoch zástupcov pedagogických zamestnancov a dvoch zástupcov nepedagogických zamest-

nancov. Prítomní členovia Rady školy následne jednomyseľne zvolili predsedu a podpredsedu 

Rady školy. Predsedom Rady školy sa stala p. Jana Miklášová a podpredsedom Rady školy p. 

Alžbeta Plaskurová. 

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

výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019. Členom Rady školy bola správa 

vopred zaslaná e-mailom na preštudovanie. Všetci prítomní členovia RŠ na zasadnutí vyjadri-

li súhlas s návrhom správy a odporúčajú zriaďovateľovi, aby ju schválil. Správa bude násled-

ne zverejnená na webovej stránke školy a sprístupnená verejnosti.  

Riaditeľ školy predložil členom Rady školy tabuľku „Plán výkonov“. Tabuľka obsahuje plán 

prijatia počtu žiakov na prijatie do študijných odborov našej školy, taktiež bol prerokovaný 

a radou školy jednomyseľne schválený „Plán práce na školský rok 2019/2020“ bol taktiež 

prerokovaný a jednomyseľne schválený Radou školy. 

Riaditeľ školy podrobne informoval prítomných aj o úspešne zrealizovaných projektoch v 

školskom roku 2018/2019.V dňoch 17. -19.10.2019 sa v telocvični školy uskutočnil futsalový 

turnaj Memoriál Tibora Kertésza. V priestoroch praktického vyučovania sa konala súťaž tla-

čiarov s medzinárodnou účasťou Print Star 2019. Aj tento rok zorganizovala naša škola FO-

TO brigádu- medzinárodnú súťaž, na ktorej sa zúčastnilo celkovo 7 škôl zo zahraničia 

a Slovenska, v ktorej zapojení študenti bojovali o ocenenie Najlepšia fotografia. Do súťaže 

Back Line –linoryt sa zapojilo 14 škôl. Do programu spoločnosti Tesco s názvom „Vy rozho-

dujete, my pomáhame”,  ktorého cieľom je podpora neziskových a príspevkových organizácií 

naša škola prihlásila svoj projekt, ktorý sa stal víťazným. Získané finančné prostriedky od 

spoločnosti Tesco boli použité na revitalizáciu exteriéru školy. Pre žiakov našej školy bola 

zorganizovaná súťaž  „Prázdninová fotografia“.  
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Riaditeľ školy informoval členov rady školy o nákupe počítačov z peňazí z vlastnej podnika-

teľskej činnosti školy. Prítomní dostali aj informáciu o grante  od Národnej agentúry progra-

mu Erasmus +, v súvislosti s ktorým škola oslovila niekoľko nadácií. V  priebehu školského 

roka 2018/2019 sa v rámci Erasmus+ uskutočnila vzdelávacia mobilita jednotlivcov v oblasti 

vzdelávania a odbornej prípravy do Čiech, Írska a Portugalska. 

Riaditeľ školy tiež upozornil na nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v školskej jedálni 

ako aj  medzi pedagogickými pracovníkmi. V rámci riešenia tohto problému sú v školstve 

navrhované obmedzenia prijímania žiakov na gymnáziá a stredné priemyselné školy. Infor-

moval tiež o ukončení rekonštrukcie telocvične a o vysťahovaní budovy laboratórií školy 

v rámci COVaP. 25.6.2019 bol zo strany zriaďovateľa - BSK odovzdaný projekt na rekon-

štrukciu budovy laboratórií na Ministerstvo pôdohospodárstva. Riaditeľ školy Ing. Roman 

Šíp, PhD. Informoval prítomných o účasti na stretnutí 54 riaditeľov škôl. Z uznesenia tohto 

stretnutia vyplýva, že 6 škôl by malo zmeniť názov školy, medzi ktorými sa nachádza aj SOŠ 

polygrafická. Zmeniť názov našej školy nie je možné z dôvodu podania projektu COVaP (re-

konštrukcia školy z finančných prostriedkov Európskej únie).  

Rada školy schválila „Školský vzdelávací program“ na rok 2019/2020. 

 

 

27.02.2020 

Dňa 27.02.2020 sa uskutočnili voľby žiaka za člena Rady školy pri SOŠ polygrafickej. 

Z celkového počtu 11 voliteľov sa volieb podľa prezenčných listín zúčastnilo 11 voličov, t.j. 

100,00 % celkového počtu voliteľov. Členkou RŠ  za žiakov sa stala Zuzana Halásová.  

Taktiež sa uskutočnili voľby zástupcu nepedagogických pracovníkov za člena Rady školy pri 

SOŠ polygrafickej. Z celkového počtu 41 voliteľov sa volieb podľa prezenčných listín zúčast-

nilo  35 voličov, t. j. 85,36  % z celkového počtu voliteľov. Členkou RŠ za nepedagogických 

pracovníkov sa stala Sylvia Hrabovská. 

