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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  
jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022 

(v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š SR č. 435/2020 Z .z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 
I. Základné údaje o škole / ŠZ a zriaďovateľovi  

 

Základné údaje  

Názov školy  Stredná odborná škola informačných technológií 
Ostrovského 1,  Košice 

Adresa Ostrovského 1,  Košice 
Telefónne číslo +421 55 643 68 91 

Faxové číslo +421 55 643 68 94 
Adresa elektronickej 

pošty skola@ostrovskeho.sk 

Webové sídlo https://ostrovskeho.sk 

Zriaďovateľ 

Košický samosprávny kraj  
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Tel. kontakt: 055/7268 111 
Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk    

Riaditeľ školy Elena Tibenská, Ing. +421 55 643 19 78 

Zástupcovia riaditeľa Janka Sabová, Ing., ZRTV  +421 55 643 68 91,  kl. 109 
Marta Bieleková, Ing., ZRPV +421 55 643 68 91,  kl. 115 

Hlavný majster Peter Kačala, Mgr. +421 907 906 607 
 

II. Informácie o činnosti rady školy / ŠZ  
 

Rada školy Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 
Mgr. Peter Berinšter - 
delegovaný zástupca KSK 
poslanec KSK 

14.10.2021 RŠ vyjadrila súhlasné stanovisko  
s Hodnotiacou správou o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach školy za školský rok 
2020/2021. 

Ing. František Petro - 
delegovaný zástupca KSK 
poslanec KSK 

25.03.2022 RŠ vyjadrila súhlasné stanovisko so 
zaslaním žiadosti pre udelenie oprávnenia 
Strednej odbornej škole informačných 
technológií, Ostrovského 1, Košice 
používať popri svojom názve aj označenie 
Centrum odborného vzdelávania a prípravy 
pre sektor informačné a komunikačné 
technológie 

Mgr. Barbara Sidor -
delegovaný zástupca KSK,  

18.05.2022 RŠ vyjadrila súhlasné stanovisko k Návrhu 
počtu žiakov do 1. ročníka pre školský rok 
2023/2024 v Strednej odbornej škole 
informačných technológií, Ostrovského 1 
v Košiciach. 

Ing. Gabriel Galgóci - 
delegovaný zástupca KSK za 
SOPK 

31.08.2022 RŠ vyjadrila súhlasné stanovisko 
k školskému vzdelávaciemu programu na 
školský rok 2022/2023 v Strednej odbornej 
škole informačných technológií, 
Ostrovského 1 v Košiciach. 
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Mgr. Pavol Zamrij - zástupca 
rodičov žiakov školy ------------------------------------ -------------------------------------------------- 

Lucia Malecová - zástupkyňa 
rodičov žiakov školy ------------------------------------ -------------------------------------------------- 

Bc. Anna Mertinková - 
zástupkyňa rodičov žiakov 
školy 

------------------------------------ -------------------------------------------------- 

Ing. Peter Tokoš - zástupca 
pedagogických zamestnancov 
školy 

------------------------------------ -------------------------------------------------- 

Ing. Marcela Timková – 
predseda RŠ, zástupkyňa 
pedagogických zamestnancov 
školy 

------------------------------------ -------------------------------------------------- 

Bc. Ida Kerekešová - 
podpredseda RŠ, zástupkyňa 
nepedagogických zamestnancov 
školy 

------------------------------------ -------------------------------------------------- 

Viktória Macková – 
zástupkyňa žiakov školy ------------------------------------ -------------------------------------------------- 

 
 
III.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-       
vzdelávacími potrebami   
 
 Počet žiakov školy spolu 669 
 Z toho dievčat 87 
 Počet tried spolu 26 
a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 669 
 Z toho dievčat 87 
 Počet tried denného štúdia 26 
 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  --------------------------------------- 
 Z toho dievčat --------------------------------------- 
 Počet tried nadstavbového štúdia --------------------------------------- 
 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  --------------------------------------- 
 Z toho dievčat --------------------------------------- 
 Počet tried pomaturitného štúdia --------------------------------------- 
b) Počet žiakov v externej  forme štúdia --------------------------------------- 
 Z toho dievčat --------------------------------------- 
 Počet tried v externej forme štúdia --------------------------------------- 
 Počet žiakov vo večernej forme štúdia --------------------------------------- 
 Z toho dievčat --------------------------------------- 
 Počet tried večernej formy štúdia --------------------------------------- 
 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  --------------------------------------- 
 Z toho dievčat --------------------------------------- 
 Počet tried diaľkovej formy štúdia --------------------------------------- 
 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania --------------------------------------- 
 Z toho dievčat --------------------------------------- 
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 Počet tried diaľkovej formy štúdia --------------------------------------- 
c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat --------------------------------------- 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 
žiakov/ z toho dievčat --------------------------------------- 

e) Počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania 7 (MSIZ -2, GDM – 5) 
f) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat 19/2    po 15.09.2021 –  30/3 
g) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 0         po 15.09.2021 – 4 žiaci 

h) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 0         po 15.09.2021 – 1 žiak  
i) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 
j) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 2       po 15.09.2021 – 3 žiaci 
k) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 5       po 15.09.2021 – 8 žiakov 
l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0       po 15.09.2021 – 3 žiaci 
m) Iný dôvod zmeny 0 
 
 
IV. Elokované pracoviská  
 
Škola nemá elokované pracoviská. 
 
 
V. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 
 

Prijímacie konanie  
v roku 2022  1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 
potvrdení 

o 
nastúpení   

reálny 
stav k 
15.9. odbor (uviesť 

kód a názov)  

určený 
počet 
žiakov   

počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 
ktorí PS 
vykonali 
úspešne  

prijatí počet 
prihlásených  

počet 
uchádzačov, 
ktorí PS 
vykonali 
úspešne  

prijatí 

2561 M 
informačné 
a sieťové 
technológie 

60 173 160 60 - - - 60 60 

2559 M 
inteligentné 
technológie 

25 60 58 25 - - - 25 25 

2573 M 
programovanie 
digitálnych 
technológií 

60 175 168 25 - - - 60 60 

2571 K správca 
inteligentných 
a digitálnych 
systémov 

25 31 30 18 11 10 7 25 25 

3447 K grafik 
digitálnych médií 20 99 94 20 - - - 20 20 
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Kritériá prijímacieho konania v školskom roku 2021/2022 
 
Prijímacie konanie sa konalo v súlade s §62 – §68 a §161m zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 
Z.z., zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §29 a §31 zákona č. 61/2015 Z.z. o 
odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom 
č.71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a doplnkov a v 
súlade s Usmernením k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023 vydaným 
MŠVVaŠ SR dňa 21. januára 2022. 
 
Prijímacie skúšky na vzdelávanie v strednej škole sa uskutočnili:  
a) v prvom termíne - 2. mája 2022 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  
b)  v druhom termíne - 9. mája 2022. 
 
Termín podania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole:  
Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva (odosiela) prihlášku na 
vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022 elektronicky cez školský informačný 
systém alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 1. januára 2022) podaním poštou 
alebo osobne strednej škole spolu s prílohami.   

Riaditeľka školy na základe nenaplnenia stanoveného počtu prijatých žiakov v študijnom odbore 
2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov v 1. kole prijímacieho konania pre školský 
rok 2022/2023 po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 01.06.2022 v zmysle § 66 ods. 6 
zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodla o konaní 2. kola prijímacieho konania. 

Pre 2. kolo prijímacieho konania platia rovnaké kritéria a podmienky prijatia na štúdium ako pre 1. 
kolo. 

V školskom roku 2022/2023 bol stanovený počet prijatých žiakov 190 do prvého ročníka v 
študijných odboroch: 

• Študijné odbory: 

kód a názov odboru                                                                  stanovený počet prijatých žiakov 

 2559 M  inteligentné technológie exp. (chlapci + dievčatá) 25 ž 
 2561 M  informačné a sieťové technológie (chlapci + dievčatá)    60 ž  
 2573 M programovanie digitálnych technológií exp. (chlapci + dievčatá) 60 ž 
 2571 K  správca inteligentných a digitálnych systémov exp.  25 ž 

(chlapci + dievčatá) 
 3447 K grafik digitálnych médií (chlapci + dievčatá)                  20 ž  
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A) Podmienky prijatia na štúdium 

1) Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, uchádzač získal nižšie stredné vzdelanie (podľa §16 ods. 3 
písm. b) školského zákona) a predloženie vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ prvý deň školského roku 
2022/2023. 

2) Úspešné vykonanie prijímacích skúšok z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika 
(podľa § 64 ods. 1 školského zákona), uchádzač vyhovel v každom predmete samostatne, ak 
získal minimálne 7 bodov a viac. 

3) Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy (podľa § 62 ods. 12 školského zákona). 
4) 

a) Zdravotná spôsobilosť uchádzača – v uvedených študijných odboroch sa potvrdenie o 
zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor pre školský rok 
2022/2023 nevyžaduje (podľa určenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12. januára 2022). 

b) Uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou predkladá s prihláškou potvrdenie o 
zmenenej pracovnej schopnosti. 

c) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením predkladá s prihláškou vyjadrenie lekára so 
špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor 
vzdelávania, o ktorý sa uchádza.  

d) Uchádzač so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami (ŠVVP) predkladá s 
prihláškou správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú zariadením poradenstva a 
prevencie nie staršiu ako dva roky s odporúčaniami na úpravu podmienok prijímacích 
skúšok. 

e) Forma prijímacej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  
Upravené podmienky: 

• predĺženie času na vypracovanie testov zo slovenského jazyka a literatúry a 
matematiky, 

• možnosť používať kompenzačné pomôcky, ktoré používajú počas celej školskej 
dochádzky, 

• úprava formátu testovacieho nástroja, prítomnosť osobného asistenta. 
5) Ak sa uchádzač nemôže zo závažných (najmä zdravotných) dôvodov zúčastniť na prijímacích 

skúškach, zákonný zástupca je povinný dôvod neúčasti oznámiť riaditeľke školy najneskôr v 
deň ich konania do 8.00 hod. a následne neodkladne doručiť lekárske potvrdenie a žiadosť o 
povolenie konať prijímacie skúšku v náhradnom termíne. 
Riaditeľka školy určí náhradný termín prijímacích skúšok najneskôr v poslednom týždni 
augusta 2022 a v takomto prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého 
ročníka (podľa § 66 ods. 8 školského zákona).  

6) Uchádzač, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom 
vyučovacom predmete SJL a MAT samostatne úspešnosť najmenej 80 % bude prijatý bez 
prijímacích skúšok, ak splnil aj ostatné podmienky prijatia na štúdium. Prijímaciu skúšku 
nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku.  

7) Uchádzač sa celkovým súčtom bodov umiestnil do stanoveného počtu prijímaných žiakov.  
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Pri hodnotení výsledkov prijímacieho konania budú zohľadňované nasledovné ukazovatele: 

1. Výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. 
2. Študijné výsledky (priemerný prospech) v ZŠ. 
3. Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ (T9) 
4. Umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach.  

 
B) Kritériá pre stanovenie poradia prijímaných uchádzačov: 

Uchádzač môže získať celkovo maximálne 240 bodov:  
1. za prijímaciu skúšku v predmete SJL 30 bodov 
2. za prijímaciu skúšku v predmete MAT 30 bodov 
3. za priemerný prospech z predmetov MAT, FYZ (8. a 9. ročník ZŠ) 60 bodov 
4. za priemerný prospech (8.a 9. ročník ZŠ)                                       60 bodov 
5. za výsledky T9 z matematiky 20 bodov 
6. za výsledky T9 zo slovenského jazyka a literatúry 20 bodov 

 7.   za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach (6.-9. ročník ZŠ)    20 bodov 
 

1. slovenský jazyk a literatúra (max. 30 bodov) overenie vedomostí písomnou formou v rozsahu 
učiva určeného štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania na základnej škole v 6.-
9. ročníku (ISCED 2): 

• test 20 bodov 
• zrakovovnemový diktát 10 bodov 

Uchádzač vyhovel kritériám prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry, ak získal 
minimálne 7 bodov a viac. 

2. matematika (max. 30 bodov) overenie vedomostí písomnou formou v rozsahu učiva určeného 
štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania na základnej škole v 6.-9. ročníku 
(ISCED 2): 

• test 30 bodov 
Uchádzač vyhovel kritériám prijímacej skúšky z matematiky, ak získal minimálne 7 bodov a 
viac. 

