
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti školy, jej 

výsledkoch a podmienkach  za školský rok 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
V súlade s vyhl. č. 435/2020 Z. z bola správa prerokovaná pedagogickou radou dňa 29.09.2021 
 
 
V Prešove, 29.09.2021                         Vypracovala: Ing. Valéria Varadská, riaditeľka školy 
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a/. Základné identifikačné údaje: 

 

Zriaďovateľ: Okresný úrad Prešov  

Sídlo: Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 

Kontakt: 051/7082201 

Názov školy : Odborné učilište internátne 

IČO :  00523216 

Sídlo: Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov 

Kontakt :  e-mail : ouipo@ouipo.sk, 

 web: www.ouipo.sk 

Telefón:  051/7733006, 7596151 

Štatutárny orgán : Ing. Valéria Varadská 

 riaditeľka 

Mená vedúcich zamestnancov: Ing. Daniel Fecko 

 zástupca riaditeľky školy pre teoretickú výučbu 

 Bc. Beáta Rusinkovičová 

 zástupkyňa riaditeľky školy pre odborný výcvik 

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:  

      Rada školy pri OUI Prešov  
Zástupcovia za pedagogických zamestnancov: 

▪ Ing. Anna Hudáková, učiteľka odborných predmetov – predsedníčka RŠ pri OUI v Prešove 
▪ Bc. Elena Kazimírová, majsterka OV 
▪ Bc. Jarmila Žulová, majsterka OV 

Zástupcovia za nepedagogických zamestnancov: 
▪ p. Anna Pankuchová, ekonomická zamestnankyňa 

Zástupcovia za rodičov: 
▪ p. Oľga Jurušová, 2.D 
▪ Mgr. Ľubomíra Kireta, 2.Z 
▪ p. Ivan Červeňák,1.F                     

Delegovaní zástupcovia: 
▪ Bc. Natália Procházková, OÚ Prešov 
▪ PeadDr. Peter Richman, OÚ Prešov 
▪ Mgr. Vladimír Wittner, OÚ Prešov 
▪ PhDr. Anna Bőhmerová, od 01.05.2021 Mgr. Iveta Peterová, OÚ Prešov 

Zasadnutia RŠ pri OUI v Prešove sa uskutočnili podľa Plánu zasadnutí, ktorý vypracúva 
predsedníčka rady školy. Riadi sa podľa svojho štatútu. 
Gremiálna rada školy zasadala  pravidelne raz za mesiac v období školského vyučovania. 
Pedagogická rada – tvoria ju všetci  pedagogickí zamestnanci školy.    
Rozhoduje v dôležitých otázkach výchovy a vzdelávania. Zvoláva ju riaditeľ školy podľa  
„Časového plánu zasadnutia PR“. 
Práca metodických orgánov. 
Na OUI v Prešove pracujú 2 predmetové komisie do ktorých  sú zapojení všetci     
pedagogickí zamestnanci. 
Predmetová komisia pre odborné predmety – UO murár -  Bc. Homiak, MOV, UO maliar - Bc.    
Namešpetra, MOV – do 23.03.2021,od 12.04.2021 P. Biroš, MOV,  UO obchodná prevádzka – 
Mgr. Petrigáčová, MOV, UO záhradník – Bc.  Štibrányiová, MOV, UO zámočník, inštalatér – M. 
Demek, MOV – do 31.01.2021, od 01.02.2021 M. Hricov, MOV - vedúci čiastkových PK. 
Predmetová komisia pre všeobecnovzdelávacie predmety – predseda Mgr. Lukáč, učiteľ   
všeobecno-vzdelávacích predmetov. 
Predseda a vedúci čiastkových  predmetových komisií mali zasadnutia podľa potreby. 

http://www.ouipo.sk/
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Prostredníctvom predmetových komisií počas šk. roka sa plnili priebežne všetky úlohy,   
ktoré boli predmetom zasadnutí:  

• prerokovanie návrhu plánu práce školy  na šk. rok 2020/2021 

• aktualizácia ŠkVP 

• pravidelné dopĺňanie informácií webovej stránky školy 

• tvorba učebných textov a učebných pomôcok  

• doplnenie materiálového vybavenia učební, dielní podľa požiadaviek jednotlivých PK, 
videotechniky, objednanie odborných časopisov 

Každá predmetová komisia v šk. roku 2020/2021 pracovala v obmedzenom režime.  
Kontrolná a hospitačná činnosť. 
Kontrolná a hospitačná činnosť prebiehala plánovane na jednotlivých úsekoch, na     
teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku prebehla 1 krát za školský rok a bola   
zameraná na kvalitu vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu,  plnenie učebných   
osnov, zosúladenie tematických plánov s odborným výcvikom, dodržiavania BOZP,   
využívanie učebných pomôcok. 
 

b/. Údaje o počte žiakov školy v školskom roku 2020/21: 