Voľby členov Rady školy za pedagogických zamestnancov  pri SOŠ polygrafickej sa z  cel-

kového počtu 45 voliteľov podľa prezenčných listín zúčastnilo 37 voličov, t. j. 82,22 % 

z celkového počtu voliteľov. Členkou RŠ za pedagogických pracovníkov sa stala Mgr. Gab-

riela Koteková, učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov a Judita Podobeková, majsterka 

odborného výcviku. Voľby sa uskutočnili podľa platnej legislatívy. 

 

24.6.2020 

Riaditeľ Strednej odbornej školy polygrafickej privítal a predstavil členov Rady školy. P. Jana 

Miklášová, bývalá predsedkyňa Rady školy, poďakovala za spoluprácu v uplynulom období 

a zaželala novým členom Rady školy veľa úspechov v ďalšej činnosti. Členmi Rady školy sú 

Mgr. Gabriela Koteková, Judita Podobeková (za pedagogických zamestnancov),  Sylvia Hra-

bovská (za nepedagogických zamestnancov), Martin Januška, Jana Kleinová, Bohuš Žitný( za 

robičov ),  Zuzana Halasová ( za žiakov) a Ing. Peter Blubla, PaedDr. Igor Mariančík, Mgr. 

Peter Pilinský a Mgr. Peter Buzáš ( za zriaďovateľa) 

Zároveň sa uskutočnila voľba predsedu a podpredsedu RŠ. Za predsedu RŠ bola navrhnutá 

a zároveň členmi RŠ jednomyseľne zvolená Mgr. Gabriela Koteková verejným hlasovaním. 

Za podpredsedu RŠ bola navrhnutá a zároveň členmi RŠ jednomyseľne zvolená Sylvia Hra-

bovská verejným hlasovaním. Predseda RŠ naplánoval ďalšie stretnutie RŠ na október 2020. 
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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, kariérový poradca, koordinátori jednot-

livých 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, radou rodičov a žiackou školskou radou. 
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Počet žiakov školy za školský rok 2019/2020 

 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

Počet tried Počet žiakov 
Z toho integ-

rovaných 
Počet tried Počet žiakov 

Z toho integ-

rovaných 

1. 4 107 10 4 106 15 

2. 4 95 11 4 95 12 

3. 4 97 6 4 97 6 

4. 4 86 9 0 0 0 

Spolu 16 385 36 12 298 33 

 

 

 

Celkový prehľad počtu žiakov školy (k 31.8.2019) 

Kód študijného, učebného 

odboru 

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

médií 
59 5  0 55 10 1 57 4 1 54 13 0 236 38 7 

3446 K grafik tlačových 

médií 
18 1 0 14 0 0 12 1 0 10 1 0 44 2 0 

3457 K operátor tlače 8 0 0 8 1 7 10 2 9 3 2 3 28 5 17 

3431 M 01 polygrafia - 

polygrafická technológia 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 

3431 M 02 polygrafia - 

grafika tlačovín 
21 3 0 18 8 0 18 4 0 16 2 0 69 17 0 

Spolu 98 24 0 99 13 10 92 18 10 94 7 4 383 62 24 
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Ostatní žiaci – (individuálny učebný plán, štúdium v zahraničí) 

 

Kód študijného, učebného odboru 

N
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Meno žiaka 

S
p

o
lu

 

344 7 K grafik digitálnych médií - 5 - 
Miniariková, Pausová, Szöcs, 

Václav, Kováč 
5 

3446 K grafik tlačových médií - 3 - Majling, Horvat, Perďochová 3 

3457 K operátor tlače - - - - - 

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

Spolu - 9 - - 9 

 

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 0 
- 

0 0 

3431 M 02 polygrafia - grafika tlačo-

vín 15 
- 

15 15 

3446 K grafik tlačových médií 18 - 18 18 

3447 K grafik digitálnych médií 57 - 57 57 

3457 K operátor tlače 0 - 0 0 

3436 K operátor knihárskych techno-

lógií 0 
- 

0 0 

Spolu 
90 

 
- 

90 

 

90 

 

 
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 

 

Ročník 
Počet prijatých 

žiakov 
Z ktorej školy 

2. 4 

Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby, Vlastenecké 

námestie 1, 851 01 Bratislava, Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 

Bratislava, SPŠ elektrotechnická, Zochova 9, 811 03, Bratislava, Súk-

romná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Brati-

slava 

3. 0 - 

4. 0 - 
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov  
Koncoročná klasifikácia 

 

Trieda 
Počet  

žiakov 
PSV PVD P N NK 

Priemer 

triedy 
OA/1ž NA/1ž 

I. GMA 30 0 6 19 0 5 2,51 22,60 0,00 

I. GMB 29 2 7 18 0 2 2,38 33,48 0,00 

I. TMT 26 0 4 19 0 3 2,70 27,23 0,04 

I. G 21 1 2 18 0 0 2,69 16,43 0,10 

I. ročník 106 3 19 74 0 10 2,57 24,94 0,04 

          

II. GMA 27 1 4 20 0 2 2,54 24,37 0,52 

II. GMB 28 3 8 14 0 3 2,27 26,18 4,07 

II. TMT 22 0 0 17 0 5 3,11 14,64 0,41 

II. G 18 3 2 9 0 4 2,68 38,33 0,72 

II. ročník 95 7 14 60 0 14 2,65 25,88 1,43 

          