3. za priemerný prospech z predmetov matematika a fyzika vypočítaný zo známok za 2. polrok 
8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka ZŠ môže uchádzač získať max. 60 bodov podľa 
nasledovných intervalov: 
 

      1,00 – 1,20 ... 60 bodov              2,01 – 2,20 ... 35 bodov          3,01 – 3,20 ... 10 bodov 
      1,21 – 1,40 ... 55 bodov              2,21 – 2,40 ... 30 bodov          3,21 – 3,50 ...   5 bodov 
      1,41 – 1,60 ... 50 bodov              2,41 – 2,60 ... 25 bodov          nad 3,50 ........  0 bodov 
      1,61 – 1,80 ... 45 bodov              2,61 – 2,80 ... 20 bodov 
      1,81 – 2,00 ... 40 bodov              2,81 – 3,00 ... 15 bodov 

4. za priemerný prospech zo ZŠ vypočítaný zo známok za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. 
ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, dejepis, geografia, 
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matematika, biológia, fyzika a chémia môže uchádzač získať max. 60 bodov podľa 
nasledovných intervalov: 

      1,00 – 1,20 ... 60 bodov              2,01 – 2,20 ... 35 bodov          3,01 – 3,20 ... 10 bodov 
      1,21 – 1,40 ... 55 bodov              2,21 – 2,40 ... 30 bodov          3,21 – 3,50 ...   5 bodov 
      1,41 – 1,60 ... 50 bodov              2,41 – 2,60 ... 25 bodov          nad 3,50 ........  0 bodov 
      1,61 – 1,80 ... 45 bodov              2,61 – 2,80 ... 20 bodov 
      1,81 – 2,00 ... 40 bodov              2,81 – 3,00 ... 15 bodov 
 
Ak uchádzač má na prihláške v danom predmete v danom roku alebo polroku uvedené slovné 
hodnotenie alebo „absolvoval“ bude toto hodnotenie nahradené priemerom známok z daného 
predmetu zo všetkých koncoročných alebo polročných hodnotení, v ktorých bol žiak hodnotený 
známkou. Výsledný priemer známky z daného predmetu sa zaokrúhli: 
do 1,5 nadol, teda na 1, od 
1,5 nahor, teda na 2.   
Správanie: za každý stupeň zníženia známky zo správania v 8. a 9. ročníku ZŠ sa uchádzačovi 
odpočíta 10 bodov z celkového súčtu bodov.  

5. za výsledky T9 z matematiky môže uchádzač získať pri  100  %  úspešnosti maximálne 20 
bodov.  

6. za výsledky T9 zo slovenského jazyka a literatúry môže uchádzač získať pri  100   % 
úspešnosti maximálne 20 bodov.  

Tento počet bodov sa znižuje podľa intervalov percenta úspešnosti nasledovne: 
Percentuálna 

úspešnosť 
počet 
bodov 

Percentuálna 
úspešnosť 

počet 
bodov 

100% - 95,1% 20 50% - 45,1% 10 
95% - 90,1 % 19 45% - 40,1% 9 
90% - 85,1% 18 40% - 35,1% 8 
85% - 80,1% 17 35% - 30,1% 7 
80% - 75,1% 16 30% - 25,1% 6 
75% - 70,1% 15 25% - 20,1% 5 
70% - 65,1% 14 20% - 15,1% 4 
65% - 60,1% 13 15% - 10,1% 3 
60% - 55,1% 12 10% - 5,1 % 2 
55% - 50,1% 11   5%  1 

Ak sa uchádzač nemohol zúčastniť testovania žiakov 9. ročníka ZŠ z objektívnych dôvodov, 
bodové hodnotenie sa určí z profilových predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika) na 
konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka nasledovne: 

Známka Počet bodov  
za 8. ročník 

Počet bodov  
za 9. ročník 

1 10 10 
2 8 8 
3 6 6 
4 4 4 
5 0 0 
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7. za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach, ktoré súvisia s odborom 
vzdelávania (matematických, fyzikálnych, technických, informatických, cudzích jazykov a 
Pytagoriáde) môže uchádzač získať max. 20 bodov: 

                1.- 3. miesto v celoštátnom kole 20 bodov,  
                1.- 3. miesto v krajskom kole  15 bodov,                                   
                1.- 3. miesto v okresnom kole 10 bodov,                  
                úspešný riešiteľ  5 bodov.  

Ak bol uchádzač úspešný vo viacerých olympiádach/súťažiach, do hodnotenia sa započítava 
umiestnenie vo vyššom kole olympiády/súťaže 1x. 

Podmienky pridelenia preferenčných bodov:  
Uvedené výsledky je potrebné uviesť v prihláške v časti olympiády a súťaže a doložiť k prihláške 
fotokópiu diplomov alebo certifikátov, kde bude uvedené meno a priezvisko, dátum udelenia 
diplomu a dosiahnuté umiestnenie. 
Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť 
prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, 
ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú. 
 
Podľa počtu získaných bodov sa uchádzači usporiadajú do poradia.  
 
Uchádzačom s rovnakým počtom bodov sa priradí poradie podľa nasledovných pomocných kritérií: 

a) prednostne bude prijatý uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou (podľa § 67 ods. 
3 školského zákona),  

b) väčší počet získaných bodov na PS z matematiky,  
c) väčší počet získaných bodov na PS zo slovenského jazyka a literatúry,  
d) väčší počet získaných bodov za priemerný prospech z predmetov matematika a fyzika v 

ZŠ, 
e) väčší počet získaných bodov za priemerný prospech v ZŠ, 
f) väčší počet získaných bodov za umiestnenie v olympiádach a súťažiach. 

 

Kritériá a podmienky prijímacieho konania  prerokovala a schválila pedagogická rada školy  dňa 
26. januára 2022. 
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VI. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania  
 
 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Priemerný prospech za školu: 
 2,15 2,03 1,80 1,81 

Priemerný počet vymeškaných 
hodín na žiaka za školu: 77,16 53,85 53,81 97,91 

Priemerný počet neospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za 
školu: 

1,85 0,69 0,49 0,83 

Priemerný počet ospravedlnených 
vymeškaných hodín na žiaka za 
školu: 

75,31 53,16 53,32 97,07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 12 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
V školskom roku 2021/2022 všetky ukazovatele výsledkov a hodnotenia žiakov sa zhoršili 

oproti predchádzajúcim školským rokom.  
Ukazovateľ priemerný prospech za školu sa zhoršil oproti školskému roku 2020/2021 len 

o 0,01. Pre zabezpečenie výučby žiakov, ktorí boli v karanténe škola využívala hybridné 
vzdelávanie. 

Ukazovateľ ospravedlnených vymeškaných hodín na žiaka je oproti predchádzajúcemu 
školskému roku vyšší až o 43,75 hodiny. Spôsobila to hlavne vysoká chorobnosť žiakov spôsobená 
ochorením Covid – 19, ktorá pretrvávala počas jesene a v zime.  
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 v študijných 
odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 
 
 
 prospech vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 
s vyznamenaním veľmi 

dobre prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 
ročník Počet 

žiakov 
spolu 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% 

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a  

Po
če

t h
od

ín
 

Pr
ie

m
er

 n
a 

ži
ak

a  

1.  176 49 27,8 79 44,9 48 27,3 0 0 179666 102,08 197 1,12 
2.  171 45 26,6 64 38,1 57 33,9 2 1,2 18932 112,69 18 0,11 
3.  150 37 24,7 48 32,0 63 42 1 0,67 15135 101,58 154 1,03 
4.   168 28 16,8 59 35,3 80 47,9 0 0 11842 71,77 178 1,08 
Spolu 665 159 24,1 250 37,8 248 37,5 3 0,45 63875 97,07 547 0,83 
 
 
 
2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 v študijných  
odboroch  s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 

 
Študijné odbory s dĺžkou štúdia 8 rokov – škola tieto odbory nevyučuje.  
 
 
 
3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 v učebných odboroch  
s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia 

 
Študijné odbory s dĺžkou štúdia 3 roky – škola tieto odbory nevyučuje.  
 
 
4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2021/2022 v iných formách  
štúdia (doplniť formu štúdia podľa §45 a §54 zákona 245/2008 Z. z.) 

 
Iné formy štúdia – škola tieto odbory nevyučuje.  

 
 

5. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2021/2022 
 

Škola tieto odbory nevyučuje. 
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6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2021/2022 
 
 
6.1 Celkové hodnotenie 
 
Riadny termín máj 2022 
Kód 
odboru 

Názov odboru P N Spolu 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

2682 K mechanik 
počítačových  sietí 

27 0 1 0 28 0 

3447 K  grafik digitálnych 
médií 

36 0 2 0 38 0 

3658 K mechanik 
stavebnoinštalačných 
zariadení 

5 0 0 0 5 0 

2561 M informačné a sieťové 
technológie 

70 0 1 0 71 0 

3918 M technické lýceum – 
realitné maklérstvo 

7 0 0 0 7 0 

3918 M technické lýceum – 
inteligentné systémy 

16 0 0 0 16 0 

spolu  161 0 4 0 165 0 
 
 
Mimoriadny termín  september 2021 - MS sa nekonala 
 
Mimoriadny termín  február 2022 - MS sa nekonala 
 
6.2 Externá časť MS  
Predmet Počet žiakov Percentil 
Slovenský jazyk a literatúra 167 30,13 
Anglický jazyk B1 88 53,15 
Anglický jazyk B2 72 47,83 
Nemecký jazyk B2 1 71,1 
Matematika (dobr.sk.) 8 6,58 
 
 
6.3 Interná časť MS - písomná forma  
Predmet Počet žiakov Hodnotenie 
Slovenský jazyk a literatúra 167 63,14% 
Anglický jazyk B1 88 64,14% 
Anglický jazyk B2 72 83,54% 
Nemecký jazyk B2 1 95,00% 
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6.4 Interná časť MS - ústna časť  
 
Riadny termín máj 2022 
Maturitný predmet Počet žiakov 

s prospechom 1 
Počet žiakov 
s prospechom 2 

Počet žiakov 
s prospechom 3 

Počet žiakov 
s prospechom 4 

Počet žiakov 
s prospechom 5 

Priemerná 
známka 

Slovenský jazyk  
a literatúra 

37 64 44 20 0 2,28 

Anglický jazyk B1 27 31 25 8 1 2,18 
Anglický jazyk B2 56 14 3 0 0 1,27 
Nemecký jazyk B1 0 1 1 0 0 2,50 
Nemecký jazyk B2 1 0 0 0 0 1,00 
TČOZ 43 45 40 36 1 2,44 
PČOZ 38 56 51 20 2 2,35 
 
 
Mimoriadny  termín september 2021 – MS sa nekonala 
 
Mimoriadny  termín február 2022 – MS sa nekonala  
 
 
7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2021/2022 

 
 
Nekonali sa, škola tieto odbory nevyučuje. 
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VII. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie včítane odborov, v ktorých sa 
vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania 
 

Vzdelávacie  programy 
školy  
  

            Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
           v školskom roku 2021/2022 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - denné 
štúdium  

ŠVP (uviesť rok 
aktualizácie) triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

2561 M informačné 
a sieťové technológie ŠVP (2017) 3 84 3 71 2 57 3 72 11 284 

2571 K správca 
inteligentných 
a digitálnych systémov 

ŠVP (2017) 1 24 1 25 0 0 0 0 2 49 

2573 M programovanie 
digitálnych technológií ŠVP (2017) 1 25 1 24 0 0 0 0 2 49 

2559 M inteligentné 
technológie ŠVP (2017) 1 25 1 23 0 0 0 0 2 48 

2682 K mechanik 
počítačových sietí ŠVP (2013) 0 0 0,33 8 0,50 15 1 29 1,83 52 

3447 K grafik digitálnych 
médií ŠVP (2013) 1 20 0,33 12 0,50 25 1,50 38 3,33 95 

3658 K mechanik 
stavebnoinštalačných 
zariadení 

ŠVP (2013) 0 0 0,33 9 0 0 0,50 5 0,83 14 

3918 M technické lýceum ŠVP (2013) 0 0 0 0 1 30 1 24 2 54 
Celkom 7 178 7 172 4 127 7 168 25 645 
 
Vzdelávacie  programy 
v systéme duálneho vzdelávania  
 

            Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 
           v školskom roku 2021/2022 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - denné 
štúdium  

ŠVP (uviesť rok 
aktualizácie) triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

3447 K grafik digitálnych 
médií ŠVP (2015) 0 0 0 0 0,5 16 0 0 0,5 16 

3658 K mechanik 
stavebnoinštalačných 
zariadení 

ŠVP (2015) 0 0 0 0 0,5 8 0 0 0,5 8 

Celkom 0 0 0 0 1 24 0 0 1 24 
 

Vzdelávacie  
programy 

Počet žiakov podľa ročníkov 
1.ročník  2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník  

celkom po 
odboroch Študijné/učebné 

odbory v SDV  žiaci žiaci žiaci žiaci žiaci 

3447 K grafik 
digitálnych médií 0 0 5 0 0 5 

 3658 K mechanik 
stavebnoinštalačných 
zariadení  

0 0 2 0 0 2 

Celkom po ročníkoch 0 0 7 0 0 7 
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VIII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky 
uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 
štúdium. 
 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2021/2022 podiel absolventov, ktorí:   
odbory  pokračujú 

v štúdiu 
na VŠ 

pokračujú 
v štúdiu 

(iné druhy 
štúdia) 

vojenská 
služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 
k 30.9.2022 

nezamestnaní 
k 30.9.2022 

celkom 

2561 M IaST 18 0 0 53 - 71 
3918 M TL 19 0 0 4 - 23 
3658 K MSIZ 0 0 0 5 - 5 
3447 K GDM 14 0 0 22 2 38 
2682 K MPS 8 0 0 18 2 28 
 

spolu 
počet žiakov 59 0 0 102 4 165 

 
 
IX. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
zamestnancov školy  
 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: do 30 
rokov 31- 40 41- 50 51- 60 61-65 Nad 

66 
Spolu 

všetkých 
Priemerný 

vek 
Počet: 10 23 17 20 5 - 75 42,30 

z toho žien: 4 13 12 12 5 - 46  
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 
učiteľov: 60 

z toho externých 0 
kvalifikovaných 16 

nekvalifikovaných 1 
doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. atestačnou skúškou 15 
s 2. atestačnou skúškou 26 

s vedecko-akademickou hodnosťou 2 
Priemerný počet žiakov na učiteľa 11,15 

Počet majstrov 
odborného výcviku: 9 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 8 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 1 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 
Priemerný počet žiakov na majstra OV 26,11 