 
K 15.09.2020 bolo evidovaných 151 žiakov, z toho 69 dievčat, podľa učebných odborov takto:  
3678 G 01 – Inštalatér  – vodovodné zariadenia – 9 žiakov 
3686 G 06 – Stavebná výroba – stavebné zámočníctvo – 8 žiakov 
3686 G 03 – Stavebné práce – murárske práce – 36 žiakov 
3686 G 10 – Stavebné práce – maliarske a natieračské práce – 13 žiakov  
6491 G 01 – Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál – 31 žiakov z toho 23 dievčat 
6494 G 00 – Obchodná prevádzka – služby a domáce práce – 19 žiačok 
2985 G 00 -  Potravinárstvo – cukrárska výroba –27 žiakov z toho 23 dievčat 
4572 G 09 – Poľnohospodárska výroba – záhradník: kvetinár, sadovník – 8 žiakov, z toho 4  
                     dievčatá 

 

d/. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2021/22: 

 
Do prvého ročníka bolo prijatých spolu 59 žiakov, podľa učebných odborov takto: 
3678 G 01 – Inštalatér  – vodovodné zariadenia – 6 žiakov 
3686 G 03 – Stavebné práce – murárske práce – 18 žiakov 
3686 G 10 – Stavebné práce – maliarske a natieračské práce – 5 žiakov 
3686 G 06 – Stavebná výroba – stavebné zámočníctvo – 3 žiaci 
6491 G 01 – Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál –  9 žiakov 
2985 G 00 -  Potravinárstvo – cukrárska výroba – 8 žiakov  
6494 G 00 – Obchodná prevádzka – služby a domáce práce – 8 žiačok 
4572 G 09 – Poľnohospodárska výroba – záhradník: kvetinár, sadovník – 2 žiaci  
 

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

stupňa vzdelania: 

 
- organizácia školského roka bola zabezpečená podľa POP na školský rok 2020/2021 
- výchovno-vzdelávací proces  sa riadil plánom práce školy, ktorý bol pedagogickou radou  
  prerokovaný dňa 29.09.2020 pri dodržiavaní všetkých špeciálno-pedagogických zásad,   
  metód  a foriem práce 
- plán práce školy vychádzal z koncepcie rozvoja školy 
- v školskom roku 2020/2021 bolo 13 tried 
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Priebeh vyučovania v OUI v Prešove počas školského roka 2020/2021: 

• prerušenie vyučovania od 26. októbra 2020 do 13.novembra 2020  

• začiatok vyučovania od 16.novembra do 18.decembra 2020  

• prerušenie vyučovania od 11. januára do 19.februára 2021 (od 22.2. do  26.2.2021 jarné 
prázdniny) 

• začiatok vyučovania 01.marca 2021 do 30. júna 2021 
Prerušenie vyučovania prebehlo na základe rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a 
školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového 
štábu, ktoré bolo zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom 
COVID-19.  
V období prerušenia vyučovania sa výchovno-vzdelávací proces vykonával dištančnou formou 
v obmedzenom režime, keďže väčšina našich žiakov nie je technicky vybavená a nemá prístup na 
internet.  
Odborné učilište je typ školy, ktorej najdôležitejšou úlohou  je pripraviť žiakov pre robotnícke 
povolania a v prípade našich žiakov treba mať na zreteli aj fakt, že na tejto škole končia cyklus 
vzdelávania a prioritou pri  ich hodnotení nie sú len vedomosti, ale hlavne praktické zručnosti, ktoré 
získavajú prostredníctvom odborného výcviku.  
Dištančná forma vzdelávania žiakov OUI v Prešove prebiehala podľa plánu DV nasledovne: 
Vzdelávanie predmetu odborný výcvik dištančnou formou je neuskutočniteľné. 
Dištančná forma vzdelávania žiakov OUI v Prešove prebiehala len v teoretickom vyučovaní (okrem 
predmetu Telesná a športová výchova) v desaťdňovom cykle nasledujúcimi formami: 
1. elektronická komunikácia (nie on-line so žiakom, resp. s viacerými žiakmi naraz)  
uskutoční sa len v obmedzenom rozsahu, nakoľko väčšina žiakov školy nie je technicky vybavená 
a nemá prístup na internet: 

• prostredníctvom e-mailovej komunikácie, 

• prostredníctvom sociálnych sietí, 

• využívaním videí na youtube.com 
2. zadania k riešeniu úloh v listinnej podobe  -  pracovné listy, učebné texty, didaktické 
materiály 
3. mobilná komunikácia (telefonicky) 
Priebeh dištančného vzdelávania 
Zadávanie učiva a úloh: 

• učebný materiál si žiaci osobne preberú v škole podľa harmonogramu, ktorý určí triedny 
učiteľ pre každú triedu, ktorý bude zverejnený na webovej stránke školy na obdobie 10 dní 
v primeranom rozsahu. V opodstatnených prípadoch učebný materiál škola doručí žiakom 
prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a do zriadených komunitných centier, 
resp. poštou. 