III. GMA 28 1 3 21 0 3 2,70 37,11 1,00 

III. GMB 29 3 2 22 0 2 2,59 31,10 0,48 

III. TMT 22 1 2 19 0 0 2,66 22, 50 0,00 

III. G 18 2 5 11 0 0 2,33 35,67 0,00 

III. ročník 97 7 12 73 0 5 2,57 31, 60 0,37 

                  

IV. GMA 27 1 6 20 0 0 2,47 47,67 1,11 

IV. GMB 27 2 12 13 0 0 2,30 29,11 0,00 

IV. TMT 13 0 1 12 0 0 2,79 43,69 0,08 

IV.G 16 1 2 13 0 0 2,43 39,63 0,25 

IV. ročník 83 4 21 58 0 0 2,50 40,03 0,36 

          

ŠKOLA 381 21 66 265 0 29 2,57 30,61 0,55 

 

 
Maturitné skúšky 

 

Hodnotená oblasť Počet žiakov 

Počet žiakov prihlásených na MS 89 

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 3 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 8 (AJ B2) 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 83 

Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné maturitné skúšky 3 

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 

- - 

úroveň sa 

neuvádza 

- 

úroveň sa 

neuvádza 

- 

úroveň sa  

neuvádza 

- 

úroveň sa neuvádza 

- 

Anglický jazyk - - - - - - 

Matematika 
  

úroveň sa 

neuvádza 

- 

úroveň sa 

neuvádza 

- 

úroveň sa 

 neuvádza 

- 

úroveň sa neuvádza 

- 

 

 

EČ MS sa v školskom roku 2019/2020 nekonala. 

 

 

Výsledky ÚF IČ MS 

 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemer Úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra - - - - 

Anglický jazyk B1 - - - 

Anglický jazyk B2 8 1,75 100 % 

Matematika - - - - 

Teoretická časť odbornej zlož-

ky 
- - - - 

 

 

ÚF IČ MS sa v školskom roku 2019/2020 vykonala administratívne. ÚF IČ MS sa zúčastnilo 

len 8 žiakov z anglického jazyka na jazykovej úrovni B2.  

 

 

Praktická časť MS 

 

Predmet Počet žiakov Priemer Úspešnosť 

Praktická časť MS - - - 

 

 

 

PČ MS sa v školskom roku 2019/2020 vykonala administratívne. 
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Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2019/2020 

 
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, začí-

najúc prvým ročníkom. 

Učebné plány pre študijný odbor 3431 M polygrafia boli vypracované podľa Štát-

neho 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 zamerania 01 schválených riaditeľom školy dňa 27. augusta 2013 s platnosťou od 

1. septembra 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, začí-

najúc 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. TMT 3446 K grafik tlačových médií 

3457 K operátor tlače 

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

IV. TMT 3457 K operátor tlače 

3446 K grafik tlačových médií 

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

Trieda Študijný odbor, zameranie 
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Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 
(Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie) 

 

Zamestnanci školy spolu 83 

Počet pedagogických 43 

Z toho:  

- kvalifikovaní 43 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 4 

Počet nepedagogických 40 

Z toho:  

- školský psychológ 0 

- špeciálny pedagóg* 0 

- upratovačky, vrátnik 16 

- škol. kuchyňa a jedáleň 7 

- administratívni pracovníci 10 

- Zamestnanci polygrafickej výroby 7 

Spolu počet zamestnancov SŠ 83 

 

Z toho pedagogických 43 

 

 

