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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2011/2012, podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR č.9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o 
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a 
Metodického usmernenia č.10/2006-R z 25.mája 2009 k vyhláške MŠSR 9/2006 Z.z. o štruktúre a 
obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení. 
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Informácie uvedené v správe sú zoradené v zmysle vyhlášky MŠSR 9/2006 Z.z. A uvádzame 
nasledovné: 
 

1. §2.,ods.1,písm.a) Základné identifikačné údaje o škole 
a) Názov školy: 

Súkromná stredná odborná škola podnikania 
b) Adresa školy: 

- Sídlo školy: Nemocničná 2, Dolný Kubín 
- Pracovisko školy: Bystrická cesta 174/5, Ružomberok 03401 

c) Telefónne a faxové čísla školy: 
043/5862938 (tel/fax) 
044/4300900 (tel) 

d) Internetová a elektronická adresa školy: 
www.sukromna-skola.eu.sk 
www.sukromna-skola.edupage.sk 
szssdk@centrum.sk 
szssrk@centrum.sk 

e) Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 
Ing. Alena Hrivnáková – riaditeľka školy 
Ing. Vladimír Hrivnák – zástupca riaditeľa školy pre vzdelávanie a ekonomiku 
Mgr. Mária Borová – vedúci učiteľ 

f) Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
Predseda rady školy – Mgr. Mária Borová 
Predseda PK odborných predmetov – Mgr. Mária Borová 
Predseda PK všeobecno.-vzdel. predmetov – Mgr. Monika Kmeťová 

 
2. §2.,ods.1,písm.b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 
 
Počet tried: 5 
Podrobnejšie informácie: 
 

 
 
 
 
 
 

3. §2.,ods.1,písm.d)  Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje 
o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

 
Pre školský rok 2011/2012 sa prijímacia skúška nevykonala a prvý ročník štúdia nebude 
otvorený. 

 
4. §2.,ods.1,písm.e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania 
 
Prospech: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 
III.A zlúčená s III.B   
IV.A 14  1 
II.B 10   
III.B 12   
IV.B 11   

Trieda Počet Prospech Správanie 
PsV PVD P N Nekl 2 3 4 

III.A zlúčená 
s III.B 

        

IV.A 14 2 0 12 0 0 0 0 0 
II.B 10 1 2 4 3 0 0 0 0 
III.B 12 2 1 8 0 1 0 0 0 
IV.B 11 3 2 6 0 0 0 0 0 
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Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky  
 

 
Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 
Predmet Úroveň Počet (M/Ž) PČOZ Praktická 

priemer 
Praktická 

počet 
1 2 3 4 5 

PČOZ  26  8 6 6 6 0 2,38 26 
 

 
5. §2.,ods.1,písm.f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 

ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 
plánov 
Názov odboru: 6341 6 – škola podnikania 

 Výchova a vzdelávanie sa zabezpečuje len v tomto študijnom odbore.  
 

6. §2.,ods.1,písm.g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy 
Celkový počet: 15 

- Z toho počet ped. zamestnancov: 12 
- Z toho počet neped. zamestnancov: 3 
- Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov: 11 

 
7. §2.,ods.1,písm.h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Adaptačné vzdelávanie: 2 
 

8. §2.,ods.1,písm.i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
Škola sa zúčastňuje olympiád a rôznych športových súťaží na území Mesta Dolný Kubín 
a Ružomberok, spravuje vlastnú webstránku, pravidelne vykonáva prezentácie školy pre žiakov 
ZŠ, zapojená do projektov organizovaných MPC a ŠIOV. 
 

9. §2.,ods.1,písm.j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
V školskom roku 2011/2012 nebola škola zapojená v žiadnom dlhodobom projekte. 

 
10. §2.,ods.1,písm.k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 
 
V školskom roku 2011/2012 boli vykonané tri kontroly štátnej školskej inšpekcie a jedno 

prešetrovanie sťažnosti.  
1. Následná kontrola po komplexnej inšpekcii z roku 2010/2011 v dňoch od 30. 4. 2012 

– 4. 5. 2012. Na základe tejto kontroly ŠŠI konštatovala, že väčšina uložených  a prijatých 
opatrení bola splnená, čím bol zabezpečený riadny chod školy a skvalitnenie výchovno-
vzdelávacieho procesu.  ŠŠI ďalej uložila škole deväť opatrení s najdlhším termínom 
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1 2 3 4 5 

Anglický jazyk B1 24 16/8 42,6% 24 49,58
% 24 8 8 8 0 0 2,0 24 

Anglický jazyk B2 2 1/1 55,4% 2 87% 2        
Nemecký jazyk B1 2 2/0 35,0% 2 47% 2 0 1 1 0 0 2,5 2 
Praktická časť 
odbornej zložky  26 20/6 - - - - 8 6 6 6 0 2,38 26 

Slovenský jazyk a 
literatúra  26 20/6 53,1% 28 69,2% 28 8 5 6 7 0 2,46 26 

Teoretická časť 
odbornej zložky  26 20/6 - - - - 4 4 6 12 0 3,0 26 
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spracovania do 15. 6. 2012. Škola konštatuje, že dňa 28. 6. 2012, predĺžením správy o splnení 
uložených opatrení si splnila svoju povinnosť a všetky nedostatky boli odstránené.   