• o výbere učiva rozhodne učiteľ z tematického celku v danom časovom úseku DV podľa 
jeho dôležitosti 

• povinnou súčasťou učebných materiálov bude kontrolný test, resp. iná písomná forma 
kontroly zadaného učiva za účelom hodnotenia žiaka známkou 

Hodnotenie 
Žiaci povinne vypracujú písomný test, ten bude súčasťou učiva. Podľa harmonogramu, ktorý určí 
triedny učiteľ pre každú triedu a ktorý bude zverejnený na webovej stránke školy, resp. po návrate 
do školy ho odovzdajú učiteľovi na kontrolu a hodnotenie za každý predmet.  
Vzhľadom k tomu, že väčšina našich žiakov je zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
komunikácia s nimi bola veľmi obtiažna. Spätná väzba bola skoro nulová. 
Bohužiaľ dištančné vzdelávanie pre zdravotne znevýhodnených žiakov je v podstate nemožné. 
Zamestnanci školy boli v režime home offis len v období prvého prerušenia vyučovania počas  
1. polroku školského roku. 
V 2. polroku počas prerušenia vyučovania zamestnanci dištančné vzdelávanie vykonávali už  
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v škole za dodržania všetkých epidemiologických opatrení. 
 
Od 01. októbra 2020, kedy začal platiť núdzový stav a podľa podmienok COVID automatu podľa 
aktuálnej epidemiologickej situácie v meste Prešov, sa mimoškolský život školy zastavil. Boli 
zastavené všetky mimoškolské aktivity ako krúžková činnosť (od 12.10.2021), prednášky, návštevy 
divadelných a filmových predstavení, súťaže, DOD, nábor žiakov, výmenná prax žiakov 
z družobnej školy OUI v Chroustoviciach z ČR, všetky hromadné podujatia  do konca školského 
roka. 
Vyučovanie sa pre posledný ročník v odborných učilištiach  končilo 28. mája 2021. Dátum 
vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka bol 28. máj 2021. 
V školskom roku 2020/2021 sa v odborných učilištiach záverečná skúška vykonala administratívne 
- k 28.05.2021 bolo v 3. ročníku 17 žiakov (z toho 8 dievčat), z toho 2 žiaci neprospeli a požiadali   
  o opakovanie ročníka, 1 žiačka bola neklasifikovaná.  Keďže sa na komisionálnu skúšku   
  nedostavila, bola  hodnotená známkou nedostatočný s celkovým hodnotením neprospela. 
  Záverečnú skúšku administratívne  vykonalo 14 žiakov, VL získalo 13 žiakov, 1 žiak bol zaučený 
- k 28.5.2021 boli 3 žiaci vyznamenaní,6 prospeli veľmi dobre, 5 žiaci prospeli 
- k 30.06.2021 bolo v 1. ročníku  48 žiakov zaškolených ( z toho 20 dievčat), v 2. ročníku 26 žiakov   
  zaučených ( z toho13 dievčat ) 
- k  30.06.2021 bolo 19 žiakov vyznamenaných, 12 žiakov prospelo veľmi dobre, 41 žiakov   
  prospelo, 1 žiak bol neklasifikovaný – k 30.06.2021 zanechal štúdium 
- k 28.05.2021 bolo spolu 2434 vymeškaných hodín (za 3. ročník), z toho 449 (18,45 %) hodín  
  neospravedlnených. Priemer na jedného žiaka činí 124,06 hodín ospravedlnených; 28,06 hodín   
  neospravedlnených 
- k 30.06.2021 bolo spolu 18.572 vymeškaných hodín ( za 1. ročník 10.888, za  2. ročník 7.684),   
  z toho 6.799 (36,61 %) hodín neospravedlnených. Priemer na jedného žiaka činí 164,40 hodín   
  ospravedlnených;  99,2 hodín neospravedlnených. 
Výchova  mimo vyučovania. 
V školskom roku 2020/2021 bolo na internáte ubytovaných 14 žiakov ( z toho 3 dievčatá). 
Výchovnú činnosť na internáte zabezpečovali dvaja vychovávatelia a dvaja pomocní 
vychovávatelia.  VMV pracovala podľa plánu práce. Za VMV zodpovedala riaditeľka školy. 
 

f/. Zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje 

výchovu a vzdelávanie: 

 
3678 G 01 – Inštalatér  – vodovodné zariadenia 
3686 G 06 – Stavebná výroba – stavebné zámočníctvo  
3686 G 03 – Stavebná výroba – murárske práce 
3686 G 05 – Stavebná výroba – železobetonárske práce  
3686 G 10 – Stavebné práce – maliarske a natieračské práce 
6491 G 01 – Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál  
6494 G 00 – Obchodná prevádzka – služby a domáce práce 
2985 G 00 -  Potravinárstvo – cukrárska výroba 
6486 G 00 -  Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti 
4572 G 09 – Poľnohospodárska  výroba – záhradník: kvetinár, sadovník 
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g/. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov:  

 
Škola                                                                                   Odborný výcvik 
  