(*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/RUJ 

2. Mgr. Bodri Boledovičová Petra ANJ/MJ 

3. Ing. Csomor Tomáš ANJ/EKO 

4. RNDr. Čapek Jíři TŠV/ MAT 

5. Ing. Fialová Eva  odborné predmety 

6. Ing. Fӧldesová Judita  odborné predmety 

7. Mgr. Hudec Michal  TŠV, ON 

8. Mgr. Huňady Ján, PhD. odborné predmety 

9. Ing. Chudá Milena  odborné predmety 

10. Mgr. Jakúbková Henrieta SJL 

11. Mgr. Koteková Gabriela  MAT, FYZ 

12. Mgr. Kovács Peter CHEM 

13. Ing. Kovácsová Monika  odborné predmety 

14. Ing. Kuruc Boris odborné predmety 

15. Ing. Kvasnica Ondrej, PhD. odborné predmety 

16. Ing. Marušincová Elena ANJ 

17. Mgr. art. Molnárová Barbora odborné predmety 

18. Ing. Mularčíková Mária odborné predmety 

19. PaedDr. Petrovičová Anna SJL/OBN 

20. Mgr. Pistlová Ľubica, PhD. TŠV 

21. Mgr. Prívozníková Katarína ANJ/RUJ 

22. Mgr. Soboňová Eva NAV 

23. Ing. Struška Bohumil odborné predmety 

24. Mgr. art. Štefanková Petra odborné predmety 

25. Mgr. Švorc Martin SJL/OBN 
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Zoznam majstrov odbornej výchovy   
 

Por. č. Titul, priezvisko, meno 

1. Ing. Bocková Ružena 

2. Ing. Čížiková Margita, hlavný majster odbornej výchovy 

3. Ducký Filip 

4. Bc. Hricišin Štefan 

5. Jelínek Tomáš 

6. Ing. Jurkovič Patrik 

7. Kardošová Helena 

8. Kožík Roman 

9. Kučmová Eva 

10. Miklášová Jana 

11. Mgr. Pálová Zuzana 

12. Petrík Martin 

13. Podobeková Judita 

14. Ing. Synko Ján 

15. Ing. Škulecová Daniela 

16. Štefík Patrik 

17. Štepnička Peter 

18. Ing. Lederleitner Milan, zástupca riaditeľa pre PV 

 

 

 

 

Zoznam vychovávateľov 

 

P.č. Titul, priezvisko, meno  

1. Mgr. Krnáčiková Monika  

2. Mgr. Soboňová Eva  

3. Mgr. Šuranová Milena  

4. Vykurilová Zuzana  

 

 

 

 

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2019/2020 

 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

Teoretické vyučovanie 0 

Praktické vyučovanie 4 

 



14 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 

2019/2020 

 
Forma  

vzdelávania 
Počet  

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

funkčné      

I. stupeň VŠ 1  1 1 

II. stupeň VŠ 1  1 1 

III. stupeň VŠ 1  1 1 

prípravné  

atestačné  

2 2 2 2 

inovačné     

kvalifikačné 5 1 4  

adaptačné 2 1 1 1 

exkurzie,  

odborné semináre 
    

individuálne  

štúdium 
všetci - všetci - 
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Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 
Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Kurz na ochranu života a zdravia pre 3. ročník Dni finančného spotrebiteľa (online kvíz 

organizovaný NBS) 

Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník Najkrajšia kniha Slovenska - súťaž 

Exkurzia do tlačiarne KOKA Best in english (online testovanie) 

English Week - kurz anglického jazyka s lekto-

rom 

Výchova mládeže k občianskemu spoluna-

žívaniu (IVO) 

Návšteva útulku Sloboda zvierat Matematický klokan (Talentída) 

Beseda so spisovateľom V. Beniczkym Literárna súťaž November 89 a my 

Súťaž o najlepšiu esej v anglickom jazyku Župný športový deň – florbal (chlapci) 

Helloween Online kvíz z fyziky 

Imatrikulácie žiakov 1. ročníka Stolný tenis – dievčatá a chlapci 

Scary Night Mare (Movie Night) Basketbal - žiačky (Gymnázium na Hube-

ného ulici) 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku Futsal – žiaci (Mladá garda) 

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka 

a literatúry 

Bedminton – dievčatá a chlapci (Slávia 

Agrofert Petržalka) 

Exkurzia do Múzea Ľudovíta Štúra v Modre  Krajské kolo olympiády v angličtine (IU-

VENTA) 

Medzikultúrna identita – Vianoce (rozhovor 

s cudzincami v anglickom jazyku) 

Krajské kolo olympiády zo slovenského 

jazyka a literatúry (IUVENTA) 

Jazyková exkurzia do Viedne Florbal – chlapci a dievčatá 

Vianočný turnaj – florbal, bedminton, stolný 

tenis 

Tvorba loga pre medzinárodnú spoločnosť 

PIAAC 

Futsalový turnaj O pohár riaditeľa školy Volejbal - chlapci 

Lyžiarsky výcvik Záložka do knihy spája školy 

Dobrý štart ( v spolupráci s CPPPaP) Medzinárodná súťaž TOO MUCH TOO 

LITLE 

Deň otvorených dverí Župné dni (účasť na akcii) 

Zábavná matematika Workshop Grafity - Viedeň 

Výstava žiackych prác v priestoroch školy  

Memoriál Tibora Kertésza (medzinárodný fut-

salový turnaj) 

 

Polyvoľby 2020  

Christmas Movie Night   

Tom Sawyer – návšteva divadelného predsta-

venia v anglickom jazyku 

 

Branding, Branding Strategy   

„Diera na trhu“ – grafické spracovanie neexis-

tujúceho produktu (anglický jazyk) 

 

Návšteva výstavy Bienále forma 2019, Galéria 

Slovenskej výtvarnej únie BA 

 

BIB 2019 na Bratislavskom hrade   

Návšteva Bibliotéky – Náš farebný svet 

v Japonsku 

 

Návšteva múzea na Bratislavskom hrade- SNM  

Bibliotéka Bratislava – výstava kníh  
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Odborná exkurzia – Neografia Martin  

Exkurzia – Slovenská Grafia  

Spiderman je môj spolužiak – súťaž pre zá-

kladné školy 

 

Black Line – Linoryt (medzinárodná súťaž)  

Propagovanie ústnou aj letákovou formou - 

súťaž SOČ 

 

Beseda s grafickým dizajnérom Filipom Lich-

tnekerom 

 

Výstava grafických linorytov vo vianočne vy-

zdobenej galérii 

 

