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1. Základné údaje o škole 

 

a. Základné identifikačné údaje o škole 

1.  Názov školy : Stredná odborná škola záhradnícka  Piešťany 

2.  Adresa školy: Brezová 2, Piešťany 921 77 

3.  Telefón: 033/76 256 95  

       Fax: 033/76 215 16 

       Mobilné číslo riaditeľky školy: 0903 422 681 

4.  e-mail: szaspn@svspn.sk 

      webová stránka: www.szasp.sk  

5. zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj 

6. Vedenie školy: 

Riaditeľ školy: Ing. Eva Stručková 

Zástupca pre pedagogiku: Mgr. Eva Macáková 

Zástupca pre ŠI: Mgr. Jozef Cifra 

Zástupca pre technicko – ekonomické činnosti : Ing. Ivana Langová  

Vedúca školskej jedálne: Peter Urban 

7.Rada školy  

pracuje aktívne, zodpovedne a pravidelne. 

Členmi školskej rady sú:  

predseda – Mgr. Dagmar Ondková – učiteľka,  

podpredseda – Ing. Hyacinta Michálková - učiteľka, 

členovia – Peter Urban, nepedagogický úsek  

MUDr.Peter Ottinger, JUDr. Jozef Bolješik, poslanci TTSK 

PaedDr. Viera Suchánová, Jana Matúšová – zástupkyne zriaďovateľa TTSK 

Igor Zábrodský, Andrea Tarrová, Ján Nemček - rodič, 

Martina Boorová  predseda žiackej rady školy. 

Poradné orgány školy:  

Škola i ŠI majú vlastné pedagogické rady, na úseku školy pracujú predmetové komisie (PK 

spoločensko - vedných predmetov, PK cudzích jazykov, PK prírodovedných predmetov, PK 

odborných predmetov, PK telesnej výchovy ), koordináciu a spoluprácu medzi žiakmi školou, 
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ŠI a rodičmi zabezpečuje metodické združenie triednych učiteľov a Rada rodičovského 

združenia. 

V škole pracuje výchovný poradca, koordinátor protidrogovej prevencie a koordinátor 

environmentálnej výchovy. 

Kompletnú činnosť školy zabezpečuje riaditeľ školy prostredníctvom gremiálnej rady. 

Na škole sú činné 2 odborové organizácie – ZO pedagogických a ZO nepedagogických 

pracovníkov. 

 

 

b. Údaje o počte žiakov 

 

odbor 4228 600 záhradnícka výroba  a služby                                 175 žiakov 

 

V školskom roku 2010/2011 sme evidovali 11 žiakov so špeciálnymi výchovno – 

vzdelávacími potrebami. 

 

 

d. Údaje o počte  prijatých žiakov do prvého ročníka 

   

Základné  4.-ročné štúdium 

odbor 4228 600 záhradnícka výroba  a služby                  46 žiakov 

Prihlásených žiakov sa  pohovoru sa zúčastnilo v 1.kole 65 žiakov, 2. kole 1 žiak. 

Zápis urobilo 39 žiakov, nastúpilo 39 žiakov. 

Odbor životné prostredie                                                     0  

Prihlásených žiakov sa  pohovoru sa zúčastnilo v 1.kole 8 žiakov, keďže nemohli byť na tento 

odbor prijatí  6 žiaci prestúpili na odbor záhradnícka výroba a služby. 
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e. Údaje o výsledkoch hodnotenia  a klasifikácie podľa poskytovaného 

stupňa vzdelávania 

  

K 30.júnu 2010 žiaci dosiahli nasledovné výsledky: 

 Úplné stredné 4 ročné  s maturitou  

ročník počet 

tried 

počet 

žiakov 

prospeli 

spolu 

PV PVD P neprospeli 

spolu 

1. 2. 3. 