Počet  
vychovávateľov: 6 

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 5 
so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 1 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 
Priemerný počet žiakov na vychovávateľa 26,83 
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Nepedagogickí zamestnanci školy 
               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 
Vek: Do     nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 
Počet: 0 3 10 21 5 1 40 52,80 
z toho 
žien: 0 3 9 14 5 1 35 52,63 
 
Počet 
nepedagogických 
zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 7 

so stredoškolským vzdelaním 33 

 
 
Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2021/2022 

 
Predmety 

 

 
Počet hodín 

týždenne 

 
Odborne odučené 

 
Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 
spoločenskovedné 193,50 189,50 97,93 4,00 2,07 
cudzí jazyk 223,00 223,00 100,00 0,00 0,00 
prírodovedné  107,00 104,00 97,20 3,00 2,80 
odborné  920,50 883,00 95,93 37,50 4,07 
Spolu  1444,00 1399,50 96,92 44,50 3,08 

   
X. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia 
inštitúcia 

Názov osvedčenia, certifikátu Počet 
pedagogických 
zamestnancov 

aktualizačné SOŠIT, 
Ostrovského 1, 
Košice 

Kritické myslenie a tvorivosť  
v pedagogickej praxi 
 

58 

adaptačné SOŠIT, 
Ostrovského 1, 
Košice 

Profesijné kompetencií potrebné  
na výkon pracovnej činnosti  
v kariérovom stupni samostatný 
pedagogický zamestnanec  

3 

funkčné/rozširujúci 
modul 

Katolícka univerzita 
v Ružomberku 

Osvedčenie o ukončení funkčného 
vzdelávania 2 

inovačné MPC Prešov Kooperatívne techniky na podporu 
učenia sa žiakov 2 

inovačné  MPC Prešov Pedagogické diagnostikovanie 
dieťaťa/žiaka 1 

inovačné  MPC Prešov Metódy a techniky 
personalizovaného vyučovania 1 

inovačné IT akadémia Transformácia vzdelávania a školy 
pre digitálnu dobu 2 

špecializačné CPPPaP Výchovný poradca 1 
inovačné  Eduardo Ako integrovať deti so ŠVVP 1 
inovačné Sapiente o.z. Kritické myslenie 1 
inovačné Sapiente o.z. Riešenie konfliktov 1 

inovačné Eduardo Ako vytvoriť kvalitný IVVP pre 
žiakov so ŠVVP 1 

inovačné  TU v Košiciach, 
Strojnícka fakulta Školenie Siemens PLC  2 

inovačné  IT Akadémia IoT, programovanie 1 
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mikrokontrolérov 

inovačné  Občianske združenie 
ASIT  Programovací jazyk Python 5 

inovačné  Občianske združenie 
ASIT  Vizualizácia dát/ R/ PowerBI 4 

inovačné  Občianske združenie 
ASIT  Základy štatistiky 6 

inovačné  Občianske združenie 
ASIT  Základy BigData 4 

inovačné  Občianske združenie 
ASIT  Autentický obchodník 2 

inovačné  

SAIDE - Slovenská 
asociácia pre rozvoj 
inovácií vo 
vzdelávaní 

Nové trendy v umelej inteligencii a 
kognitívnej vede a ich možný vplyv 
na výchovu a vzdelávanie na strednej 
škole 

3 

inovačné  Globallogic "Od nápadu k produktu" 1 
inovačné  GlobalLogic #4 Data Engeneering 1 

inovačné  SELFIE EU CVTI 
SR 

Nástroj SELFIE na podporu 
digitálneho vyučovania a učenia sa  
v školách 

1 

inovačné  Občanské združení 
SEPPIA 

Psychohygiena pro pečující a nejen 
pro ně 1 

inovačné  Cisco Networking 
Academy IPD Week FY22  1 

inovačné  SAV Ústav 
informatiky Extrapolácie 2021 - AI 1 

inovačné  UNIZA, IT 
Akadémia CCNA 7.3 OSPF 1 

inovačné  

SAIDE - Slovenská 
asociácia pre rozvoj 
inovácií vo 
vzdelávaní 

Elektrická energia – plánovanie 
výroby, riadenie výrobných zdrojov  
a obchodovanie s ňou 

1 

inovačné  

SAIDE - Slovenská 
asociácia pre rozvoj 
inovácií vo 
vzdelávaní 

Moderné elektronické súčiastky pre 
5G telekomunikačné siete 1 

aktualizačné 365 Services - 
Webináre MS Teams Pokračovanie II. 1 

aktualizačné 365 Services - 
Webináre MS Teams Pokračovanie II. 1 

inovačné Ceelabs CCNP Encore 3 
inovačné  EDUXE Slovensko Školenie LEGO SPIKE 1 
inovačné  BE-Soft Školenie AOP pre elektrotechnikov 1 

inovačné IT Akadémia Programovanie mikroprocesorových 
systémov na SŠ 1 

inovačné Ceelabs 

Cisco CCNA3 najnovšej verzie 
študijných materiálov 7.0 Enterprise 
Networking Security, and 
Automation 

1 

inovačné Ceelabs CCNA2 - Prepínanie, smerovanie a 
základy bezdrátových sietí 1 

inovačné MPC Prešov 
Využitie portfólia v procese 
sebarozvoja pedagogického 
zamestnanca 

1 

 
V školskom roku 2021/2022 sa profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov 
riadil Plánom profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na 
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obdobie rokov 2021 – 2025 a Ročným plánom vzdelávania pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov  v školskom roku 2021/2022. 
Vzdelávacie inštitúcie poskytovali všetky druhy vzdelávaní, väčšinou dištančnou formou.           
Okrem vyššie uvedených vzdelávaní využívali pedagogickí aj odborní zamestnanci na skvalitnenie 
dištančného a hybridného  vzdelávania rôzne webináre, konferencie a odborné kurzy. Veľký 
význam malo samovzdelávanie a individuálna príprava pedagogických zamestnancov na 
vyučovacie hodiny. 
        Vedenie školy pozitívne hodnotí vzájomnú pomoc a podporu učiteľov IT predmetov, ktorí sa 
aktívne podieľali na aktivitách pre získanie praktických zručností pedagogických zamestnancov  s 
využívaním nástrojov hybridného vzdelávania. 
 
 
XI. údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 
 

Činnosť v záujmových útvaroch predstavuje špecifický komplex výchovno-vzdelávacích 
činností so študentmi v čase mimo vyučovania. Našim cieľom v nej bolo prehlbovať a systematicky 
rozvíjať jednotlivé stránky žiakovej osobnosti v súlade s potrebami a požiadavkami, nakoľko 
krúžková (záujmová) činnosť odkrýva talenty a rozširuje duševný obzor, vedomosti a zručnosti 
mládeže. Pôsobí na celkový, všestranný a harmonický rozvoj osobnosti. Práve prostredníctvom 
záujmovej činnosti možno aktivizovať aj žiakov z menej podnetného prostredia. V školskom roku 
2021/2022 hlavnými cieľmi krúžkovej činnosti, ktoré si stanovili naši pedagogickí zamestnanci 
boli: 

• rozvíjanie komunikácie s využívaním informačných technológií 
• rozvíjanie citového vnímania a zvedavosti, v umeleckej a kultúrnej činnosti 
• odbúravanie stresu a emócií. 

 
 Pedagogickí zamestnanci dbajú na uspokojovanie individuálnych potrieb, rozvoj záujmov a 
špecifických schopností. Majú pochopenie a záujem o žiakov ako individuality, dokázali ich 
vhodne motivovať, podporovať ich nápaditosť, tvorivosť, záujem o činnosť a vzdelávanie. 

Krúžkovú činnosť na našej škole žiaci nevnímajú ako povinnosť, ale ako zaujímavé trávenie 
svojho voľného času. Záujem našich žiakov o krúžky učiteľov motivuje k tomu, aby sa táto 
krúžková činnosť zachovala, preto každým rokom našu ponuku krúžkov aktualizujeme, podľa 
záujmu žiakov a návrhov žiackej školskej rady, ktorá pri SOŠIT aktívne funguje.    
 V školskom roku 2021/2022 bolo v SOŠIT v ponuke pre žiakov zriadených 14 záujmových 
krúžkov: 

- Automodelársky – 6 žiakov, 
- Finančná gramotnosť – 6 žiakov, 
- Florbal - 14 žiakov, 
- Kolektívne športy - 16 žiakov, 
- Kybernetická bezpečnosť - 8 žiakov, 
- Matematika pre všetkých - 17 žiakov, 
- Počítačové siete prakticky - 9 žiakov, 
- Programovanie prakticky - 12 žiakov, 
- Robotika - 15 žiakov, 
- Spoločenská etika - 6 žiakov, 
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- Spoločenské hry - 7 žiakov, 
- Škola trochu inak - 12 žiakov, 
- Školské rádio - 14 žiakov, 
- Zdravý životný štýl - 14 žiakov. 

 
Vydali sme 669 vzdelávacích poukazov, prijatých bolo 128 vzdelávacích poukazov (niektorí žiaci 
navštevujú v škole viac ako jeden krúžok). 
 
 Vzdelávanie v čase mimo vyučovania bolo všestranného zamerania. Žiaci najviac prejavili 
záujem o krúžky zamerané na informačné technológie, ale mnohí z maturitných tried využili 
možnosť v záujmovom útvare si utvrdiť a preveriť vedomosti z matematiky a dosť veľký bol aj 
záujem o krúžky tvorivého, oddychového zamerania. 
 
 
 
 XII. údaje o aktivitách školy spojených s prezentáciou školy/ ŠZ na verejnosti 
 
Online DOD – 15.12.2021  
- predstavenie študijných odborov pre šk. rok 2022/2023, 
- príhovor riaditeľky školy, 
- za zamestnávateľov: AT&T– (R. Milko), 
- za absolventov: L. Gál (bývalý študent).  
 
20.05.2022 – Župné dni, prezentácia školy prostredníctvom 3D – virtuálnej reality.  
 
23.06.2022 
- ZŠ Gemerská 2 a ASIT (20 žiakov) – predstavenie študijných odborov + workshop zameraný na 
fotografovanie produktov pre potreby e-shopu.  
 
28.06.2022 – DOD pre žiakov 8. ročníka 
- Zúčastnilo sa 15 žiakov ZŠ – Janigová, Michalovce, Prešov, Ždaňa, Košická Belá, Vinné. 
 
 
 

XIII. Informácie  o spolupráci školy/ŠZ s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými 
fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej starostlivosti alebo do 
pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo so zástupcom zariadenia, v 
ktorom je dieťa alebo žiak umiestnený na účely výkonu ústavnej starostlivosti, výchovného 
opatrenia, neodkladného opatrenia alebo ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo výkonu 
trestu odňatia slobody 
 
Spolupráca v tejto oblasti sa v školskom roku 2021/2022 nekonala. 
 
 
 



 - 22 - 

XIV. Informácia o spolupráci školy/ŠZ s právnickými osobami pri zabezpečovaní 
výchovy a vzdelávania 

 
Názov 
aktivity  

Dátum 
realizácie 

Miesto Cieľ a zámer Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

Hydrogen 
Horizon Grand 
Prix Slovakia  

4.11.2021 Bratislava Slovenské finále 
pretekov áut na 
vodíkový pohon.  

5 Podpora 
alternatívnych 
zdrojov energie 

ibobor  
UK Bratislava  
 

7.11.2021 online súťaž v IT skills, 
kategória Senior 

132 Overenie IT 
zručností 

ibobor  
UK Bratislava  
 

9.11.2021 online súťaž v IT skills, 
kategória Junior 

174 Overenie IT 
zručností 

Zenit  25.11.2021 Gymnázium 
T.Akvinckého 
Košice 

Krajské kolo 
súťaže v 
programovaní 

2 Overenie 
zručností v 
programovaní 

SOČ 04.04.2022 CVČ – RCM 
Košice  

Krajské kolo 
SOČ 2022 

1 Obhajoba 
vlastného 
projektu 

NAG 2022 21.04.2022 TUKE Košice Súťaž 
v sieťových 
technológiách 

4 Overenie 
zručností 
v sieťových 
technológiách 

IHRA 27.04.2022 UPJŠ Košice Súťaž 
v programovaní 
hier 

4 Overenie 
zručností 
v programovaní 
hier 

Python Cup 
FMFI UK v 
Bratislave 

09.05.2022 online Súťaž v 
programovaní 

5 Overenie 
zručností v 
programovaní 

WRO – World 
Robot 
Olympiad 

08.06.2022 Košice Súťaž pod 
záštitou Nadácie 
Talentum 
Cassoviensis 
Alapítvány 

4 Programovanie 
robotov 

 
 

XV. Informácie o oblastiach, v ktorých škola /ŠZ dosahuje dobré výsledky 
a o oblastiach, v ktorých má škola/ŠZ nedostatky 

 
Dobré výsledky:  

Súťaže vyhlasované MŠVV a Š SR 

P.
Č. 

názov súťaže pri individuálnych súťažiach 
meno žiaka a trieda súťaž konaná dňa 

krajská 
úroveň 

celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1. ZENIT v programovaní 
(grafický dizajn) 

Simona Gabonová  
1. miesto 24.11.2021 áno   

2. ZENIT v programovaní 
(grafický dizajn) 

Simona Gabonová 
1. miesto 29.3. – 31.3.2022  áno  

3. Olympiáda ANJ Leo Žilla  II.E (odbor 
PDT) 13.01.2022 áno   
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4. Olympiáda NEJ Patrik Tomčík IV.D 
(odbor TL-IS) 16.02.2022 áno   