Počet učiteľov 8 

Kvalifikovaní 8 

Nekvalifikovaní 0 

Percento 
kvalifikovanosti 

 
100% 

  
 Internát 

Počet vychovávateľov 2 

Kvalifikovaní  2 

Nekvalifikovaní 0 

Percento 
kvalifikovanosti 

 
100% 

 
Pedagogickí zamestnanci: 24            THP:  11 
 
Spolu všetkých zamestnancov: 35 

Počet majstrov OV 14 

Kvalifikovaní 12 

Nekvalifikovaní 2 

Percento kvalifikovanosti  
86 % 

h/. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

 
Plánovanie vzdelávania vychádzalo z výsledkov analýzy vzdelávacích potrieb. V jeho procese 

sa vymedzujú ciele vzdelávania, cieľové skupiny a obsah vzdelávania, organizačné, personálne a 
inštitucionálne, materiálno-technické a finančné zabezpečenie vzdelávania, kritériá a spôsob jeho 
priebežného a záverečného hodnotenia, metódy a formy vzdelávania zamestnancov. 
     Vzdelávanie zamestnancov sa mohlo uskutočniť len formou on-line. V školskom roku 2020/2021 
neprebehlo žiadne on-line vzdelávanie zamestnancov. 
     Vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa uskutočňovalo v súlade s Plánom profesijného 
rozvoja, resp. s ročným plánom vzdelávania PZ plnením interných individuálnych vzdelávacích 
plánov - samoštúdiom 

 

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

 
Školské aktivity a doplňujúce aktivity, účasť žiakov na súťažiach a športových podujatiach: 

1) účelové cvičenie so zameraním na brannú výchovu a zdravotnícku prípravu – september 
2020 

2) školské kolá „Za krásu slova“,  „Hviezdoslavov Kubín“ – december 2020 
3) záverečná skúška – jún 2021 
4) slávnostné odovzdávania výučných listov – jún 2021 
5) pokračovanie v  dopĺňaní webovej stránky školy 
6) ekológia v škole: separovanie papiera, plastov, zber použitých monočlánkov, starých 

mobilov, drobných elektrozariadení v spolupráci s EKO firmou ASEKO – aktivita pre 
všetkých žiakov počas celého školského roka 
Aktivity koordinátora prevencie: 
Z dôvodu epidemiologickej situácie boli zrušené všetky aktivity koordinátora prevencie 
Aktivity výchovného poradcu: 

1) Organizácia nástupu žiakov do 1. ročníka – september 2020 
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2) Aktualizácia ŠkVP – september-október 2020 
3) Náboru žiakov do 1. ročníka sa nekonal. Konzultácie s výchovnými poradcami prebiehali 

telefonicky alebo elektronickou poštou 
4) Evidencia prihlášok – apríl, máj 2021 
5) Účasť na gremiálnych poradách vedenia školy – 1 x mesačne 
6) Aktualizácia web stránky školy – priebežne 
7) Individuálne pohovory so žiakmi 
8) Konzultácie so zákonnými zástupcami, výchovnými poradcami ŠZŠ, ZŠ, psychológmi 

a pod. 

 

j/. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

 
Škola bola zapojená do projektu vzdelávacích. Bolo prijatých 112 vzdelávacích poukazov, ktoré 
žiaci odovzdali do týchto krúžkov: literárny, počítačový - pre začiatočníkov, počítačový – internet 1, 
počítačový – internet 2, florbalový, športové šípky, stolno-tenisový, aranžérsky a kreatívny krúžok, 
krúžok – spoločenské hry  
Krúžková činnosť bola mimoriadne prerušená s účinnosťou od 12.10.2020 na základe rozhodnutia 
ministra školstva. vedy, výskumu a športu SR. 

 

k/. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanou ŠŠI v škole: 

 
V školskom roku 2020/2021 nebola na OUI v Prešove vykonaná inšpekčná činnosť. 
 

l/. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy: 

1) doplnené materiálne vybavenie učební, dielní o učebné pomôcky, časopisy, videotechniku, 
didaktické pomôcky, náradie a inú techniku 

2) škola zakúpením plnej verzie programu aSc agenda pre školy od septembra 2005,  využíva 
informačno-komunikačné technológie v práci učiteľa v oblasti školskej agendy 
/vysvedčenia, rozhodnutia, potvrdenia a iné/  

3) škola zakúpením dataprojektorov a notebooku  využíva IKT na teoretickom  vyučovaní 
a OV 

4) dve počítačové miestnosti 
5) prostredníctvom finančných prostriedkov z projektu EÚ škola zakúpila nástroje a náradie vo 

všetkých učebných odborov školy 
6) škola je vybavená dvoma  setmi – interaktívna tabuľa a notebook cez projekt: 

“Elektronizácia vzdelávania regionálneho školstva“ 
7) OUI v Prešove je správcom všetkých budov, ktoré využíva škola na výchovno-vzdelávací 

proces 
8) pokračujeme s revitalizáciou športového ihriska pre žiakov 
9) až počas prerušenia vyučovania s prechodom na dištančné vzdelávanie sa ukázalo, že 

škola v oblasti IKT má zastaralé vybavenie - až 50 % IKT je staršia ako 4 roky (notebooky 
majú len učitelia, aj to 10 ročné – boli zakúpené ešte cez EÚ projekt) a nedostatočné 
vybavenie IKT technikou 

 

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

školy a to 

 