Návšteva polygrafického múzea, Múzeum Gu-

tenberg 

 

Exkurzia do zážitkového centra vedy Aurélium   

Mikuláš, Tvorba masiek na Mikuláša  

Návšteva Výstavy - Železo Zamat Nožnice  

Predvianočná výzdoba priestorov školy  

Tvorba letáka na Deň otvorených dverí  

Návšteva výstavy Čaro zimy a fašiangov  

Exkurzia – Vianočná Bratislava  

Návšteva výstavy na Bratislavskom hrade  

návštevy výstav a exkurzie:  

- Slovenská Grafia  

návšteva Ekofilmu  

medzinárodná súťaž FOTO brigáda 2019 DOD SAV, Ústav polymérov – prednáška, 

prezen-tácie, prehliadka  

súťaž Prázdninová fotografia 2019 ZENIT (kategória web a grafik) – školské, 

krajské, celoslovenské kolo  

medzinárodná súťaž tlačiarov Print Star 2019 – 

tvorba sprievodných propagačných tlačovín 

Bibliotéka – výstava kníh (Incheba Expo 

Bratislava) 

Tvorba sprievodných propagačných tlačovín 

pre medzinárodnú súťaž FOTO brigáda 2019 

DOD – Fakulta chemickej a potravinárskej 

technológie STU – november 2019 

FUTSAL – medzinárodný futsalový turnaj – 

tvorba propagačného mate 

Župné dni (BSK) – Bratislava, Pezinok, 

Senec, Malacky – prezentácia stredných 

škôl 
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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 
Futsal - chlapci 3. miesto      Best in English - 

medzinárodné onli-

ne testovanie 

z anglického jazyka 

 

 

Najlepší-

mumies-

tnením 

bolo 862. 

miesto zo 

16 462 

zúčastne-

ných žia-

kov 

Stolný tenis - 

chlapci 

3. miesto   TOO MUCH TOO 

LITTLE – medzi-

národná súťaž 

v tvorbe plagátov 

1. miesto 

 

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

miesta. Výsledky v medzinárodných súťažiach uvádzať všetky) 
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Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 
Názov projektu Termín začatia  

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Dobrý štart september 2019 november 2019  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   Možnosť obnovy športového 

vybavenia, podpora projektov 

FOTO brigáda   Medzinárodná fotografická 

súťaž 

Projekt bol v dôsledku pan-

demickej situácie zrušený 

Btack Line - Linoryt   Projekt zameraný na podporu 

žiakov stredných škôl, ktorí sa 

pripravujú na povolanie v prí-

buzných odboroch polygrafie. 

Medzinárodný futsalový 

turnaj polygrafických 

škôl – Memoriál Tibora 

Kertésza 

  Žiaci polygrafických škôl 

mohli súperiť v športovej dis-

ciplíne 

NÚCEM – elektronické 

testovanie 

máj 2020 máj 2020 Žiaci majú možnosť vyskúšať 

si vypracúvanie maturitných 

testov z cudzieho jazyka 

a slovenského jazyka 

a literatúry a zároveň pomohli 

NÚCEM overiť vhodnosť 

testových položiek. 

Medzinárodný projekt 

Erasmus+, výzva 2019, 

odborná pracovná stáž v 

zahraničí, mobilita učia-

cich sa a jednotlivcov 

december 2019 október 2021 Projekt bol v dôsledku pan-

demickej situácie predĺžený 

o 11 mesiacov. 

Print Star 2020   Projekt bol v dôsledku pan-

demickej situácie zrušený 
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Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 
 

V školskom roku 2019/2020 v škole nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou 

inšpekciou. 

 

 

 

 

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. Bu-

dovu školy je potrebné systémovo a komplexne rekonštruovať. Pôvodná vonkajšia fasáda 

školy a osadené kovové okná na budovách nespĺňajú súčasné kritéria vyžadované pre energe-

tické 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 opäť financovala nákup multilicencie grafických systémov ADO-

BE CC pre žiakov. Nákup licencie ADOBE CC výrazne posilňuje 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. 

V budove teoretického vyučovania bola počas prázdnin vybudovaná nová WiFi sieť, ktorá 

v rámci budovy umožňuje pripojenie z ktoréhokoľvek miesta.  

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 boli rekonštruované obe budovy telocviční. Pristúpilo sa k zatepleniu 

a obnovy vonkajšej fasády, výmeny a zatepleniu strešnej krytiny, novej inštalácii elektroroz-

vodov a osvetlenia, výmeny okien, inštalácii vzduchotechniky, vymaľovaniu a odhlučneniu 

panelmi. Žiaci začali telocvične opätovne využívať od 1. septembra 2019. Celkový stav telo-

cviční po rekonštrukcii bol preverený Medzinárodným futsalovým turnajom – Memoriál Ti-

bora Kertésza v dňoch 17. – 19.10.2019. 