5. Small Montmartre of 
Bitola 2022 

II.G GDM - 6 žiakov 
III.E GDM - 3 žiaci 
IV.F GDM - 2 žiaci 

20.02.2022  áno  

6. Junior internet 

Serhii Zadorozhnyi II.E 
Igor Poprushko II.E 
Sára Tóthová III.E 
Štefan Derján III.E 

marec 2022  áno  

 
 

Iné súťaže  

P.Č. 
názov súťaže 

pri individuálnych 
súťažiach meno žiaka a 
trieda súťaž konaná dňa 

krajská 
úroveň 

celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1. EXPERT celoslovenská 
vedomostná súťaž I. až IV. ročník november 2021  áno  

2. ibobor - súťaž v IT skills, 
kategória Senior, online I. až IV. ročník november 2021  áno  

3. ibobor - súťaž v IT skills, 
kategória Junior, online I. až IV. ročník november 2021  áno  

4. Hydrogen Horizon Grand Prix 
Slovakia I. až IV. ročník november 2021  áno  

5. Ekonomická olympiáda IV. ročník február 2022 áno   

6. AMFO – súťaž amatérskej 
fotografie IV. ročník marec 2022 áno   

4. KLOKAN celoslovenská 
vedomostná súťaž I. až IV. ročník apríl 2022   áno 

7. Hydrogen Horizon Grand Prix 
Slovakia I. až IV. ročník máj 2022  áno  

9. PythonCup I. až II. ročník máj 2022  áno  

10. AMFO – súťaž amatérskej 
fotografie IV. ročník marec 2022  áno  

11. WRO 2022 II. ročník jún 2022  áno  
 
 Nedostatky:  

- slabá  účasť žiakov v súťaži SOČ najmä na úrovni školy, 
- nezáujem žiakov o olympiády  na úrovni školy (ANJ, NEJ, biblická a iné), 
- nedostatočná príprava žiakov na súťaže  vyhlasované MŠVVaŠ SR. 
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XVI. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

Názov projektu Operačný program  Celkové oprávnené 
výdavky  Spolufinancovanie Poznámka 

Kvalitná 
odborná príprava 
žiakov – úspech 
absolventov  
na trhu práce 

302000- Integrovaný 
regionálny operačný 

program 
509 386,09 EUR 25 469,30 EUR 

Ukončené VO  
na IKT a materiálno-
technické vybavenie 

Zvyšovanie 
odbornej 
prípravy 
v súlade 
s dopytom trhu 
práce 

Ľudské zdroje 125 252,47 EUR 6 262,62 EUR Ukončenie aktivít 
projektu 31.08.2022 

ZAHRANIČNÁ 
PRAX – záruka 
nových 
odborných 
zručností 

Erasmus+ 2021 KA122 
– Odborné vzdelávanie 

a príprava 
62 583 EUR 0 EUR 

Realizácia projektu  
od 23.04.2022  
do 13.05.2022 - 
Viedeň 

Akreditovaný 
projekt: 2022-1-
SK01-KA121-
VET-000056268 

Erasmus+ 2022 KA122 
– Odborné vzdelávanie 
a príprava 

67 530 EUR 0 EUR Projekt schválený 
9.6.2022 

Zvyšovanie 
úrovne 
povedomia o 
kybernetickej 
bezpečnosti v 
odbornom 
vzdelávaní v 
súvislosti s 
digitálnou 
transformáciou                                                                
Realizátor 
projektu: 
Obchodná a 
priemyselná 
komora 
Slovinska                                   
Partner projektu: 
SOŠIT, 
Ostrovského 1, 
Košice                                                      

Erasmus + Slovinsko 
Národné identifikačné 
číslo: KA220-VET-
12/21 
Číslo projektu: 2021-1-
SI01-KA220-VET-
000033366                                                                                                     

21 853 EUR 0 EUR 

Trvanie projektu: 
1.1.2022- 31.12.2023 

 
 
 
XVII. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole v školskom roku 2021/2022.  
 
V školskom roku 2021/2022 v SOŠIT, Ostrovského 1 v Košiciach  Štátna školská inšpekcia 
nevykonávala inšpekčnú činnosť. 
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XVIII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy/ŠZ  
 
V školskom roku 2021/2022 boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom zlepšené: 
1. Priestorové podmienky – rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školského internátu, 
výmena vstupných dverí do budovy školskej jedálne,  
 2. Materiálno-technické podmienky: 
     a) nákup notebookov, stolových PC, monitorov, projektorov v hodnote 18 998,99 EUR 
     b) tablety, wifi routre, sieťové úložisko, server v hodnote 2 401,90 EUR. 
 
 
XIX. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy, a to: 
 
1. Dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov: 2 044 635,26 EUR 
 
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od  
    rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 
    školská jedáleň 20 937,54 EUR, 
    školský internát 20 096,46 EUR. 
  
3. Finančné prostriedky  prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa  
    financovaných aktivít: 4 269,00 EUR, použité boli materiál na činnosť vzdelávacích    
    krúžkov. 
 
    Finančné prostriedky prijaté na učebnice: 7 255,00 EUR. 
 
    Finančné prostriedky prijaté na ochranné prostriedky a pomôcky, testovanie, dezinfekčné  
    prostriedky: 4 523,75 EUR. 
 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických      
    osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít: 
    školský internát 17 251,68 EUR, 
    škola 1 325,53 EUR. 
 
5. Finančné prostriedky prijaté od zriaďovateľa:  
    na digitalizáciu v školstve a na rozvoj športu 1 079,00 EUR, 
    na prevádzku školského internátu 257 273,00 EUR, 
    na prevádzku školskej jedálne 152 993,25 EUR, 
    na spolufinancovanie výdavkov projektu OP Vzdelávanie „Zvyšovanie odbornej príprava         
    v súlade s dopytom trhu práce“ 445,83 EUR. 
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XX. Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických 
a koncepčných materiálov KSK  
 
 
Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK (v zmysle platného 
dodatku)  
 
Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

DOD UPJŠ  05.11.2021 online UPJŠ 60 
Oboznámenie sa 
s možnosťami 
štúdia na VŠ 

Dni otvorených 
dverí na TU 
v Košiciach 

25.05. 2022 TU Košice TU Košice 50 
Oboznámenie sa 
s možnosťami 
štúdia na VŠ 

Biela pastelka 24.09. 2021 Košice ÚS a N 
Slovenska 2 

 Verejná 
finančná      
 zbierka  
(vyzbieraných 
bolo 216 eur) 

 
Koncepcia rozvoja pohybových aktivít 
 
Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

Plachého 
TUKE míľa 

október 2022 Košice TUKE 1 Rozvoj 
pohybových 
aktivít 

Účelové 
cvičenie  
 

marec 2022 mestský park 
Anička SOŠIT žiaci I. a II. 

ročníka  
Rozvoj 
pohybových 
aktivít 

Športový deň 
 marec 2022 mestský park 

Anička SOŠIT žiaci III. a IV. 
ročníka 

Rozvoj 
pohybových 
aktivít 

KOŽAZ  
 máj 2022 Bankov / 

Anička SOŠIT žiaci III. 
ročníka 

Rozvoj 
pohybových 
aktivít 

 
Koncepcia rozvoja práce s mládežou 
 
Názov 
aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 
zúčastnených 
žiakov 

Prínos  

EXPERT 
celoslovenská 
vedomostná 
súťaž 

30.11.2022 Košice Talentída, n.o. 22 
Rozvoj 
kognitívnych 
kompetencií 
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Žiacka školská rada v školskom roku 2021/2022  
 
Koordinátor: Mgr. Lenka Kurianová 
Počet členov – 5 
Stretnutia sa konali podľa plánu ŽŠR na školský rok 2021/2022 a podľa potreby. 
 
Aktivity: 
10.11.2021 – Vyplnenie dotazníka „Monitoring žiackych školských rád Košického kraja v roku 
2021“ 
7.2.2022 – Prerokovanie a schválenie štatútu Školského parlamentu 
11.3.2022 – Pomoc pri zbierke „Humanitárna pomoc pre Ukrajinu“ 
 
Od 01.01.2022  zmena názvu na „Školský parlament“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
1.  Vyhodnotenie Koncepčného zámeru rozvoja Strednej odbornej školy informačných  
      technológií Ostrovského 1, Košice za školský rok 2021/2022 
2. Vyhodnotenie plánu COVaP pre informačné a sieťové technológie za školský rok 2021/2022 
 
  
 
Spracovala: Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy 
 
 
Prerokované v pedagogickej rade školy: 21.09.2022 
 
 
Vyjadrenie rady školy: 13.10.2022 
 
 
 Schválenie KSK :  
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Prílohy  
 
1.  Vyhodnotenie Koncepčného zámeru rozvoja Strednej odbornej školy informačných  
      technológií Ostrovského 1, Košice za školský rok 2021/2022 
 
2. Vyhodnotenie Plánu COVaP pre informačné a sieťové technológie  
    za školský rok 2021/2022 
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Príloha č.1:  
Vyhodnotenie Koncepčného zámeru rozvoja Strednej odbornej školy informačných  
technológií Ostrovského 1, Košice za školský rok 2021/2022 
 
 
VÍZIA ŠKOLY 
 
Škola – líder vo vzdelávaní IT, flexibilná v inovácii svojho vzdelávacieho programu v zmysle 
požiadaviek partnerov a trhu práce, poskytujúca žiakom kompetencie potrebné pre 21. Storočie, 
vytvárajúca priestor pre ich osobný rast, humánna, kreatívna, učiaca sa organizácia, kde základom 
kvality edukácie sú dobré medziľudské vzťahy a tímová práca. 
 
Strategické zámery SOŠIT 
 

1. Posilňovať popredné umiestnenie školy v regióne zvyšovaním kvality v zmysle nových 
požiadaviek informatickej spoločnosti 

2. Prepojením so zamestnávateľskou sférou zabezpečiť kvalitne pripravených a flexibilných 
absolventov 

3. Zvyšovať konkurencieschopnosť školy prostredníctvom účinného marketingu 
4. Digitalizácia procesov v škole 
5. Modernizovať prostredie a skvalitňovať materiálno-technické podmienky pre výchovno-

vzdelávací proces a mimoškolskú činnosť 
 
Ciele a úlohy 
 
Ciele k strategickému zámeru č. 1   
 
Posilňovať popredné umiestnenie školy v regióne zvyšovaním kvality v zmysle nových 
požiadaviek informačnej spoločnosti: 
 
1.1 Reagovať na požiadavky digitálne traformujúcej sa spoločnosti 21. storočia inováciou 
edukačného  procesu  
Úlohy Plnenie v školskom roku 2021/2022 
Inovovať  školské vzdelávacie 
programy 

1. Informačné a sieťové technológie – zmena UP 
od 1. ročníka – doplnené učebné osnovy 
odborných predmetov podľa novej hodinovej 
dotácie 
2. Inteligentné technológie (exp.) – doplnené 
učebné osnovy pre 2. ročník 
3. Správca inteligentných a digitálnych systémov 
(exp.) – doplnené učebné osnovy pre 2. ročník 
4. Programovanie digitálnych technológií (exp.) – 
doplnené učebné osnovy pre 2. ročník 
5. Mechanik stavebnoinštalačných zariadení – 
SDV - doplnené učebné osnovy odborných 
predmetov pre 3. ročník 
6. Grafik digitálnych médií – SDV - doplnené 
učebné osnovy odborných predmetov pre 3. ročník 
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Digitalizovať učebné materiály V rámci projektu ITMS2014+: 312011M207 
„Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s 
dopytom trhu práce“ boli učiteľmi školy 
vypracované 3 digitálne učebné materiály pre  
študijné odbory IasT, IT, PDT, SIDS a 3 učebné 
digitálne materiály na ekonomickú a finančnú 
gramotnosť pre všetky študijné odbory a 2  
digitálne učebné materiály pre odbornú angličtinu. 

Uplatňovať moderné, inovatívne 
a progresívne metódy vo vyučovaní 
(projektovo a problémovo orientované 
vyučovanie, riešenie prípadových 
štúdií, aktívne učenie sa, skupinové 
a kooperatívne vyučovanie) 

V tomto školskom roku zameranie na predmety: 
ekonomika, aplikovaná informatika, 
programovanie, základy počítačových sietí, 
operačné systémy, databázové systémy a cvičenia 
z databázových systémov, prax, grafický dizajn 
internetových aplikácií, cvičenia zo skriptovacích 
jazykov, aplikačné frameworky, tvorba webových 
aplikácií, aplikovaná matematika, základy 
grafického dizajnu.  
Najčastejšie boli využívané tieto metódy: situačná 
a problémová metóda, dopĺňanie neúplných úloh, 
problémové a projektové vyučovanie, 
kooperatívne a tvorivé vyučovanie, 
braimstorming, pojmové mapovanie. 

Zamerať sa na rozvíjanie „mäkkých 
zručností“ u žiakov 

Názov aktivity: "STEP-BY-STEP" - zameraný na 
vývoj webových aplikácií po vedením mentora z 
GlobalLogic                                                           
Dátum aktivity: október 2021 - november 2021 
Opis aktivity: rozvoj komunikačných, 
plánovacích, prezentačných, programátorských 
kompetencií - tímová práca  s informáciami, 
využitie moderných vyučovacích koncepcií 
zameraných na podporu kritického myslenia 
a tvorivosti. 
V rámci predmetov praktického vyučovania 
a cvičení – rozvíjanie prezentačných kompetencií 
žiakov – obhajoba vlastných projektov. 