1 . o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe 

ich použitia v členení podľa financovaných aktivít, 

V školskom roku 2020/2021  boli za prijaté vzdelávacie poukazy poukázané škole v počte 
112,  finančné prostriedky v celkovej výške 3.584,00 €  členené takto: 
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                                                             -  mzdy –  805,00 € (vyplatené 0 €) 
                                                             -  odvody do fondov  – 281,00 € (čerpané 0 €) 
                                                             -  materiálové zabezpečenie – 2.498,00 € 
       V súlade s novelou nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.. ktorým sa ustanovujú podrobnosti   
       rozpisu FP zo štátneho rozpočtu pre školy a ŠZ, sa finančné prostriedky účelovo viazané    
       na vzdelávacie poukazy, mohli použiť aj na iný účel – riešenie krízovej situácie ochorenia   
       COVID-19 (použili sme na nákup dezinfekčných prostriedkov, ochranných pomôcok a pod.   
       v celkovej sume 3.584 €) a zároveň bola vypustená požiadavka na rozsah záujmovej   

             činnosti najmenej 60 hodín. 

2 . o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných 

zástupcov žiakov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia 

v členení podľa finančných aktivít, 

Zostatok na darovacom účte školy k 30.06.2021 činí 266,76 € 

3 . iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov,  

V školskom roku 2020/2021 boli vyplatené štipendiá žiakom v celkovej výške 14.094,97 €. 
V septembri 2020 požiadalo riaditeľstvo školy 15 žiakov (z toho 2 žiaci z titulu životného 
minima) o sociálne štipendium, v júni 2021 poberalo sociálne štipendium 26 žiakov ( 
z toho 3 žiaci z titulu životného minima), v priemere za školský rok 30 žiakov 
 

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

školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia. 

 
V zmysle § 5 ods.7 písm. h) zákona č.  596/2003 Z.z v zákona o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, 
predkladám vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2020/2021 
Školský rok 2020/2021 bol zameraný výlučne na výchovno-vzdelávací proces v prezenčnej 
resp. dištančnej forme (podľa epidemiologickej situácie), všetky mimoškolské aktivity boli 
od 1.10.2020 vyhlásením núdzového stavu prerušené. 
Oblasť výchovy a vzdelávania 

a) Aktualizácia Školského vzdelávacieho programu 
b) Plnenie učebných osnov a vzdelávacích štandardov v 1.,2. a 3. ročníkoch hodnotiť   

            samostatne  u každého žiaka 
c) Odborný výcvik v 1. ročníkoch voliť metódy a formy práce zodpovedajúce charakteru   

            polytechnickej výučbe na cvičných pracoviskách 
d) Odborný výcvik 2. a 3. ročníkoch uskutočňovať na vhodných pracoviskách predovšetkým 

na hospodársky užitočnej produktívnej práci 
e) Výučbu odborného výcviku v 2. a 3. ročníkoch zaisťovať v zhodnom, alebo podobnom 

prostredí, aké bude u žiakov prevládať neskôr v ich zamestnaní 
f) Modernizovať učivo, zdokonaľovať špeciálne vyučovacie metódy a formy umožňujúce 

samostatnosť, vlastné tempo, aktivitu a tvorivosť žiakov 
g) Uplatňovať tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania nielen v škole, ale aj  

v internáte školy, v ktorom je v centre pozornosti žiak, jeho potreby a záujmy  
h) Venovať pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia v záujme zlepšenia ich 

dochádzky a školskej úspešnosti, spolupracovať s rodičmi, komunitnými a sociálnymi 
pracovníkmi, mimovládnymi a ďalšími organizáciami podieľajúcimi sa na výchove 
a vzdelávaní  

i) Zabezpečovať ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi realizovaním princípu   
            včasnej prevencie, priebežným monitorovaním zmien v správaní detí so zameraním    
            na  týranie, šikanovanie, šírenie legálnych a nelegálnych drog  

j) Venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému    
            a pohybovému rozvoju žiakov rozširovaním foriem telesnej výchovy a iných   
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            pohybových aktivít -  z dôvodu epidemiologickej situácie, bol predmet telesný výchova   
            vyučovaný v obmedzenom rozsahu 

k) Pokračovať v tradícii pri organizovaní športových, odborných, kultúrnych a spoločenských  
podujatí – z dôvodu epidemiologickej situácie boli zrušené všetky podujatia 

l) V období prerušenia vyučovania cieľ v oblasti výchovy a vzdelávania nebol splnený 
v predmete odborný výcvik z dôvodu nemožnosti tento predmet vyučovať formou 
dištančného vzdelávania 

Pokračujeme v modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálno-technického 
zabezpečenia. Pokračujeme s revitalizáciou športového ihriska z rozpočtu školy. Bohužiaľ 
pre špeciálne školstvo neboli vyhlásené žiadne projektové výzvy, na ktoré by sme mohli 
reflektovať 
Oblasť riadenia  

a) Naďalej účinne spolupracovať s podnikateľskou sférou a zabezpečiť širšiu   
       ponuku vhodných pracovísk pre vykonávanie prác na odbornom výcviku 