Zriaďovateľovi školy bola viacnásobne 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 školskom internáte finančne podporil celkovú rekonštrukciu ubytovacích priestorov na 4 

poschodí. Rekonštrukciou sa skvalitnil ubytovací štandard žiakov. V rámci ubytovanej bunky 

sa zrekonštruovalo sociálne zariadenie, osvetlenie, vymenili sa podlahové krytiny prechodové 

dvere a všetok mobiliár.  
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Počas prázdnin sa zrealizovala oprava a výmenu rozvodov kúrenia, vykurovacích telies 

a vyregulovanie systému na školskom internáte. Pristúpilo sa tak k druhej etape obnovy vyku-

rovacieho systému, kedy v prvej etape v roku 2012 sa zrekonštruovala kotolňa. Cieľom vý-

meny jednorúrkového vykurovacieho systému bola potreba bezpečného a ekonomického pre-

vádzkovania Školského internátu, kde boli radiátory zapojené od prvého po posledný do série 

cez všetky poschodia. V tomto konštrukčnom systéme vykurovania školského internátu chý-

bali vertikálne rozvody kúrenia (tzv. stupačky). Na žiadnom radiátore sa nenachádzal regu-

lačný ventil, nakoľko by vyradil z prevádzky všetky ostatné radiátory nasledujúce za ním. 

Cieľom opravy a výmeny rozvodov kúrenia bolo opraviť vykurovaciu sústavu tak, aby ju bolo 

možné hydraulicky vyregulovať, vybaviť ju termostatickými ventilmi a hlavicami na radiáto-

roch. Vybudovali sa dve samostatné nové zvislé stúpačky. Z týchto zvislých stúpačiek - ve-

tiev sa napojili jednotlivé podlažia. Rozvody na jednotlivých podlažiach k vykurovacím tele-

sám sú vedené nad podlahou príslušného podlažia. Ako vykurovacie telesá sú použité oceľové 

doskové radiátory vybavené termostatickou hlavicou. 

Na školskom internáte pretrváva nepriaznivý stav zvislých kanalizačných rozvodov, roz-

vodov teplej a studenej vody čo spôsobuje pravidelné prasknutie skorodovaných rúr, časté 

havarijné stavy kanalizácie a nutnú opravu nezrekonštruovaných sprchovacích kútov.  

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

ciu, a to najmä rozvodov kanalizácie, vody, výmeny starých nefunkčných okien a zateplenie 

fasády budov. Škola nemá dostatok finančných prostriedkov na ich obnovu.  

Počas prázdnin sa na budove praktického vyučovania čiastočne zrekonštruovala strecha, 

nakoľko počas dažďov zatekalo do priestorov TYPO. Ostáva oprava strechy nad celým prak-

tickým vyučovaním, pretože strešná krytina vykazuje na mnohých miestach vážne poruchy. 

V budove praktického vyučovania bola počas prázdnin vybudovaná nová WiFi sieť, ktorá 

v rámci budovy umožňuje pripojenie z ktoréhokoľvek miesta.  

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 aj svoj notebook. Pracovisko pre každú skupinu žiakov disponuje minimálne 1 PC pra-

coviskom ako náhrada za pokazený notebook, prípadne pre prípady, keď žiak zabudne note-

book doma. Všetky pracoviská PV sú vybavené Wi Fi pripojením na internet. Rekonštrukciu 

si vyžadujú elektrické rozvody, osvetlenie. Materiálovo-technické vybavenie školy umožňuje 

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

Stop, elektronické vyraďovanie tlačových hárkov programom XMF. V priebehu školského 

roka sa pokračovalo s čiastočnou obnovou 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 a následne v roku 2018 lepičkou knižných chrbtov Horizon. 

Škola si udržiava vysoký štandard materiálovo-technického vybavenia zameraného na di-

gitálne spracovanie tlačovín. Disponuje dvomi digitálnymi tlačovými strojmi Xerox pre štvor-

farebnú a čiernobielu tlač. Na úseku tlačových médií sa žiaci vzdelávajú na vyrezávacom 

plotri GRAPHTEC a veľkoformátovej ecosolventnej CMYK atramentovej tlačiarni 

s integrovaným kontúrovým rezaním ROLAND. Hardvérovým a softvérovým vybavením sa 

podarilo zrealizovať vytvorenie Odborného pracoviska technickej konštrukcie a grafického 

spracovania obalov. 

BSK finančne podporil prípravu stolnotenisového turnaja škôl BSK v rámci 2. sekcie. 

Turnaj sa nerealizoval, nakoľko vznikla pandémia COVID-19. Vybavenie sa použije do bu-

dúcna a žiaci školy budú môcť využívať stolnotenisové športové náčinie. 
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V období september 2019 až august 2020 škola riešila viacero havárií (rozvody kanalizá-

cie, čerpanie splaškovej vody na rampe praktického vyučovania, zatekane do interiéru budov).  

Potreba rozsiahlejších opráv bola priebežne hlásená súčasnému zriaďovateľovi, ktorým je 

Bratislavský samosprávny kraj. V roku 2019 bola ukončená projektová dokumentácie v rámci 

COVaP a 25.6.2019 bol podaný projekt komplexnej rekonštrukcie budovy praktického vyu-

čovania. 
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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 
(v súlade s §5 ods. 7 písm. h) 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; informá-

cia o stanovenom cieli v koncepčnom zámere rozvoja školy obsahuje aj spôsob, akým sa cieľ 

sleduje a vyhodnotenie jeho plnenia; plnenie cieľa by malo byť overiteľné. vyhodnotenie by 

malo obsahovať analýzu a porovnanie plnenia koncepcie školy s minulým školským rokom) 

 

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. 