Zúčastňovať sa vzdelávania pre 
žiakov v rámci projektu IT akadémia 

Účasť na webinároch: 
1. Kyberšikana a digitálna bezpečnosť mladých, 
2. BBC microbit vo vyučovaní IoT,  
3. Programovanie mikrokontrolérov, 

Vnímať žiaka ako subjekt edukácie, 
používať metódy vedúce k vnútornej 
motivácii žiaka (Motivácia 3.0)  

Vo VVP sa kladol menší dôraz na 
sprostredkovanie informácií a väčší dôraz na 
rozvoj zručností žiakov,  
● od žiakov sa požadovali vyššie myšlienkové 
operácie, ako napríklad analýza, syntéza, 
hodnotenie,  
● vedomosti, ktoré žiaci získavali vlastným 
aktívnym učením sa, záviseli od ich motivácie a 
cieľov, ale aj od toho, čo z danej témy už vedeli a 
ako to vedeli využiť pri učení sa nových vecí. 
Pri podpore vnútornej motivácie sa využívali:  
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audioukážky (nahrávka rozhovoru, analýza 
skladby, opis situácie), videoukážky (filmy, 
divadelné ukážky, reklamy), počítačovej podpory 
(webové stránky, prezentácie v MS PowerPoint). 

Vytvárať vhodné podmienky  
na vzdelávanie žiakov so ŠVVP 

● využívanie platných usmernení MŠVVaŠ SR 
● zabezpečovanie poradenského servisu pre  
    žiakov, príp. ich rodičov (školský psychológ  
   výchovný poradca, asistent učiteľa),  
● spolupráca s CPPPaP pri vypracovaní  
   indviduálnych študijných plánov 
● aktívna spolupráca so zamestnávateľmi  
   v regióne pri zabezpečovaní praktického  
   vyučovania v závislosti od individuálnych  
   potrieb žiaka  

Vyučovať odborné predmety v IT 
odboroch na princípoch OpenLabu – 
praktické tímové vzdelávacie 
prostredie s prepojením na odborníkov 
z praxe, reálne a simulované zadania 
z praxe 

Prednášky na odborné témy v rámci odborných 
predmetov: 
Programovanie 
Elektronika 
Sieťové technológie 
Praktické cvičenia vedené odborníkmi z praxe 
zamerané na reálne zadania. 

Zapájať žiakov do stredoškolskej 
odbornej činnosti, súťaží, projektov 
a olympiád 

● Hydrogen Horizon Grand Prix Slovakia - 
slovenské finále pretekov áut na vodíkový pohon, 
ibobor - súťaž v IT skills, 
● SOČ – 4.miesto v krajskom kole/robotika/ 
● Zenit v programovaní, 
● NAG 2022 – súťaž v počítačových sieťach, 
● IHra- súťaž v programovaní hier, 
● Python Cup – súťaž v programovaní, 
● RBA – Robotický Battle, 
● WRO – World Robot Olympiad 
● ZENIT – programovanie www stránok,  
● Olympiády v ANJ a NEJ,  
● Biblická olympiáda, 
● Small Montmartre of Bitola 2022,  
● Junior internet, Expert,  
● iBobor,  
● Ekonomická olympiáda,  
● AMFO,  
● Klokan,  
● Slovakia, PythonCup,  
● WRO 2022 a i. 

Rozvíjať finančnú, čitateľskú, 
prírodovednú a digitálnu gramotnosť 
žiakov a vychovávať ich 
k podnikateľským zručnostiam 

"InnoSchool - hra o sociálnom podnikaní"                                                           
Dátum: september - november 2021                 
Význam  aktivity: tvorba podnikateľských plánov 
zameraná na oblasť sociálneho podnikania, 
zapojených bolo 31 žiakov 
V rámci projektu ITMS2014+: 312011M207 
„Zvyšovanie odbornej prípravy v súlade s 
dopytom trhu práce“ absolvovalo vzdelávacie 
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kurzy v rozsahu 90 hodín:  
● „Zabezpečenie počítačových sietí“- 45 žiakov, 
●„Podnikateľské vzdelávanie“ - 45 žiakov . 

Integrovať kritické myslenie do 
výchovno-vzdelávacieho procesu 
s cieľom rozvíjať u žiakov úsudok 
pomocou poznatkov založených na 
faktoch 

Začlenenie podporujúcich a rozvíjajúcich metód 
kritického myslenia a tvorivosti do VVP vo 
všetkých študijných odboroch školy so  
zameraním na rozvoj komunikačných, 
plánovacích, programátorských kompetencií - 
tímová práca  s informáciami, využitie moderných 
vyučovacích koncepcií  

Realizovať odbornú prax žiakov 
v zahraničných spoločnostiach cez 
program EÚ Erasmus+  

Erasmus+2021:"ZAHRANIČNÁ PRAX – záruka 
nových odborných zručností", č. zmluvy  2021-1-
SK01-KA122-VET-000016337.  
Zahraničná mobilita 24 žiakov a 3 pedagógov  
školy – Viedeň, 23.4.-13.5.2022.                                       
Význam aktivity: skvalitnenie odborného 
vzdelávania, získanie odborných vedomostí na 
európskej úrovni, rozvíjanie odborných 
kompetencií žiakov, posilnenie partnerstiev  
v medzinárodnom prostredí.  
Výška grantu: 62 583 EUR 
Akreditácia na Erasmus 
číslo 2021-1-SK01-KA120-VET-000044390 
platnosť akreditácie:01.02.2022-31.12.2027 

Pripraviť pre žiakov sprievodné akcie 
k „Týždňu vedy a techniky na 
Slovensku“  

Účasť na grafickej súťaži na tému „Mars náš nový 
domov“ v kategórii I študenti stredných škôl, 
vyhlásenej MŠVVaŠ SR, organizátor NCP VaT 
pri CVTI SR, Bratislava, 04.10.2021. 

Vytvárať pozitívne interpersonálne 
vzťahy vo vzájomnej interakcii učiteľ 
– žiak, vychovávateľ – žiak 

Budovanie interpersonálnych vzťahom v rámci: 
● adaptačného procesu po návrate na prezenčnú 
výučbu alebo po prázdninách, počas hodnotenia 
a pod. 
● aktívnej participácie žiakov pri plánovaní aj 
realizovaní aktivít, činností a úloh počas 
vyučovania , ale aj počas výchovy mimo 
vyučovania (krúžková činnosť, kultúrne a športové 
aktivity, školské výlety, exkurzie) 

Organizovať prednášky pre žiakov 
zamerané na prevenciu sociálno-
patologických javov 

"Nenávistné prejavy na internete",                
dátum: 17. 12. 2021 on-line webinár v spolupráci s 
CPPPaP zameraný na prevenciu, identifikáciu a 
intervenciu šikanovania, kyberšikanovania a 
nenávistných prejavov, aktivity sa zúčastnilo 22 
žiakov. 
"Kyberšikana, zatočme s ňou spoločne“  (film)                                                 
Dátum: 05.04.2022, diskusia k filmu - ako dokáže 
zneužívanie technických vymožeností doby 
ovplyvniť ľudské životy, filmu a diskusie sa 
zúčastnilo 48 žiakov. 

Organizovať prednášky pre žiakov 
v rámci prevencie proti prejavom 

"Ochrana ľudských práv", workshop zameraný na 
s podporu a ochranu ľudských práv a  rozvoj 
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rasizmu, extrémizmu, xenofóbie 
a ďalších foriem intolerancie 

medziľudských vzťahov v demokratickej 
spoločnosti, dátum: 16.11.2021                                   
Význam  aktivity: prevencia na predchádzanie 
všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, 
antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti 
problematiky migrácie, zapojených bolo 100 
žiakov. 

Aktívne riešiť výchovno-vzdelávacie 
problémy žiakov v interakcii školský 
psychológ – výchovný poradca – 
rodič 

Preventívne aktivity školského psychológa 
a výchovného poradcu:                                                    
1. Duševné zdravie a zdrav životný štýl                   
2. Riziká virtuálneho prostredia                                
3. Bezpečná škola – model ochrany detí pred 
násilím                                                                           
4. Násilie medzi nami                                                  
5. Projekt "Viac ako NI(c)K"                                
Realizácia aktivít: október 2021 - máj 2022, 
zapojených bolo 134 žiakov 

Zabezpečiť účasť žiakov na 
charitatívnych podujatiach „Biela 
pastelka“, „Deň narcisov“ , „Červené 
stužky“ 

Účasť žiakov na charitatívnych podujatiach: 
● Biela pastelka – 24.09.2021, 
● Červené stužky - 10.11.2021, 
● Deň narcisov – 28.04. 2022. 

Poskytovať poradenstvo v profesijnej 
orientácii žiakov, organizovať 
workshopy v spolupráci s ÚPSVaR 

Využitie on-line programu „Sprievodca svetom 
povolaní“ a iné vhodné poradenské a informačné 
služby v spolupráci s triednymi učiteľmi 
a kariérnym poradcom. 
Pravidelné oboznamovanie žiakov s možnosťami 
štúdia na vysokých školách v SR a v zahraničí. 
Žiaci boli priebežne informovaní o konaní DOD 
na vysokých školách. 

Motivovať žiakov k dobrovoľníckej 
práci 

Názov aktivity: "Ponožkový október", október 
2021, dobrovoľnícka zbierka teplých ponožiek pre 
ľudí bez domova v Košiciach, vyzbieraných 143 
párov ponožiek, do zberu sa zapojilo 120 žiakov. 
"Zbierka pre Ukrajinu", dátum: 02. - 04. 03.2022                        
dobrovoľnícka zbierka trvanlivých potravín a 
hygienických potrieb pre občanov  Ukrajiny, do 
zbierky zapojilo sa 80 žiakov. 

Vychovávať žiakov k zdravému 
životnému štýlu 

"Zdravie v školách", dátum: apríl 2022                                     
tematicky zamerané workshopy a športové aktivity 
pod vedením kvalifikovaných trénerov a 
mentálnych koučov, garant akcie Michal Lakatoš 
konateľ spoločnosti Môj osobný tréner s.r.o..  
Do aktivity sa zapojila celá škola, t.j. 665 žiakov  

Zapájať sa do dlhodobých športových 
súťaží o Pohár predsedu KSK v súlade 
s plnením úloh vyplývajúcich 
z Koncepcie rozvoja pohybových 
aktivít obyvateľstva KSK 

„Športom k pohybu“ (Európsky týždeň mobility) – 
zúčastnených 60 žiakov, 27.09.2021 
„Plachého TUKE míľa“, žiak Daniel Jenčík  
obsadil 1. miesto, 05.10.2021 
„Cezpoľný beh park Anička“ – škola v okresnom 
kole obsadila 1. miesto,  v krajskom kole – obsadil 
žiak Daniel Jenčík  2.miesto a Matej Tóth 3. 
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miesto, 7.10.2021 okres, 21.10.2021 kraj 
Nohejbal, účasť – 5 žiakov, 24.03.2022 
Basketbal, účasť – 12 žiakov, 20.04.2022 
Bedminton chlapci, účasť - 2 žiaci, 04.05.2022 
Bedminton dievčatá, účasť – 2 žiačky, 05.05.2022 
Malý futbal, účasť – 10 žiakov, 19.05.2022 
Bedminton dievčatá /RCM/ - 3 žiačky, 08.06.2022  

  
 
1.2 Posunúť školu na vyššiu kvalitatívnu úroveň v zmysle nových požiadaviek 
    informatickej spoločnosti 
Úlohy Plnenie v školskom roku 2021/2022 
Uplatňovať systém manažérstva 
kvality ISO 9001  
vo výchovnovzdelávacom procese 

Úspešne vykonaný dohľadový audit ISO  
na výchovnovzdelávací proces /4. február 2022/ 
 

Budovať účinnú spoluprácu vo vnútri 
školy (medzi vedením, učiteľmi, 
žiakmi) aj s vonkajšími zákazníkmi 
(rodičmi, zamestnávateľmi, 
partnermi) 

V školskom roku sa konali 4 rodičovské 
združenia, z toho 3 on-line a jedno  prezenčne. 
Prvý pondelok v mesiaci sa uskutočnili pravidelné 
stretnutia P3 – triedny učiteľ – majster odbornej 
výchovy alebo učiteľ odbornej praxe – 
vychovávateľ.  
Jednania o možnosti spolupráce s firmami Loxone, 
Dunlop, Cancon 

Vytvárať v škole podporné pozitívne 
prostredie – zlepšovať vzťahy v škole 
medzi žiakmi samotnými, žiakmi 
a pedagógmi, pedagógmi a rodičmi 

Budovanie interpersonálnych vzťahom v rámci: 
● adaptačného procesu po návrate na prezenčnú 
výučbu alebo po prázdninách, počas hodnotenia 
a pod. 
● aktívnej participácie žiakov pri plánovaní aj 
realizovaní aktivít, činností a úloh počas 
vyučovania , ale aj počas výchovy mimo 
vyučovania (krúžková činnosť, kultúrne a športové 
aktivity, školské výlety, exkurzie), 
● Team buildingová aktivita zamestnancov školy  

Prenášať kompetencie pri riadení 
kvality na učiteľov a žiakov s cieľom 
zvýšiť ich vnútornú motiváciu 
a angažovanosť 

Prenesenie kompetencií na pedagogických 
zamestnancov pri plnení úloh vyplývajúcich  
z plánov práce. 
Zapájanie študentov do marketingových aktivít 
školy. 

Aktivizovať pedagogických 
zamestnancov pri sebahodnotiacich 
procesoch 

V školskom roku všetci PZ vykonali 1x ročne 
sebahodnotenie.   