- všetky UO len vo vlastných priestoroch školy 
b) Pokračovať v tvorbe manuálov činností, ktoré sú pre chod školy záväzné 
c) Realizovať priebežnú aktualizáciu vnútorných riadiacich aktov školy tak, aby vytvárali 

a rozvíjali systém finančného riadenia školy v súlade so zákonom č. zákona č. 357/2015 
Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o finančnej kontrole“), ukladať návrhy na odstránenie nedostatkov 

d) Naďalej skvalitňovať vnútornú školskú kontrolu s dôrazom na hospitačnú činnosť 
e) Pri nábore žiakov sa zameriavať na žiakov ŠZŠ s ukončeným 9. ročníkom a na 

integrovaných žiakov v ZŠ – nábor zrušený 
f) Naďalej skvalitňovať spoluprácu v rámci pedagogickej trojky za účelom včasného 

podchytenia a prevencie problémového správania sa žiakov 
g) V záujme humanizácie školy, optimalizácie psychického vývinu žiakov so špeciálnymi 

výchovno - vzdelávacími potrebami a pomoci učiteľov pokračovať v spolupráci s CŠPPaP a 
CŠPP – telefonicky, online 

h) Účinne podporovať tvorbu vhodných didaktických materiálov, učebných textov  
i) Podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov ako 

súčasť ich kariérneho rastu, s cieľom zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania, 
j) Priebežne zakupovať učebnice odbornej literatúry, doplňovať knižničné fondy 
k) Podporovať aktivity na pozitívne zviditeľnenie školy v regióne, neustále aktualizovať web 

stránku školy, bulletin školy, ročenka školy 
l) Pokračovať v obrazovej výzdobe školy 
m) Hodnotiť a odmeňovať iniciatívu, vynachádzavosť, dôvtip a tvorivosť zamestnancov pri 

plnení úloh 
n) Kontrolovať dodržiavanie zásad Pracovného poriadku u zamestnancov 
o) Pokračovať v spolupráci s rodičmi v rámci rodičovskej rady  
p) Pokračovať v medzinárodnej spolupráci s OUI a PrŠ Chroustovice - nesplnené 

Nábor žiakov vykonávame cielene po dohode s výchovnými poradcami základných škôl, 
účasťou na triednych aktívoch, stretnutiami s rodičmi, individuálnymi prehliadkami školy 
s potencionálnymi záujmecmi o štúdium, aktívnou spoluprácou so sociálnymi a 
komunitnými pracovníkmi 
Pri nábore žiakov sa zameriavame na žiakov ŠZŠ s ukončeným 9. ročníkom a na žiakov 
z nižších ročníkov ZŠ s ukončenou povinnou školskou dochádzkou 
Oblasť ekonomiky 

a) Pokles žiakov v OUI Prešov je evidentne nezastaviteľný proces, ktorý nevieme zastaviť – 
vyzerá to na predpokladaný počet do 150 žiakov  - zásadne nesúhlasíme so zriaďovaním 
OU ako súčasti spojených škôl nielen v mestách, ale už aj priamo v osadách – o kvalite 
výchovno-vzdelávacieho proscesu ani nehovoriac (personálne, materiálne, odborné, 
vybavenie – dopĺňanie úväzkov ) 
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b) Je úplne nezmyselne nastavený rozpočet na prevádzku školy. Škola na prevádzku v rámci 
dohodovacieho konania dostala síce 100 %, bohužiaľ však pri tomto nastavení rozpočtu, to 
stačí len na bazálne potreby školy, nie na rozvoj školy, napr. vybavenie IKT technikou pre 
všetkých PZ zamestnancov, DDS. 

c) Získavať finančné prostriedky aj z iných zdrojov v zmysle zákona 597/2003  Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov na darovací  účet 
školy, takto získané finančné prostriedky použiť na  výchovno-vzdelávací proces pre žiakov 

d) Pokračovať v ďalšom vzdelávaní  koordinátora pre tvorbu projektov na získavanie grantov, 
vytvárať banku projektov 

e) Pokračovať v ďalšom vzdelávaní koordinátora drogových závislostí a iných sociálno -  
patologických  javov 

f) Pri OUI Prešov založené Občianske združenie, ktoré slúži na vytvorenie alternatívnych 
finančných a materiálnych zdrojov použiteľných na rozvoj odborného rastu a skvalitnenia 
edukácie a mimovyučovacích aktivít študentov Odborného učilišťa internátneho v Prešove 

OZ Sikuj môžeme skonštatovať, že plní svoj účel. Zamestnanci a priatelia školy 
prispievajú 2 % z dane, a tieto finančné prostriedky nám veľmi pomáhajú pri výchovno-
vzdelávacom procese.  Naďalej však platí:  

 zlá sociálna situácia žiakov 
 nízka schopnosť žiakov riešiť problémy a aktívne sa učiť 
 malý až žiadny záujem rodičov o spoluprácu so školou pri riešení problémov 
 zle nastavené zákony v oblasti sociálnej politiky štátu – aktivačné práce už od 16    

      rokov 
 nízky záujem o dokončenie vzdelania detí zo strany žiakov a rodičov 
 vysoký počet vymeškaných hodín, ktorý sa nedarí znižovať 

  

o/. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení. 