1. 2 39 33 3 7 23 6 4 0 2 

2. 2 38 33 5 7 21 5 4 1 0 

3. 2 45 36 0 9 27 6 4 2 0 

4. 2 50 45 1 17 27 5 5 0 0 

spolu 8 172 147 9 40 98 22 17 3 2 

Riaditeľka povolila opravné skúšky 20 žiakom, dvaja žiaci požiadali o opakovanie ročníka.  

 

Výsledky koncoročnej klasifikácie 

Všeobecnovzdelávacie predmety 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročnik 

slovenský jazyk a literatúra 3,2 2,82 2,65 2,83 

anglický jazyk 2,85 2,92 3,27 3,11 

nemecký jazyk 3 2,46 2,25 2,53 

občianska náuka 1,82 1,48 1,44 1,55 

dejepis 3 2,58 - - 

etická /náboženská výchova - - - - 

matematika 3,16 3,15 2,87 2,83 

fyzika 3,53 - - - 

informatika 2,58 2,21 - - 

chémia 3 2,82 - - 

biológia 2,69 2,29 - - 

telesná výchova 1,95 1,42 1,7 1,65 

odborné predmety     

základy záhradníctva 2,67 2,40 - - 

stroje a zariadenia 2,48 2,66 2,69 - 

ovocinárstvo - 2,45 2,82 2,54 
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zeleninárstvo - 2,50 2,62 2,59 

kvetinárstvo - 2,32 3,09 2,66 

sadovníctvo - 2,64 3,062 2,81 

ochrana rastlín -  2,73 2,75 

ekonomika - 2,50 2,48 - 

účtovníctvo - - - 268 

podnikanie a služby - - - 2,59 

prax 1,26 1,74 1,5 1,76 

viazanie a aranžovanie kvetov - - 1,37 1,58 

sadovnícka tvorba - - 1,88 1,85 

konverzácie v anglickom jazyku - - - 3,08 

konverzácie v nemeckom jazyku - - - 2,27 

 

 

f. Prehľad študijných odborov a zameraní 

 

1.  1.,2.,3. ročník 4-ročné štúdium – študijný odbor 42 28 600 záhradnícka výroba a služby 

učí sa podľa Školského vzdelávacieho programu vypracovaného na za základe ŠVP 

schváleného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa  18.6.2008                      

s platnosťou od 1.septembra 2008 začínajúc 1.ročníkom. 

 

2. 4. ročník 4-ročné štúdium – študijný odbor 42 28 600 záhradnícka výroba a služby 

učí sa podľa učebného plánu schváleného Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 

30. júna 2005 pod č. CD-2005-1690/8956-10:093 s platnosťou od 1.septembra 2005 začínajúc 

1.ročníkom. 

Škola má akreditované rekvalifikačné kurzy:  

- Viazač kvetov 

- Záhradník – zakladanie a údržba zelene 

- Záhradník-  škôlkar 

- Arboristika – biotechnika drevín v mestskom prostredí 

- Záhradník – pestovateľ liečivých rastlín 

- Záhradník pestovateľ bioproduktov 

- Záhradník – množiteľ in vitro 
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g. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

 

   Škola má prideľované prostriedky podľa platných normatívov na jednotlivé úseky. K 15. 

septembru 2010 bol počet pracovníkov nasledovný: 

 

Škola: 

- pedagogickí pracovníci spolu: 20 

- nepedagogickí pracovníci spolu: 11 

 

ŠI: 

- pedagogickí pracovníci spolu: 5 

- nepedagogickí pracovníci spolu: 6 

 

ŠJ: 

- nepedagogickí pracovníci spolu: 15 

 

Pohyb pedagogických pracovníkov: 

Ing. Vladimíra Mericová - materská dovolenka od 1.2. 2009 

 

Kvalifikačný predpoklad podľa jednotlivých predmetov: 

Všeobecne vzdelávacie predmety boli vyučované kvalifikovane. Odborné predmety boli 

vyučované odborne a kvalifikovane. 
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h. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

 