Priebežne sa pokračuje v aktualizácii Školských vzdelávacích programov a učebných 

osnov pre študijne odbory grafik médií, operátor digitálnej tlače a operátor knihárskych tech-

nológií. Na PV sa aktualizovali tematické plány, tak aby sa viac priblížili svojim obsahom 

praktickým potrebám našich absolventov. Teoretické vyučovanie v odborných predmetoch sa 

zameriava predovšetkým na osvojenie si základných vedomostí z teórie farieb, spracovania 

obrazových a textový prvkov, základov prípravy kopírovacích podkladov a základov tlačo-

vých procesov, tak aby ich mohol absolvent školy využiť pri rôznych technológiách spraco-

vania podkladov pre výrobu tlačovín a pri rôznych technológiách príslušných tlačových tech-

ník. Dôraz na praktickom vyučovaní sa kládol na zvládnutie základných princípov typogra-

fického spracovania textov, spracovania obrazových predlôh, reprodukcie farieb, denzitomet-

rie 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 využívala 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, Krakova a Olomouca. 

Škola usporiadala 3. ročník Medzinárodnej futsalovej súťaže polygrafických škôl – 

Memoriál Tibora Kertésza. 

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

kračovala v monitorovaní zameraného na zistenie potreby trhu práce a uplatnení absolventov 

školy. Výsledky monitorovania boli publikované a zverejnené v domácich a zahraničných 

odborných časopisoch. 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 uplatnenie absolventov školy so zamestnávateľmi. V úzkom prepojení je aj vy-

konávanie odbornej praxe u zamestnávateľov. 

 

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

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

dium 

 
 Na základe monitorovania zameraného na zistenie uplatnenia absolventov školy, mô-

žeme štatisticky vydokladovať ďalšie smerovanie našich absolventov. Monitoring bol realizo-

vaný od roku 2019. Otázky kladené respondentom mapovali ich podnet pre štúdium na škole, 

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

tov 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. 

 
 

Pandémia COVID-19 
 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, v súvislosti so šírením respiračného 

ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19, prijalo opatrenia a zákazy, ktorých účelom 

bolo zabezpečiť preventívne opatrenia voči šíreniu koronavírusu medzi žiakmi a zamestnan-

cami.  

V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si prerušenie vyučovania v školách 

vyžiadalo využívanie dištančných foriem vzdelávania v oveľa vyššej miere. Počas výni-

močného režimu škola zabezpečila samoštúdium žiakov podľa podmienok a možností 

prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. 

Opatreniami sa zabezpečilo: 
1. Vedúci zamestnanec pedagogickým zamestnancom prideľoval, kontroloval a riadil prácu z domu. 

2. Zamestnanec vykonávajúci prácu z domu bol povinný počas celej pracovnej doby byť k dispozícii 

svojmu nadriadenému vedúcemu zamestnancovi na telefóne alebo e-mailom. 

3. Pedagogickí zamestnanci zadávali, kontrolovali a hodnotili prácu žiakov z domu. 

4. Vzhľadom k zmene formy výchovno-vzdelávacieho procesu sa pedagogickí zamestnanci 

v nepriamej vyučovacej povinnosti pripravovali na pedagogickú činnosť. 

 

 

Rozhodnutím Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)  

a) mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia 

škôl zabezpečili podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektro-

nickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,  

b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; 

c) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto  

 

Na základe nariadenia župana Bratislavského samosprávneho kraja ostali žiaci od 8. 

marca 2020 doma a vyučovanie na školách BSK bolo prerušené. Žiaci počas vývoja pande-

mickej situácie s prechádzali na dištančnú formu vzdelávania.  
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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 

 tvorba učebných pomôcok 

 

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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Ďalšie informácie o škole: 

 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 

Voľno-časové aktivity školy 

 

V školskom roku 2019/2020 mali žiaci našej školy možnosť zapojiť sa do rôznych 

krúžkov, a to v rámci aktivít školského internátu a v rámci realizácie vzdelávacích poukazov.  

Zrealizované bolo zapájanie žiakov do športových, fotografických, grafických a lite-

rárnych súťaží, žiaci mali možnosť po vyučovaní využívať telocvične a športový areál. Uby-

tovaní 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 

Obrázky v pohybe 21 

Slovenčina hrou 25 

Športové a pohybové hry 22 

Pohybové hry 21 

Čarodielňa 25 

Píšme tvorivo a bez chýb 20 

Talk to me 25 

Umelecká knižná väzba 14 

Easy English 25 

Kreatívna grafika 25 

Zábavná matematika 12 

Tvorivé dielne 11 

Fotokrúžok  25 

Tvorme v 3 D 17 

Školský časopis 25 
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Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom  

 

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

stredníctvom programu aSc agenda. V priebehu školského roka po dohode s rodičovskou ra-

dou, 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. 