Vykonávať kontrolnú a hospitačnú 
činnosť podľa plánu vnútroškolskej 
kontroly 

Pedagogickí  zamestnanci si počas školského roka 
2021/2022 zvyšovali odbornosť ďalším 
vzdelávaním a štúdiom odbornej literatúry. Svoje 
skúsenosti  si odovzdávali na vzájomných 
hospitáciách, ktoré sú súčasťou vyhodnocovacej 
správy predmetových komisií a metodického 
združenia. 
Vedenie školy postupovalo podľa Plánu kontrolnej 
a hospitačnej činnosti – 10 hospitácii. 
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Analyzovať výsledky kontrol, 
poskytovať spätnú väzbu, prijímať 
opatrenia v riadení procesov výučby 

Výsledky kontrol boli analyzované na 
pravidelných zasadnutiach predmetových komisií, 
v rámci ktorých boli navrhnuté opatrenia s cieľom 
skvalitniť VVP. 

 
 
1.3 Rozvíjať osobnosť pedagóga a jeho profesijné kompetencie 
Úlohy Plnenie v školskom roku 2021/2022 
Rozvíjať prosociálne, komunikačné 
a interpersonálne kompetencie 
pedagógov 

V rámci svojho profesijného rozvoja si PZ 
rozširovali prosociálne, komunikačné 
a interpersonálne kompetencie pedagógov. 
V súlade s Regionálnou  stratégiou výchovy a 
vzdelávania  15 PZ navštevovalo jazykové kurzy 
v anglickom jazyku.  

Posilňovať reflexívne zručnosti 
pedagógov vedúce 
k sebazdokonaľovaniu, 
k celoživotnému vzdelávaniu 
a samovzdelávaniu 

V školskom roku všetci PZ vykonali 1x ročne 
sebahodnotenie a vypracovali vlastné plány 
osobného rozvoja.  

Zamerať vzdelávanie na efektívne 
vyučovanie a na hodnotenie 
vyučovacieho procesu 

Využívali sa kooperatívne techniky a aktivizujúce 
metódy, aby každý žiak prevzal zodpovednosť za 
svoju časť práce, na zlepšenie motivácie žiakov 
a ich domácu prípravu.  
Priebežne počas celého školského roka sa 
zaraďovali do vyučovacích hodín úlohy na 
zopakovanie a precvičovanie staršieho 
a problematického učiva. 
PZ získavali nové odborné kompetencie 
absolvovaním inovačného a špecializačného 
vzdelávania, prípadne predatestačného 
vzdelávania.  

Osvojovanie si digitálnych zručností, 
uplatňovanie IKT vo vyučovaní 

Počas dištančného a hybridného vyučovania si PZ  
dostatočnej miere osvojili kolaboratívne nástroje 
podporujúce výučbu v digitálnom prostredí. 

Vypracovať vlastný plán osobného 
rozvoja na základe potrieb školy 

Všetci PZ vypracovali  osobné plány profesijného 
rozvoja v súlade s požiadavkami školy 
a predmetových komisií.  

Realizovať otvorené hodiny, na 
ktorých učitelia prakticky predvedú 
moderné metódy vyučovania – 
príklady dobrej praxe 

Z dôvodu pandemickej situácie sa v školskom 
roku 2021/2022 otvorené hodiny nerealizovali.  

Iniciovať a podporovať spoluprácu, 
efektívnu výmenu skúseností 
a vzájomné učenie sa pedagogických 
zamestnancov 

V školskom roku bolo do adaptačného vzdelávania 
zaradených 9 začínajúcich PZ pod vedením 9 
uvádzajúcich PZ. 
Odborný zamestnanec – školský psychológ 
absolvoval adaptačné vzdelávanie v externej 
inštitúcii - SCPPPaP v Spišskom Hrhove.  

Zabezpečiť odborné vzdelávanie 
pedagógov  

● Aktualizačné vzdelávanie SOŠIT na tému 
„Kritické myslenie a tvorivosť v pedagogickej 
praxi“ 
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● BIG Data,  
● Základy štatistiky,  
● Vizualizácia dát, 
● PowerBI, 
● Programovací jazyk Python, 
● Projekt AHP Entrerprise cluoud  
    pre stredné školy - CANCOM SE 
● Tvorba webovej aplikácie pod vedením mentora 
- GlobalLogic 

Tvoriť vlastné portfólio 
pedagogického zamestnanca 

Všetci PZ si tvorili vlastné portfólio, ktorého 
základným obsahom sú: 
● prípravy na vyučovacie hodiny, 
● diagnostiky žiakov, 
● pracovné listy, didaktické testy, písomné práce, 
● vlastná reflexia, 
● vyhodnotenie vlastného plánu profesijného  
    rozvoja, 
● sebahodnotenie a hodnotenie vedúcim PZ. 

 
 
1.4 Rozvíjať činnosť Centra odborného vzdelávania a prípravy pre informačné    
    a sieťové technológie 
Úlohy Plnenie v školskom roku 2021/2022 
Poskytovať vzdelávanie v IT žiakom 
školy, žiakom ostatných satelitných 
škôl, pedagogickým zamestnancom, 
zamestnancom firiem v regióne 

Výučba odborných predmetov podľa príslušných    
učebných plánov a  rozvrhu hodín žiakov školy – 
665 žiakov. 
Naši 4 lektori v priestoroch COVaP vzdelávali 48 
žiakov SOŠ J. Szakkayho, Grešákova 1, Košice, 
v celkovom rozsahu 115 hodín, teda  1365  
žiakohodín v kurzoch /23.5.-3.6.2022/: 
● Adobe Photoshop + Adobe Illustrator – 15 
žiakov, 
● Tvorba www stránok I. - zameranie  
    na statické webové stránky – 9 žiakov, 
● Tvorba www stránok II. - zameranie  
    na dynamické webové stránky – 9 žiakov, 
● Základy počítačových sietí – 15 žiakov. 

Pokračovať v činnosti lokálnej Cisco 
akadémie 

Do Cisco akadémie zapojených 787  žiakov, 
certifikáty získali: 
•CCNAv7: Introduction to Networks: 113 žiakov 
•CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless:76  
 žiakov 
•CCNAv7 Enterprise Networking, Security and    
  Automation: 54 žiakov 
•CCNA Cybersecurity Operations: 39 žiakov  
•CCNA Security: 15 žiakov 
•IT Essentials: PC Hardware and Software:102 
  žiakov 
•Programming Essentials in Python: 25 žiakov 
•Programming Essentials in C: 13 žiakov 
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•Int. Packet Tracer: 95 žiakov 
•Partner Cloud Security: 2 žiaci 
•Introduction Cybersecurity: 1 žiak 
•CCNAv7 Bridging: 7 žiakov 
Spolu získalo medzinárodné Cisco certifikáty   
542  žiakov. 

Konať skúšky odbornej spôsobilosti 
v elektrotechnike s cieľom umožniť 
žiakom získať osvedčenie 

Absolventi 4. ročníka študijných  odborov IaST, 
TL inteligentné systémy a MPS konali skúšky na 
získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa 
Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. § 21 elektrotechnik 
dňa 27.05.2022. 
Úspešní boli 45 absolventi /IaST – 26, TL-IS – 8, 
MPS – 11/ 

Organizovať grafickú súťaž o putovný 
pohár SOŠIT pre školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 

Grafická súťaž (10. ročník) o putovný pohár v 
umeleckej tvorivosti v grafických  programoch na 
tému: Doma – Za posledné obdobie sme nútení 
ostať doma. Predstav nám svoj život doma. 
Súťaže sa zúčastnilo 5 škôl z Košického regiónu – 
spolu 32 súťažných prác v jednej kategórii. 
V kategórii odborné školy súťažili: 

• Stredná zdravotnícka škola technická, 
Rožňava – 1 práca 

• Obchodná akadémia, Rožňava – 1 práca 
• Spojená škola Kollárova 17, Sečovce – 22 

prác 
• Stredná priemyselná škola technická, 

Spišská Nová Ves – 5 prác 
• SOŠIT, Ostrovského, Košice – 3 práce 

V kategórii umelecké odborné školy tohto roku 
nikto nesúťažil. 

Poskytovať priestory centra firmám na 
školenia a vzdelávacie aktivity 

ATS Industrial Automation s.r.o – kurz 
„Programovanie PLC automatov Siemens pre 
absolventov SOŠIT a SPŠS v Košiciach v rozsahu 
60 hodín, v termíne od 06.06. 2022 do 22.6.2022. 

Identifikovať prostredníctvom súťaží 
talentovaných a nadaných žiakov 

●Hydrogen Horizon Grand Prix Slovakia - 
slovenské finále pretekov áut na vodíkový pohon.  
- 1.miesto 
●Súťaž v tvorbe počítačových hier IHra – 3. 
miesto 
●RBA – Robotický Battle na Alejovej – 2.a 3. 
miesto 
●AMFO 2022 - regionálna súťaž amatérskej 
fotografie – 1. miesto 
●Junior Internet, kategória grafický dizajn  
●Zenit – kategória grafický dizajn – 1. miesto  
v krajskom a celoslovenskom kole 
●Krajské kolo SOČ – 4. miesto 
●Súťaž NAG 2022 

Spolupracovať s partnermi školy Webinár “Vzdelávanie učiteľov v oblasti 
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(UPJŠ, TUKE, IT firmy) pri 
organizovaní webinárov v priestoroch  
COVaP na odborné témy pre žiakov 

informačnej a kybernetickej bezpečnosti” – UPJŠ 
Webinár „ Programovanie s hardvérom v Pythone“ 
– UPJŠ 
Webinár „Riešenie komplexného sieťového 
zadania“ – TUKE 
Webinár „Digitálny marketing v podnikaní“  
4. ročník - JASlovensko  

Využívať priestory a zariadenie centra 
na komerčné účely 

Vzdelávanie žiakov SOŠ J. Szakkayho, Grešákova 
1, Košice /23.5.-3.6.2022/, 
Letný tábor pre žiakov ZŠ zameraný na robotiku 
organizovaný o.z. Hemisféra ľavá /júl-august 2022 
– 4 týždne/ 

 
Ciele k strategickému zámeru č. 2 

Prepojením so zamestnávateľskou sférou zabezpečiť kvalitne pripravených 
a flexibilných absolventov 
       
2.1. Rozvíjať spoluprácu so zamestnávateľmi a partnermi školy 
Úlohy Plnenie v školskom roku 2021/2022 
Rozvíjať spoluprácu s partnermi zo 
zamestnávateľskej sféry: Deutsche 
Telekom IT Solutions Slovakia, NESS 
KDC Slovakia, AT&T, Lynx s.r.o., 
Eset s.r.o., eMsec s.r.o., Games Farm 
s.r.o., Diebold Nixdorf, Lemur,s.r.o., 
Global Logic, 247.sk,s.r.o., Colas 
Slovakia a.s. 

ENTER konferencia - Deutsche Telekom Systems 
Solutions Slovakia s.r.o 
Webináre: Základy štatistiky, Vizualizácia dát/ R/ 
PowerBI, „Programovací jazyk Python” -  
Občianske združenie ASIT 
Girl’s day 2022 - AT&T Košice 
Webinár Women Rock-IT – Cisco, Alef 
Distribution 
Projekt AHP Entrerprise cluoud pre stredné školy 
- CANCOM SE 
Tvorba webovej aplikácie pod vedením mentora - 
GlobalLogic 

Rozvíjať spoluprácu so 
zamestnávateľskými zväzmi: 
Republiková únia zamestnávateľov, 
Asociácia zamestnávateľských zväzov 
a združení SR, ITAS 

V súlade s § 23, ods. 1 zákona č. 61/2015Z.z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave, v nadväznosti 
na Vyhlášku č. 64/2015 Z.z. o sústave odborov 
vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom 
vzdelávania a prílohy č. 7 s vecnou pôsobnosťou 
boli odoslané prihlášky na MS 2022:  

• v študijných odboroch K – MPS, GDM 
a MSIZ 

• v študijných odboroch M – IaST, TL-IS, 
TL-RM  

Členstvo v spoločnostiach 
a stavovských organizáciách: IT 
Valley, Slovenská obchodná 
a priemyselná komora, Slovenská 
živnostenská komora, Asociácia 
spoločností IT, Digitálna koalícia, 
Cisco Networking Academy 

Členstvo v spoločnostiach a stavovských 
organizáciách pokračuje. 

Vyhľadávať nových partnerov školy 
v regióne  

Memorandum o spolupráci so spoločnosťou ATS 
Industrial Automation s.r.o. 



 - 39 - 

Duálna zmluva-Východoslovenská Energetika 
Holding a.s., Košice 

Zabezpečovať praktické vyučovanie 
na pracoviskách zamestnávateľov  

V školskom roku bolo uzatvorených 59 zmlúv 
o zabezpečovaní praktického vyučovania pre  75 
žiakov školy 
V spoločnosti AT&T vykonávalo prax 20 žiakov 
3. ročníka študijného odboru  IaST /III.A – 8 
žiakov; III.B – 12 žiakov/. 
Súvislú odbornú prax absolvovalo 8 žiakov /IV.D/ 
študijného odboru technické lýceum – realitné 
maklérstvo  4 realitných kanceláriách v termíne od 
29.11.2021 do 10.12.2021 
Systém duálneho vzdelávania: 3.ročník 
MSIZ – 2 žiaci – Veolia Energia Východné 
Slovensko, s.r.o. 
GDM: 
● EXPA PRINT, s.r.o., Košice – 2 žiaci 
●Lemur, s.r.o., Košice – 2 žiaci 
●HiReklama, s.r.o. – 1 žiak 

Identifikovať partnerov pre systém 
duálneho vzdelávania 

Duálne zmluvy: 
● Východoslovenská energetika Holding a.s., 
Košice, uzatvorená dňa 10.06.2022 pre študijný 
odbor 2561 M informačné a sieťové technológie  
● C – bau, spol. s r. o., Einsteinova 21, 851 01  
Bratislava, pracovisko Rozvojová 6, 040 11 
Košice, pre študijný odbor 3658 K MSIZ – 
v jednaní. 