 Semináre a školenia 

 

Vyučujúci si zvyšovali svoju kvalifikáciu individuálnym štúdiom i absolvovaním 
školení 

 
- Mgr. Kašová úspešne ukončila  vzdelávanie Modernizácia vzdelávacieho 

procesu.  
- Školenie zameraného na tvorbu nových učebníc v predmete Slovenský jazyk a 

literatúra.  
- Informácie k legislatívnym zmenám a novým právnym predpisom v školstve  

-  Odborní učitelia – semináre a prezentácie , výstavy 

 

 

i. Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti 

a/ Propagácia školy v médiách 

Médium/ organizácia  Aktivita a jej charakteristika zodpovedný 

STV 
Prezentácie prác, vystúpenia žiakov 
a Ing. Rybovej v reláciách (november 
2010) Dámsky magazín  

Ing. Marta 
Rybová 

Sady a vinice 
Celoslovenská súťaž v reze  viniča 
hroznorodého  

red. 

Televízia Karpaty 

Ukončenie letnej kúpeľnej sezóny 
v Piešťanoch 
Spravodajstvo o Victorii Regii  
(september – október 2010) 

red. 

(web) Ministerstvo pôdohospodárstva  

Školské ovocie 
Informácia o výstave ovocia 
a zeleniny, ktorá   bola súčasťou 
súťaže Victoria Regia 2009 

Ing. 
Hyacinta 
Michálková 

(web) Ministerstvo pôdohospodárstva  
Jablko roka 2010 
Výsledky a zhodnotenie súťaže 

red. 

Piešťanský týždeň 
Deň otvorených dverí na SOŠ 
záhradníckej - aranžovanie 

red. 

Piešťanský týždeň 
Odborné   články – publikované 
každý týždeň od septembra 2010 do 
marca 2011 

Ing. Šimko, 
PhD. 

Piešťanský týždeň 
Deň Zeme – Deň v botanickej 
záhrade 

Ing. Iveta 
Jakubcová 
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Televízia Karpaty 
Deň Zeme – Deň v botanickej 
záhrade 

Ing. Iveta 
Jakubcová 

Trnavský hlas Gesto pre čisté mesto 
Ing. Iveta 
Jakubcová 

Piešťanský týždeň 

Záhrada očami odborníka 
Pravidelná rubrika odborníka zo 
SOŠ záhradníckej Piešťany  
v každom čísle PT  počas šk. r. 
2010/ 2011 

Ing. Jozef 
Šimko, 
PhD. 

Televízia Karpaty 

Ukončenie letnej kúpeľnej sezóny 
v Piešťanoch 
Spravodajstvo o Victorii Regii  
(september – október 2009) 

red. 

Slovenský rozhlas 
Rozhovor o škole a pripravenom Dni 
otvorených dverí 

Mgr. Anna 
Kašová 

Web UNICEF 
http://www.unicef.sk/sk/ldi/dobrovolnici-
konzultanti/skol2011/ 

Informácie o aktivitách  - Školenie 
dobrovoľníkov  

 

http://www.kvetinarstva.sk/VICTORIA-
REGIA.htm 

Výsledky posledného ročníka súťaže 
Victoria regia 

 

Slovenský rozhlas 
Pozvánka na deň zeme v botanickej 
záhrade  

Ing. Eva 
Stručková 

Kaktus 
Školský časopis vydávaný od 
septembra šk. roku 2010/2011 

Mgr. 
Martina 
Karoly 
a študenti 2. 
ročníka 
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c/  spolupráca školy so spoločenskými a záujmovými organizáciami,  
občianskymi  združeniami v obci a regióne 
 

organizácia Forma spolupráce zodpovedný 

Räpina,  Estónsko 

5. Europäischer 
Berufswettbewerb 
Európska súťaž mladých 
záhradníkov  
Súťaže sa zúčastnilo 3. členné 
družstvo žiakov 4. ročníka 
Katarína Szabová, Lukáš  Dávid 
Brezániy 
Súťaž je zameraná na všetky 
záhradnícke zručnosti a vedomosti. 
Počas dvoch súťažných dní 
v ťažkých podmienkach a daždivom  
počasí žiaci z 25 krajín Európy 
dokázali svoju šikovnosť 
a kreativitu.    