SWOT analýza predstavuje komplexnú metódu kvalitatívneho vyhodnocovania všetkých 
relevantných stránok fungovania OUI Prešov. Podstata tejto metódy je v klasifikácii a ohodnotení 
jednotlivých činiteľov vplývajúcich na kvalitu, rozdelených do štyroch základných skupín: silných S 
a slabých stránok W školy (vnútorné činitele, t. j. činitele vo vnútri školy, ktorými sú pedagogickí a 
nepedagogickí zamestnanci školy, vedenie školy, vyučovacie metódy, postupy, formy vyučovania, 
atď.), možností a hrozieb O (obáv, rizík, prekážok), T (vonkajšie činitele, t. j. činitele mimo školy, 
ktorými sú napr. legislatíva, nedostatočné financovanie školy, nízka populácia detí, atď.).   
 
Súčasný stav organizácie : 
  
Odborné učilište internátne v Prešove, zriaďovateľom ktorého je Okresný úrad v Prešove,  je 
rozpočtovou organizáciou. V školskom roku 2020/2021 navštevuje školu 151 žiakov v 13 triedach. 
Výučbu zaisťuje 24 pedagogických zamestnancov, s 86% kvalifikovanosťou a prevádzku školy  
zabezpečuje 11 prevádzkových zamestnancov, spolu 35 zamestnancov.  
  
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky: 
 
Silné stránky: 
 
Ľudský potenciál: 

▪ kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci 
▪ vysoká odborná spôsobilosť pedagogického zboru 
▪ zapájanie sa pedagogických zamestnancov do aktivít školy 
▪ dobrá klíma v škole 
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▪ ďalšie vzdelávanie  pedagogických zamestnancov  
▪ prevažujúci počet mužov v pedagogickom kolektive 
▪ súčinnosť vedenia školy, predmetových komisií a ostatných pedagógov 
▪ aktívny prístup  pedagogických zamestnancov k danej problematike 
▪ určené pravidlá pre odmeňovanie zamestnancov 
▪ tvorba kvalitných učebných textov pre vnútornú potrebu školy 
▪ vyššia veková štruktúra zamestnancov 

Materiálové vybavenie: 
▪ vybavenie  pracovného zázemia všetkých zamestnancov (zborovne, kabinety, šatne, 

sprchy) 
▪ technické vybavenie pre pedagogických zamestnancov v škole nie však pre potreby 

dištančného vzdelávania (počítače, tlačiarne, kopírky, materiál) 
▪ využívanie informačno-komunikačných technológií v práci učiteľa v oblasti školskej agendy 

/vysvedčenia, rozhodnutia, potvrdenia a iné/ prostredníctvom programu aSc agenda pre 
školy 

▪ kvalitné materiálne vybavenie učební, dielní o učebné pomôcky, časopisy, videotechniku, 
didaktické pomôcky, náradie a inú techniku 

▪ prostredníctvom finančných prostriedkov z projektu EÚ vybavenie  odborného výcviku 
nástrojami a náradím pre všetky učebné odbory 

▪ dve počítačové miestnosti zastaralá IKT technika až 75 % staršie jako 4 roky 
▪ cez projekt: “Elektronizácia vzdelávania regionálneho školstva“, bola škola vybavená 

dvoma  setmi – interaktívna tabuľa a notebook 
▪ celkové prostredie všetkých priestorov školy, estetická úroveň výzdoby 
▪ posilňovňa pre žiakov a učiteľov 
▪ bezplatný prístup na internet pre žiakov a zamestnancov 
▪ vysoká úroveň vybavenia školy, internátu, spoločenských miestností 
▪ zabezpečenie krúžkovej činnosti 
▪ výborná poloha školy /ľahká dostupnosť/ 

Pedagogický proces: 
▪ tvorba Školského vzdelávacieho programu, ktorý  spĺňa všetky požiadavky výchovno-

vzdelávacieho procesu – možnosť prispôsobenia potrebám školy 
▪ kvalitné medzi predmetové vzťahy 
▪ využívanie výpočtovej techniky a inovačných metód v procese edukácie 
▪ spojenie teórie s odborným výcvikom 
▪ kvalitná odborná a technická príprava, dobré časové rozvrhnutie teoretických a praktických 

činností vo výchovno-vzdelávacom procese 
▪ kvalitné a reálne pracoviská pre žiakov vykonávajúcich odborný výcvik 
▪ začlenenie riešení sociálno-patologických javov do výchovno-vzdelávacieho procesu 

Pre žiakov: 
▪ učebné odbory, ktoré pokrývajú požiadavky trhu 
▪ prax – exukurzie – firemné dni – príprava pre život 
▪ získanie výučneho listu 
▪ v súlade s Pedagogicko – organizačnými pokynmi zabezpečené psychologické 

poradenstvo  
▪ kvalitná mimoškolská činnost prostredníctvom krúžkov 
▪ ponuka pravidelných akcií v rámci školy a  internátu 
▪ dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi 