Predkladať stavovským a profesijným 
organizáciám na vyjadrenie obsah 
odbornej zložky maturitnej skúšky 

V  zmysle  § 32  ods. 2  písm. f  zákona MŠVV a Š  
SR  č. 61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní 
a príprave a o zmene a doplnení  niektorých 
zákonov  a § 5 ods. 1,2 a 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR 
č. 64/2015 Z.z.  o sústave odborov a o vecnej 
pôsobnosti k odborom vzdelávania boli vyžiadané 
stanoviská k obsahu maturitných tém teoretickej 
a praktickej časti odbornej zložky maturitnej 
skúšky v školskom roku 2021/2022: 
SOPK – 2682 K mechanik počítačových sietí 
AZZZ – 3447 K grafik digitálnych médií 
RÚZ: 
2561 M informačné a sieťové technológie 
3918 M technické lýceum – inteligentné  
              systémy 
3918 M technické lýceum – realitné  
              maklérstvo 
3658 K mechanik  
             stavebnoinštalačných zariadení 
SOPK, AZZZ a RUZ zaslali k obsahu maturitných 
tém teoretickej a praktickej časti odbornej zložky 
maturitnej skúšky kladné stanoviská pre všetky 
uvedené študijné odbory. 
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Zabezpečiť účasť zástupcov 
stavovských a profesijných 
organizácií, zamestnávateľov na 
odbornej zložke maturitnej skúšky 

SOPK, okrem svojho zástupcu v študijnom odbore 
2682 K mechanik počítačových sietí delegovala aj 
odborníkov z praxe v študijných odboroch 3447 
K grafik digitálnych médií a 3658 K mechanik 
počítačových sietí, ktorí absolventom so študijným 
priemerom do 2,0 na TČ OZ MS a PČ OZ MS 
odovzdali Certifikáty SOPK. 
RÚZ v školskom rok 2021/2022 prvýkrát 
prostredníctvom svojich delegovaných zástupcov 
udelila absolventom so študijným priemerom do 
2,0 na MS Certifikáty RÚZ.  

Budovať v rámci COVaP  OpenLaby 
v spolupráci so zamestnávateľmi 

Rozvoj spolupráce so spoločnosťou GamesFarm 
na budovaní OpenLabu pre programovanie 
počítačových hier a pre súťaže žiakov 
v programovaní hier. 

Zabezpečiť účasť zamestnávateľov  
na prezentačných akciách školy 

V súlade so Školským semaforom 2021/2022 sa 
prezentačné akcie školy nekonali. 

 
 
2.2 Inovovať ponuku vzdelávania na základe požiadaviek zamestnávateľov v súlade    
      s trendmi Industry 4.0 
Úlohy Plnenie v školskom roku 2021/2022 
Experimentálne overiť študijný odbor 
správca inteligentných a digitálnych 
systémov vytvorený v spolupráci 
s tromi strednými školami na 
Slovensku, Deutsche Telekom IT 
Solutions Slovakia na základe 
požiadavky RÚZ, ITASu ako záväzok 
členov Digitálnej koalície 

Experimentálne overovanie pokračovalo  
2. ročníkom v spolupráci so: 
● Strednou odbornou školou informačných  
    technológií, Tajovského 30,  
    974 09 Banská Bystrica 
● Strednou odbornou školou, Športová 675,  
    916 01 Stará Turá 
● Strednou odbornou školou, Lipová 8,  
    972 51 Handlová 

Experimentálne overiť študijný odbor 
inteligentné technológie  vytvorený 
v spolupráci s tromi školami na 
Slovensku v spolupráci s RÚZ ako 
záväzok Digitálnej koalície 

Experimentálne overovanie pokračovalo  
2. ročníkom v spolupráci so: 
● Súkromnou strednou odbornou školou,  
   Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad 
● Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša,  
   J. M. Hurbana 6, 974 01 Banská Bystrica 
● Strednou priemyselnou školou informačných  
   technológií, Nábrežná 1325,  
   024 01 Kysucké Nové Mesto 

Experimentálne overiť študijný odbor 
programovanie digitálnych 
technológií vytvorený školou 
v spolupráci s NESS KDC s podporou 
RÚZ 

Experimentálne overovanie pokračovalo  
2.  ročníkom v spolupráci so:  
● Strednou priemyselnou školou  
    elektrotechnickou, Zochová 9,  
    811 03 Bratislava 
● Strednou priemyselnou školou  
   elektrotechnickou, Hálová 16, 851 01 Bratislava 

Zapracovať požiadavky 
zamestnávateľov do obsahu ŠkVP 

● Získať Osvedčenie  o odbornej spôsobilosti 
podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., § 21 
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elektrotechnik. 
● Spolupracovať  v oblasti praktického 
vyučovania (AT&T , Slovak Telekom, Deutsche 
Telekom IT Solutions Slovakia s.r.o., EXPA 
PRINT, s.r.o.) s cieľom získať nové praktické 
zručnosti v IT odboroch.  
● Games Farm Košice – programovanie hier  v 
študijných odborov informačné a sieťové 
technológie a grafik digitálnych médií.  
● NESS Košice - programovanie webových 
stránok v prvom    polroku pre žiakov študijného 
odboru grafik digitálnych médií a v druhom 
polroku pre žiakov študijného odboru informačné 
a sieťové technológie. 

Flexibilne reagovať ponukou 
vzdelávania na vývojové trendy 
požiadaviek  trhu práce  

Experimentálne overenie 2.ročníka študijných 
odborov: 

1. inteligentné technológie 
2. programovanie digitálnych technológií 
3. správca inteligentných a digitálnych 

systémov  
 
 
Ciele k strategickému zámeru č.3   
Zvyšovať konkurencieschopnosť školy prostredníctvom účinného marketingu  
           
3.1 Aktualizovať plán marketingového mixu 
Úlohy Plnenie v školskom roku 2021/2022 
Stanovenie marketingových cieľov so 
zámerom odlíšiť školu od iných škôl 

Marketingové ciele: 
● propagovať školu prostredníctvom internetu  
   s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu konverziu, 
● umiestniť značku školy v mysli žiakov  
   a rodičov, 
● dosiahnuť väčšiu digitálnu prítomnosť  
   na YouTube kanáli, 
● zvýšiť záujem žiakov ZŠ o štúdium  
    v našej škole. 

Realizovať organickú akvizíciu na 
sociálnych sieťach  prostredníctvom 
tvorby zaujímavého obsahu o živote 
škole, možnostiach štúdia, zároveň  
zdieľaním školskej webovej stránky 
v odborných skupinách a zapájaním sa 
do diskusií  

Propagácia života školy a žiakov školy 
prostredníctvom krátkych fotoreportov v rámci 
školského Instagramu a FanPage na sociálnej sieti 
Facebook vrátane propagácie príspevkov na 
školskej webovej stránke.  
Obsah si žiaci tvorili sami. 

Inovovať nástroje marketingu, 
preferovať digitálne formy ako 
internet, mobilná komunikácia, 
sociálne siete, e-mail, Smart QR code, 
chat, blogy, instagramy, fanpage 

Pravidelné inovovanie obsahu školského 
Instagramového účtu a školskej FanPage na 
sociálnej sieti Facebbok  prostredníctvom 
pútavých príspevkov s ohľadom na moderný 
grafický dizajn. 

Aktualizovať marketingový plán, 
marketingový mix s konkretizáciou 

Pre koordinované vykonávanie marketingového 



 - 42 - 

krokov, ktoré vedú k vzbudzovaniu 
záujmu uchádzačov o štúdium 

programu sme zriadili marketingový tím v zložení 
zástupkyňa RŠ pre TV, koordinátorka marketingu, 
vedúci náboru  a členovia náborových aktivít 
(grafici).  

Pre efektívne fungovanie marketingového tímu sa 
viedli pravidelné porady s jadrom tímu, jasne boli 
vymedzené zodpovednosti a právomoci, každá 
úloha mala zodpovednú osobu a deadline.  

Marketingový mix sa zameriaval hlavne na: 

● prispôsobenie študijnej ponuky potrebám 
trhu a želaniam zákazníkov, 

● kladenie primeranej študijnej záťaže na 
študentov, 

● dodanie vzdelávacích a doplnkových 
služieb v dobrom edukačnom prostredí, 

● zvolenie vhodných nástrojov propagačného 
mixu pre podporu služieb školy. 

Využiť personalizované oslovovanie 
záujemcov o štúdium  
prostredníctvom e-mailového 
marketingu, FOLLOW UP 
marketingu 

Online Deň otvorených dverí (15.12.2021) 
vysielaný zo školského rozhlasového štúdia 
prostredníctvom YouTube kanála. Aktívnym 
účastníkom diskusie boli odosielané aktívnym 
informácie o možnostiach štúdia v našej škole a 
o iných školských aktivitách prostredníctvom 
personalizovaných e-mailových správ. 

Vytvárať pozitívnu klímu školy 
a vhodné prostredie na formovanie  
dobrých interpersonálnych vzťahov  

Pozitívna klíma školy sa prejavila: 
● vzájomnou dôverou medzi vedením školy  
   a zamestnancami školy (spolupráca so  
   zamestnávateľmi, realizácia  
   projektov z EÚ, prijímanie návrhov  
   na skvalitnenie VVP, prostredia školy a pod. ), 
● súdržnosťou a angažovanosťou PZ pri riešení  
   plánovaných, ale aj  operatívnych úloh,  
● demokratickým štýlom vedenia – rozdelenie  
   kompetencií medzi PZ,  
● stabilitou a pevnosťou systému riadenia školy. 

Zachovávať tradície spoločných 
aktivít zamestnancov, vytvárať nové 
podoby 

Slávnostná pedagogická rada s príjemným 
posedením v prírodnom areáli „ČIČKY“ 
v Košiciach, dňa 04.07.2022. 

Rozvíjať tradície školy – Helloween, 
slávnostné vyradenie maturantov, 
Imatrikulácia, športový deň školy, 
Deň zdravia, Mikuláš, Deň učiteľov 

● Európsky týždeň športu-  školská akcia  
„Športom k pohybu“ , termín september 2021. 
Akcie sa zúčastnilo 60 žiakov a  súťažili v stolnom 
tenise, armwrestlingu a športových hrách.  
● Účelové cvičenie pre žiakov  1.-2.ročníka 
   15.-16.03.2022, 
● Športový deň pre žiakov 3.ročníka  
   15.-16.03.2022 
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Vytvárať podmienky pre participáciu 
mládeže na chode školy 

Dialóg bol dennodennou súčasťou školy na každej 
úrovni a vo všetkých jej činnostiach a aktivitách 
vrátane vyučovania, prostredníctvom  „Školského 
parlamentu“ 
Informované zapojenie mladých ľudí do projektov, 
súťaží a kultúrnych aktivít školy. 

Podporovať činnosť žiackej školskej 
rady a vzdelávanie mladých lídrov 

„Monitoring žiackych školských rád Košického 
kraja v roku 2021“- 10.11.2021 
Od 01.01.2022  zmena názvu na „Školský 
parlament“ 
Prerokovanie a schválenie štatútu Školského 
parlamentu – 07.02.2022 
„Humanitárna pomoc pre Ukrajinu“ – 11.03.2022 

 
3.2  Vzbudzovať záujem žiakov ZŠ o odborné vzdelávanie propagáciou školy 
Úlohy Plnenie v školskom roku 2021/2022 
Organizovať dni otvorených dverí 
inovatívnymi spôsobmi za účasti 
zamestnávateľov 

On-line Deň otvorených dverí (15.12.2022) pre 
žiakov 9. ročníka ZŠ. 
Deň otvorených dverí pre žiakov 8. ročníka ZŠ 
(28.06.2022) – prezenčne 

Využiť možnosť účasti na 
rodičovských združeniach ZŠ na 
prezentáciu školy a prezentáciu 
potrieb trhu práce rodičom 

Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie 
nebola možná účasť prezentácie školy na 
rodičovských združeniach ZŠ.  

Prezentovať školu na rôznych 
podujatiach – Pro Educo, Správna 
voľba povolania – príležitosť 
k úspechu, Profesia Day, Kam na 
vysokú, kam po strednej 

Župné dni "Virtuálna realita - Košický Kraj"  Cez 
3D okuliare pre VR spoznávanie Košického kraja 
(interaktívne video - študentská práca na tému 
"Môj rodný kraj"), 20.05.2022. 

Vydávať  školský časopis O1 V školskom roku 2021/2022 bolo vydávanie 
školského časopisu pozastavené, nakoľko žiaci 
boli na dištančnom vzdelávaní. Školský časopis 
O1 podáva správy o rôznych   aktivitách, 
súťažiach a dianí v škole.  Z dôvodu pandemickej 
situácie sa mnohé akcie a súťaže nekonali. 

Propagovať školu v médiách 
(tlačových, elektronických)  

YouTube kanál školy, facebook, instagram, 
webová stránka školy  

Nadviazať spoluprácu so základnými 
školami 

ZŠ Gemerská, Košice – 15 žiakov absolvovalo 
vzdelávací kurz „ Bezpečne na internete“. 