Mgr.Martina 
Karoly 
Ing. Eva 
Stručková 

Mesto Piešťany  
SKL Piešťany, a.s. 
Odborné profesné organizácie 
 

VICTORIA REGIA 2010 
- SOŠ Zá ako organizátor 

súťaže spolupracuje 
s mestským úradom a SLK 
PN pri organizovaní 
Ukončenia letnej kúpeľnej 
sezóny a organizačnom 
zabezpečení medzinárodnej 
súťaže vo viazaní 
a aranžovaní kvetín 

- Žiaci SOŠ pripravujú 
alegorický kvetinový 
sprievod (môžu sa zapájať 
i iné školy) 

- Žiaci sú aktívnymi  
účastníkmi súťaží  

1.téma: Gratulačná kytica na 
premiéru pre hlavného hrdinu 
divadelnej hry  3. miesto 
Rebeka Elzerová 
2.téma: Tajná práca 1. miesto 
Jozef Zelíska 
3.téma: Kvetinový kôš na 
premiéru 
1. miesto Jozef Zelíska 
2. miesto Rebeka Elzerová 
4.téma: Florálny objekt - 
fantázia 
1. miesto Jozef Zelíska 

Vyučujúci a 
žiaci SOŠ 
Zá PN 
 
Príprava 
súťažiacich 
Ing. Rybová 
Marta SOŠ 
Zá PN 
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2. miesto Lukáš Valenta  
1. miesto v celkovom 
hodnotení záhradníckych škôl – 
Jozef Zelíska 
2. miesto Rebeka Elzerová 
 Učitelia a žiaci pripravujú 
 výstavu súťažných prác 
Victorie Regie  

SLK Piešťany, a.s – Spoločenské 
centrum 
ÚKSÚP Bratislava 
Ovocinárska únia SR 

Výstava ovocia a zeleniny 2010 
súčasť Victorie Regie je aj výstava 
ovocia a zeleniny, ktorú organizuje 
SOŠ Zá za podpory profesionálnych 
pestovateľov SR 

Ing. 
Hyacinta 
Michálková;  
Ing. Mária 
Šebová 

Zväz záhradníkov Piešťany  

Výstava ovocia a kvetov  
v priestoroch knižnice (1.10. – 4.10 
2010) 
Zrealizovaná výzdoba kvetov ku 
Dňu zdravia 

Ing. Jozef 
Šimko, PhD 
Ing. 
Hyacinta 
Michálková 

Mestské kultúrne stredisko mesta 
Piešťany 

Zrealizovaná výzdoba kvetov ku 
Dňu zdravia 

Ing. Jozef 
Šimko, PhD 
 

Zväz záhradníkov Piešťany a MsKS 
Piešťany 

Flora Piešťany - výstava ovocia a 
kvetov  v priestoroch MKSP-  I. 
Krasku (17.10. – 20.10 2010) 

Ing. Jozef 
Šimko, PhD 
Ing. 
Hyacinta 
Michálková 

Slovenský zväz kaktusárov 

Spolupráca pri organizovaní 
podujatí 
Výstava kvetov a výstava 
kaktusov      – expozícia SOŠ 
záhradníckej PN  (04.10.2010) 

Ing. Jozef 
Šimko, PhD. 