Pre školu: 
▪ spolupráca so zriaďovateľom školy, radou školy 
▪ webová stránka školy 
▪ kvalitné výchovné poradenstvo 
▪ záujem o zlepšenie prostredia v škole 
▪ dodržiavanie výšky normatívu podľa počtu žiakov – vyrovnaný rozpočet 
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Ostatné faktory: 

▪ majetkovo vysporiadané budovy a pozemky školy - správcom všetkých budov, ktoré 
využíva škola na výchovno-vzdelávací proces, je OUI Prešov 

▪ dodržiavanie tradícií školy – Vianočná akadémia, súťaže zručnosti, súťaž v prednese 
poézie a prózy, futbalový turnaj školy, výročia školy, športové súťaže 

▪ možnosť poberania sociálnych štipendií 
▪ zapojenie sa školy do projektu vzdelávacích a kultúrnych poukazov 
▪ zapájanie sa školy do projektov na inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálovo-

technického vybavenia školy 
▪ ubytovanie v internáte školy 
▪ možnosť odpustenia poplatku za ubytovanie a  preplatenia stravy u internátnych žiakov, 

ktorí sú v hmotnej núdzi 
▪ ekonomická stabilita školy  
▪ vykonaná kontrolná činnosť na škole zo strany zriaďovateľa a iných šátnych orgánov bez 

závažných nedostatkov 
 
Slabé stránky: 
 
Ľudský potenciál: 

▪ ešte stále pretrvávajúce rezervy v spolupráci pedagogickej trojky 
▪ stereotyp v pracovných výkonoch 
▪ vyššia veková štruktúra zamestnancov 

Pedagogický proces: 
▪ uplatňovanie inovatívnych metód vo vyučovacom procese 
▪ nedostatočná orientácia pedagógov v školskej legislatíve 
▪ overovanie vedomostí 
▪ problémové správanie žiakov 
▪ absencia aktuálnych učebníc pre náš typ školy 

Pre žiakov: 
▪ nedostatočná dochádzka žiakov do školy, až 20 % z nich, totiž po ukončení desaťročnej 

povinnej školskej dochádzky v prvom ročníku odchádza zo školy a štúdium neukončí 
▪ celkove až polovica žiakov neukončí školu  
▪ absencia školského ihriska a telocvične regulérnych rozmerov 
▪ nevyplácanie vreckového 
▪ nemožnosť zapojenia školy do duálneho vzdelávania 

Ostatné faktory: 
▪ zlá sociálna situácia žiakov 
▪ vzrastajúca agresia, negatívne prejavy správania žiakov, arogancia, neochota, nezáujem 
▪ nízka schopnosť žiakov riešiť problémy a aktívne sa učiť 
▪ malý až žiadny záujem rodičov o spoluprácu so školou pri riešení problémov 
▪ zle nastavené zákony v oblasti sociálnej politiky štátu – aktivačné práce už od 16 rokov 
▪ nízky záujem o dokončenie vzdelania detí zo strany rodičov  
▪ vysoký počet vymeškaných hodín, ktorý sa nedarí znižovať 
▪ inklúzia je len slovo - odborné učilištia sú  zriaďované v každej obci, dokonca aj priamo 

v osade 
Riziká: 
 
Pre školu: 

▪ región, v ktorom sa škola nachádza 
▪ nedostatočný počet žiakov –  môže ohroziť existenciu školy 

Pre žiakov: 
▪ ľahká dostupnosť drog  (alkohol, fajčenie) 
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▪ záškoláctvo, kriminalita 
▪ chýbajúca motivácia k vzdelávaniu 

Pre školstvo: 
▪ regionálne rozdiely 
▪ nepružnosť MŠ SR pri zaradzovaní učebných odborov do siete – až 2 roky 
▪ nízke finančné ohodnotenie pedagogických zamestnancov 

Pre rodičov: 
▪ neochota spolupracovať so školou 

Pre spoločnosť: 
▪ celková klíma v spoločnosti 

 
Príležitosti: 
 
Pre školu: 

▪ zlepšenie digitálnych zručností PZ 
▪ tvorba projektov 
▪ zapájanie sa do projektov 
▪ atraktívnosť učebných odborov z hľadiska uplatnenia sa absolventov na trhu práce 
▪ zvýšiť záujem žiakov o školu aj rôznymi akciami zo strany pedagogických zamestnancov 

Pre školstvo: 
▪ zlepšenie spoločenskej prestíže a finančných podmienok učiteľov 
▪ možnosť zmeny učebných osnov vo väčšom rozsahu – viac sa priblížiť k reálnym potrebám 

spoločnosti 
 

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

žiakov na pracovnom trhu:  

 
Škola nemá oficiálne údaje o zamestnanosti svojich absolventov. Tieto údaje poskytujú úrady 
práce. Absolventi vo väčšine prípadov majú na základe získaného vzdelania možnosť zamestnať 
sa vo svojom alebo príbuznom odbore vyučenia. 
 
 
 

 

 

 

 

 