2. Dňa 18. 5. 2012 bola vykonaná tematická inšpekcia plnenia obsahu odbornej zložky 
vzdelávania uchádzačmi prihlásenými na maturitnú skúšku. Na základe tejto kontroly bolo 
uložených deväť opatrení, pričom posledné opatrenie bolo v termíne do 31. 8. 2012. Škola 
konštatuje, že opatrenia boli splnené avšak správu o plnení uložených opatrení je škola povinná 
predložiť až do 10. 5. 2013.  

3. V dňoch 21. 5.  – 23. 5. 2012 bola vykonaná tematická inšpekcia zameraná na 
realizáciu UFIČ MS. Na základe správy predloženej škole od ŠŠI konštatujeme, že neboli 
uložené žiadne opatrenia a neboli zistené žiadne porušenia právnych predpisov.  

4. Dňa 18. 6. 2012 bola vykonaná kontrola uložených opatrení  na základe prešetrenia 
sťažností bývalej žiačky školy Simony Dudášikovej. Na základe správy prešetrenia ŠŠI 
konštatuje, že všetky opatrenia prijaté riaditeľkou školy a uložené ŠŠI boli splnené, adekvátne 
a v súlade s právnymi predpismi.  

 
11. §2.,ods.1,písm.l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uvádzame že: 

- škola má k dispozícií dve budovy v Dolnom Kubíne a v Ružomberku s kapacitnými 
možnosťami 13 učební v priestoroch školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, 
školská jedáleň a pod.), škola využíva dve prenajaté telocvične, škola má k dispozícií 
dve multimediálne učebne a učebňu s interaktívnou tabuľou, odbornú učebňu 
anglického jazyka a odbornú učebňu cvičnej firmy 

- v pláne školy je vybudovanie modernej prednáškovej miestnosti a ďalšej miestnosti 
s interaktívnou tabuľou, zabezpečenie notebooku alebo tabletu pre každého učiteľa 
 

12. §2.,ods.1,písm.m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy 
1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 
Škola je financovaná zo štátneho rozpočtu normatívnym financovaním na úrovni stanovenej 
MŠSR. Škola nedostáva príspevok na kapitálové výdavky tak ako štátne školy. Podotýkame, že 
normatívne financovanie je plnené do výšky 88percent oproti štátnym školám. 
2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 
Škola každoročne vyberá od žiakov zápisné.  

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v 
členení podľa financovaných aktivít 
Vzdelávacie poukazy boli dané všetkým žiakom školy. Traja žiaci poukaz škole neodovzdali. 
Poukazy ďalších žiakov boli využité na krúžok Nemecký jazyk a Banky v akcii.  

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných aktivít 
Neboli získané. 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 
Neboli získané. 

 
13. §2.,ods.1,písm.n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
Škola mala v predmetnom zámere cieľ vybudovať interaktívnu učebňu a zabezpečiť prístup 
k vlastnému počítaču pre každého učiteľa a vytvoriť jednu WiFi sieť na školy. Všetky úlohy boli 
splnené.  

 
14. §2.,ods.1,písm.o) Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 
Pozitíva – zamestnanosť absolventov, alebo ich umiestnenie na vysokej škole, moderné 
technické vybavenie školy, možnosti ďalšieho rozvoja, umiestnenia na olympiádach, súťažiach 
a športových podujatiach, zabezpečenie vyučovania odborníkmi z praxe. 
Negatíva – nedobudovaná infraštruktúra verejnej mienky, medziročný pokles žiakov, čiastočná 
neskúsenosť učiteľov s učením na strednej škole. 

 
15. §2.,ods.1,písm.p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
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Z celkového počtu absolventov v roku 2012 konštatujeme, že všetci absolventi sa uplatnili 
v praxi alebo študujú na vysokej škole, čím je poslanie školy splnené.  

 
 
 

Záver:  
Táto správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 27.8.2012 a následne predložená 

zriaďovateľovi školy a rade školy. 
 
V Dolnom Kubíne dňa 27.08.2012 
 
Vypracoval:  Ing. Vladimír Hrivnák   Za radu školy: Mgr. Mária Borová 
  zástupca r.š.      predseda rady školy 
      
 
 
 
Schválil:  Ing. Alena Hrivnáková    Zriaďovateľ:  Ing. Alena Hrivnáková 
  riaditeľka školy      zriaďovateľ 
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