Počas pandemickej situácie išlo o najefektívnejší spôsob komunikácie s rodičmi žia-

kov. 

 

 

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.  

Režim školy bol v tomto školskom roku utlmený pandemickou situáciou. Ukončenie 

štúdia na škole prebehlo administratívnym spôsobom. 

Škola musela preložiť termín realizácie programu Erasmus+ v projekte Rozšírenie 

praktických skúseností žiakov polygrafických odborov a mobilite jednotlivcov.  

Škola zrealizovala svoju každoročnú vydavateľskú činnosť – Minidiár, nástenný ka-

lendár. 
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Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2019/2020 (údaje za 1. polrok) 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 
ZA OA NA N Pochvaly Pokarhania 

Znížená známka zo 

správania na 2 

Znížená známka zo 

správania na 3 

I. GMA 30 1885 1875 10 7 0 5 0 0 

I. GMB 29 1876 1871 5 5 1 2 0 0 

I. TMT 25 1493 1471 22 10 0 2 0 0 

I. G 21 1316 1316 0 3 0 0 0 0 

I. ročník 105  6570 6533 37 25 1 9 0 0 

          

II. GMA 28 2010 1959 51 12 1 2 0 1 

II. GMB 28  2134 2091 43 9 2 6 0 1 

II. TMT 21  1510 1492 18 13 0 3 0 0 

II. G 18  1888 1802 86 7 1 3 3 1 

II. ročník 95 7542 7344 198 41 4 14 3 3 

              

III. GMA 28 2874 2812 62 9 1 8 3 0 

III. GMB 29 2432 2378 54 12 0 4 2 0 

III. TMT 22 1872 1867 5 8 0 1 0 0 

III. G 18 1197 1192 5 5 0 2 0 0 

III. ročník 97 8375 8249 126 34 1 15 5 0 

                    

IV. GMA 27 3198 3179 19 4 1 3 0 0 

IV. GMB 27 2390 2371 19 2 0 5 0 0 

IV.TMT 15 1757 1641 116 4 1 10 3 2 

IV. G 16 1568 1553 15 2 1 1 1 0 

IV. ročník 85 8913 8744 169 12 3 19 4 2 

          

ŠKOLA 382 31400 30870 530 112 9 57 12 5 
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Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2019/2020 (údaje za 2. polrok) 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 
ZA OA NA N Pochvaly Pokarhania 

Znížená známka 

zo správania na 

2 

Znížená známka 

zo správania na 

3 

I. GMA 30 678 678 0 1 0 0 0 0 

I. GMB 29 971 971 0 0 2 0 0 0 

I. TMT 26 709 708 1 0 0 0 0 0 

I. G 21 347 345 2 0 0 0 0 0 

I. ročník 106 2705 2702 3 1 2 0 0 0 

          

II. GMA 27 672 658 14 0 0 1 0 0 

II. GMB 28 847 733 114 1 0 0 0 1 

II. TMT 22 331 322 9 0 1 0 0 0 

II. G 18 703 690 13 1 0 3 0 0 

II. ročník 95 2553 2403 150 2 1 4 0 1 

              

III. GMA 28 1067 1039 28 0 0 4 0 0 

III. GMB 29 916 902 14 1 3 1 0 0 

III. TMT 22 495 495 0 0 0 0 0 0 

III. G 18 642 642 0 0 4 0 0 0 

III. ročník 97 3120 3078 42 1 7 5 0 0 

                    

IV. GMA 27 1317 1287 30 0 2 1 0 0 

IV. GMB 27 786 786 0 0 2 0 0 0 

IV.TMT 13 569 568 1 0 0 0 0 0 

IV. G 16 638 634 4 0 1 0 0 0 

IV. ročník 83 3310 3275 35 0 5 1 0 0 

          

ŠKOLA 381 11688 11458 230 4 15 10 0 1 
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 

 

Ing. Roman Šíp, PhD. riaditeľ školy 

Ing. Judita Földesová, zástupca riaditeľa pre TV 

Mgr. Martin Švorc, zástupca riaditeľa pre TV 

Ing. Milan Lederleitner, zástupca riaditeľa pre PV 

Ing. Margita Čížiková, hlavný majster odbornej výchovy 

Mgr. Barbora Takáčová, vedúca úseku ekonomických činností 

Mgr. Gabriela Koteková, 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 SOŠ polygrafickej na školský rok 2019/2020. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií. 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri SOŠ polygrafickej. 

7. Ďalších podkladov (uviesť konkrétne). 
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Prerokované v pedagogickej rade dňa 21.10.2020 

 

 

 

Stanovisko rady školy 

 

Rada školy pri Strednej odbornej škole 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 2019/2020 

 

 

 

Prerokované dňa 28.10.2020 

 

 

Mgr. Gabriela Koteková 

……………………….………………………… 

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 

2019/2020. 

 

 

V Bratislave     ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Juraj Droba, MBA, MA                                                                                                                        
                                                                                                               predseda 