Organizovať voľnočasové aktivity pre 
žiakov ZŠ zamerané na IT v COVaP 

Súčinnosť pri organizovaní „Letného tábora pre 
žiakov ZŠ“ zameraný na robotiku (júl-august 
2022) v priestoroch COVaP. 

Aktivizovať žiakov školy 
k samostatnej tvorbe príspevkov na 
školskej fanpage a webovej stránke 
školy 

Žiaci vytvorili marketingový team s cieľom tvorby 
a zverejňovania  krátkych fotoreportov v rámci 
školského Instagramu a FunPage na sociálnej sieti 
Facebook vrátane propagácie príspevkov  
na školskej webovej stránke.  
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Ciele k strategickému zámeru č.4   
Digitalizácia procesov v škole 
4.1 Elektronizácia procesov riadenia ľudských zdrojov 
Úlohy Plnenie v školskom roku 2021/2022 
Posúdenie digitálnej zrelosti školy Výsledky IT Fitness Testu:  

● V školskom roku 2020/2021 sa zúčastnilo 438     
    respondentov s priemerným výsledkom 41.61% 
● V školskom roku 2021/2022 sa zúčastnilo 611  
   respondentov s priemerným výsledkom 53.84% 
● Elektronizácia pedagogickej dokumentácie  
   a procesov v škole 
● Elektronizácia stravovacieho systému 
● Elektronická dochádzky zamestnancov 
● Elektronizácia platieb 

 
4.2 Implementovať e-prijímacie konanie 
Prijímacie konanie je jedným z hlavných procesov školy, týka sa každého žiaka so záujmom 
vzdelávať sa v našej škole. Zámerom jeho elektronizácie je maximálne zefektívniť činnosti 
prebiehajúce v tomto procese a tiež eliminovať prípadné možné pochybenie zapríčinené ľudským 
faktorom. 
 Nástrojom bude vytvorená aplikácia na online testovanie z predmetov slovenský jazyk 
a matematika s následným spracovaním a vyhodnotením výsledkov prijímacieho konania a ich 
zverejnením podľa platných predpisov. 
Úloha v koncepčnom zámere naplánovaná od školského roka 2022/2023. 
 
Ciele k strategickému zámeru č.5 
   
Modernizovať prostredie a skvalitňovať materiálno-technické podmienky pre výchovno-
vzdelávací proces a mimoškolskú činnosť 
 
5.1 Estetizácia a modernizácia priestorov a materiálno – technické vybavenie budovy  
      úseku teoretického a praktického vyučovania 
Úlohy Plnenie v školskom roku 2021/2022 
Materiálno-technicky vybaviť tri 
učebne praktického vyučovania 
v školských dielňach na Dunajskej 
a tri učebne v budove teoretického 
vyučovania z NFP získaných 
implementáciou projektu „Kvalitná 
odborná príprava žiakov – úspech 
absolventov na trhu práce“  

Dodaná bola:  
1. Prezentačná technika  
    v hodnote 39 333,60 EUR s DPH 
2. Výpočtová technika  
    v hodnote 96 586,73 EUR s DPH 
 
 

Opraviť podhľad vo vstupnej hale 
školy 

Oprava poškodenej omietky nad vstupom  
do vstupnej hale školy v hodnote  1 632,31 EUR 

Vybudovať galériu s oddychovou 
zónou vo foyeri (vstup B) 

Hygienická maľba vo foyeri (vstup B) v hodnote 
4 707,95 EUR a  prezentácia žiackych prác. 

Zriadiť zelenú záhradu.  V spolupráci s Dobrovoľníckym centrom 
Košického kraja bolo vybudované „Dažďové 
jazierko“ a „Zelená záhrada“, september 2021. 
Jazierko aj záhrada sú napojené na strešné zvody 
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a prispievajú k úspore dažďovej vody odvádzanej 
do verejnej kanalizácie /3 zvody/. 

Zriadiť oddychovú zónu foyeri  
(vstup A)  

Oddychová zóna foyeri (vstup A)  zriadená 
v septembri 2021. 

Zrekonštruovať šatne v budove 
teoretického vyučovania 

Úloha závisí od nových výziev IROP 
v nasledujúcich rokoch. 

Vykonať stavebné úpravy a inovovať 
vybavenie školskej jedálne  

Úloha závisí od nových výziev IROP 
v nasledujúcich rokoch, prípadne od finančných 
možnosti školy. 

 
5.2 Štandardizácia a modernizácia vybavenia školského internátu 

Z dôvodu zníženia tepelných strát a tým aj šetrenia a efektívneho vynakladania finančných 
prostriedkov je potrebné zatepliť budovu a skvalitniť vnútorné hygienické podmienky školského 
internátu. 
Úloha je v koncepčnom zámere naplánovaná od školského roka 2022/2023. 
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Príloha č. 2: 
 Vyhodnotenie Plánu COVaP pre informačné a sieťové technológie za školský rok 2021/2022 
 
 
 
1 VZDELÁVANIE VLASTNÝCH ŽIAKOV  
 
1.1 Vzdelávanie v škole 
 

COVaP poskytuje svojim žiakom odborné vzdelávanie s dôrazom na kvalitu výučby . 
V školskom roku 2021/2022 vzdelávala žiakov v týchto študijných odboroch:  

 
• 2559 M  inteligentné technológie 
• 2573 M programovanie digitálnych technológií 
• 2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov 
• 2561 M informačné a sieťové technológie 
• 3918 M technické lýceum 
• 2682 K mechanik počítačových sietí 
• 3447 K grafik digitálnych médií  
• 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 

 

Tabuľka č.1:  Vzdelávanie vlastných žiakov v COVaP 

Študijný odbor Počet 
žiakov 

Aktivita 

2559 M IT 48 

Výučba odborných predmetov podľa príslušných    
učebných plánov a  rozvrhu hodín. 

2573 M PDT 49 
2571 K SIDS 49 
3447 K GDM 111 
2682 K MPS 52 
3918 M TL-IS 54 
2561 M IaST,  284 

3658 K MSIZ 22 Výučba predmetov informatika, grafické informačné 
systémy, konštrukčné cvičenia. 

 
 
1.2  Lokálna Cisco akadémia 
 

Súčasťou  COVaP je aj lokálna Cisco akadémia pre žiakov  2.- 4. ročníka  študijného odboru 
mechanik počítačových sietí, 3.-4. ročníka študijného odboru technické lýceum – inteligentné 
systémy, 1.- 4. ročníka  študijného odboru informačné a sieťové technológie, 1.-2. ročníka  
študijného odboru inteligentné technológie a 1.-2.ročníka študijného odboru správca inteligentných 
a digitálnych systémov.  
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V školskom roku 2021/2022 bolo do Cisco akadémie zapojených 787  žiakov, certifikáty 
získali: 
 
• CCNAv7: Introduction to Networks     113 žiakov 
• CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless   76 žiakov 
• CCNAv7 Enterprise Networking, Security and Automation 54 žiakov 
• CCNA Cybersecurity Operations:        39 žiakov  
• CCNA Security       15 žiakov 
•          IT Essentials: PC Hardware and Software     102 žiakov 
• Programming Essentials in Python     25 žiakov 
• Programming Essentials in C      13 žiakov 
• Int. Packet Tracer       95 žiakov 
• Partner Cloud Security      2 žiaci 
• Introduction Cybersecurity      1 žiak 
• CCNAv7 Bridging       7 žiakov 
 
Spolu získalo medzinárodné Cisco certifikáty  542  žiakov. 

 

 

 

1.3  Odborná spôsobilosť - elektrotechnik 
 

 

Žiaci 4. ročníka študijných odborov 2681 K mechanik počítačových sietí, 3918 M technické 

lýceum – inteligentné systémy a 2561 M informačné a sieťové technológie  mali možnosť získať 

osvedčenia  o odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

č. 508/2009 Z. z. - § 21 elektrotechnik.  

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti získalo 45 žiakov. 

 

 

 
 
 
2  VZDELÁVANIE ŽIAKOV SATELITNÝCH  ŠKÔL 

 
V školskom roku 2021/2022 naši lektori v priestoroch COVaP vzdelávali aj 66 žiakov školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK , ktorí si vybrali kurzy z našej ponuky v celkovom rozsahu 175 

hodín, teda  2445  žiakohodín.  
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Tabuľka č.2: Vzdelávanie žiakov satelitných škôl 

dátum 
počet 
VH škola kurz 

počet 
žiakov 

 
Počet 
žiakohodín 

počet 
PZ 

23.-
27.5.2022 30 

SOŠ J. Szakkayho, 
Grešákova 1, Košice 

Adobe 
Photoshop + 
Adobe Illustrator 15 

 
450 1 

23.-
27.5.2022 30 

SOŠ J. Szakkayho, 
Grešákova 1, Košice 

Tvorba www 
stránok I. - 
statické webové 
stránky 9 

 
270 1 

30.5.–3.6. 
2022 30 

SOŠ J. Szakkayho, 
Grešákova 1, Košice 

Tvorba www 
stránok II. - 
dynamické 
webové stránky 9 

 
270 1 

30.5.–3.6. 
2022 25 

SOŠ J. Szakkayho, 
Grešákova 1, Košice 

Základy 
počítačových 
sietí 15 

 
375 1 

Spolu: 115   48 
 

1365 4 
 

dátum 
počet 
VH škola kurz 

počet 
žiakov 

 
Počet 
žiakohodín 

počet 
PZ 

6.6. - 
22.6.2022 60 

Absolventi 4. ročníka 
SOŠIT a SPŠS Košice 

Programovanie 
PLC automatov 
Siemens 18 

 
1080 2 

Spolu: 60   18 
 

1080 2 
 

 
3 ROZVOJ KREATIVITY ŽIAKOV  

 

V zmysle koncepcie KSK o práci s mládežou dávame  priestor  kreativite a seba prezentácii 

žiakov  prostredníctvom rôznych súťaží.  

Stredná odborná škola informačných technológií – Centrum odborného vzdelávania 

a prípravy Ostrovského 1 v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho 

kraja vyhlásila v júni 2022.  

10. ročník grafickej súťaže o putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických  programoch 
na tému:   Sila 
 

Súťaže sa zúčastnilo 5 škôl z Košického regiónu: 32 súťažiacich so 32 súťažnými prácami 
v dvoch  kategóriách. 
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Okrem tejto súťaže sa naši žiaci zapojili do rôznych iných súťaží, kde dosiahli významné 
úspechy: 

• Hydrogen Horizon Grand Prix Slovakia - slovenské finále pretekov áut na vodíkový pohon.  

- 1.miesto 

• Súťaž v tvorbe počítačových hier IHra – 3. miesto 

• RBA – Robotický Battle na Alejovej – 2.a 3. miesto 

• AMFO 2022 - regionálna súťaž amatérskej fotografie – 1. miesto 

• Junior Internet, kategória grafický dizajn  

• Zenit – kategória grafický dizajn – 1. miesto v krajskom a celoslovenskom kole 

• Krajské kolo SOČ – 4. miesto 

• Súťaž NAG 2022  

 

4  SPOLUPRÁCA S FIRMAMI   
 
 
4.1 Spolupráca v oblasti vzdelávania 
 

• Spolupráca v oblasti  praktického vyučovania (AT&T, Deutsche Telekom Systems 

Solutions Slovakia s.r.o., ...)  

• ENTER konferencia - Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o 

• Webináre: Základy štatistiky, Vizualizácia dát/ R/ PowerBI, „Programovací jazyk Python” -  
Občianske združenie ASIT 

• Girl’s day 2022 - AT&T Košice 

• Webinár Women Rock-IT – Cisco, Alef Distribution 

• Projekt AHP Entrerprise cluoud pre stredné školy - CANCOM SE 

• Tvorba webovej aplikácie pod vedením mentora – GlobalLogic 

 

5 SPOLUPRÁCA SO ŠKOLAMI 
 
 
5.1 Spolupráca s vysokými školami 

 
COVaP spolupracuje s TU v Košiciach a UPJŠ v Košiciach.  
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TU Košice: 

Oblasť spolupráce:  

• výmena a využívanie informácií, 

• propagácia a publikačná činnosť, 

• zvyšovanie a rozširovanie kvalifikácie. 

 

 UPJŠ Košice: 

Oblasť spolupráce:  

• organizovanie súťaží pre študentov v oblasti IKT, 

• propagácia a publikačná činnosť, 

• Dni otvorených dverí, 

• organizácia seminárov a webinárov  pre pedagógov a študentov  

• spolupráca na projekte IT akadémia 

 

V školskom roku 2021/2022 boli s UPJŠ zrealizované tieto akcie: 

• Webinár - “Vzdelávanie učiteľov v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti” 

 
5.2 Spolupráca so základnými školami 

 

Možnosti vzdelávania, ktoré poskytuje   Centrum odborného vzdelávania pre informačné 

a sieťové technológie boli prezentované: 

• v rámci  Dní otvorených dverí  on-line formou pre   žiakov ZŠ, rodičov a výchovných 

poradcov, 

• aktívna spolupráca s výchovnými poradcami ZŠ. 

 

6  INÉ AKTIVITY  
Počas celého školského roka 2021/2022 prebiehala v popoludňajších hodinách  

v COVaP krúžková činnosť v 5 krúžkoch v rámci zamerania COVaP: 

1. Automodelársky 

2. Kybernetická bezpečnosť 

3. Počítačové siete prakticky 

4. Programovanie prakticky 

5. Robotika   