EKOTREND  
Výstava posterov k ekologickému 
pestovaniu v spol. miestnosti SOŠ 
záhradníckej 

Ing. Šebová 

Liga proti rakovine 
Poskytnuté plodov jabĺk -  október 
2010 

Ing. 
Hyacinta 
Michálková 

VÚRV Piešťany 
Deň poľa - Borovce – výzdoba 
pracoviska pri prehliadke poľných 
pokusov 5.10.2010 

Ing. Peter 
Kollár 

Stredná odborná škola Malinovo 

19.10.2010 súťaž vo viazaní 
a aranžovaní Dary jesene  
Téma: obojstranný kvetinovo – 
ovocný kôš  
1.miesto Elzerová Rebeka  
Téma: Jesenná guľatá kytica 
viazaná z kvetov a plodov  
1.miesto Elzerová Rebeka  
2.miesto Zelíska Jozef 
4.miesto Valenta Lukáš 

Ing. Marta 
Rybová 
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Ovocinárska únia  
Súťaž - Jablko roka 9. ročník 
 1.miesto v kategórii: Najkrajšia 
kompozícia vystaveného ovocia 

Ing. 
Hyacinta 
Michálková,  
Ing. Rybová 

Slovenský zväz záhradkárov 
Jablko roka -  expozícia víťazných 
exponátov Trenčín    
 SZZ  a výstavisko Trenčín 

Ing. Jozef 
Šimko, PhD  
 

ISA Slovensko 
Ústav záhradnej a krajinnej 
architektúry FA STU 

Deň stromu – 5. 11. 2010 
Deň odborných prednášok 
a praktických ukážok pre 
odborníkov zaoberajúcich sa 
ochranou a starostlivosťou o stromy. 

Ing. 
Gabriela 
Križanová 

Mestská knižnica Piešťany 
České parky – beseda – žiaci 3. 
ročníkov 

Ing. 
Gabriela 
Križanová  

Zväz floristov a kvetinárov a Vonekl 
s.r.o 

Brnenská ruža – 15.11.2010 
Celkové umiestnenie 1.miesto 
Jozef Zelíska 
Téma: Svadobná kytica 
1.miesto Jozef Zelíska 
2.miesto Lukáš Valenta 
Téma: Kytica pre maminku 
3.miesto Jozef Zelíska 
Téma: Prízdoba do vlasov nevesty 
1.miesto Jozef Zelíska 
 
Ďalší súťažiaci: Elzerová Rebeka 

Ing. Marta 
Rybová 

ŠIOV Bratislava 
Juvyr 

24.11 – 25.11.2010 
Prezentácia školy a výrobkov 
žiakov pod vedením učiteľov 

Odborní 
učitelia, 
Ing. 
Langová 
Ing. 
Horniaková 
 

Euroskills Lisabon  
ŠIOV 

6.12 – 13.12. 2010  Euroskills 
Lisabon  
Súťaž v odborných zručnostiach.  
Floristi Tomáš Havala,  Tamáš 
Vígh, získali 6. miesto medzi 
európskymi súťažiacimi 
Učiteľ  člen hodnotiacej komisie   
SIOV 

Ing. Jozef 
Šimko, PhD  
 

Záhradnícke školy v Českej republike 
Litomyšl – december  2010 
Výstavné expozície 

Ing. Marta 
Rybová 

AGROFIX 
Firma BAHCO 
VŠ poľnohospodárska  
v Nitre 

IX. ročník celoslovenskej súťaže 
v reze viniča hroznorodého 
o Zlaté nožnice. 
- účasť študentov na súťaži  17.2. 
2011 
2. miesto Mirka Jurčišinová 

Ing. 
Hyacinta 
Michalková 



 13 

ŠIOV, KŠÚ 

SOČ – členka komisie krajského  
kola a celoslovenského  kola 
Krajské kolo V. Bukaiová sa 
umiestnila na 3. mieste v odbore 
Poľnohospodárstvo a životné 
prostredie , S. Magnus obsadil 1. 
miesto  
Celoslovenské kolo : 5. miesto  
S. Magnus  v odbore 
Poľnohospodárstvo a životné 
prostredie 

Ing. 
Hyacinta 
Michalková 

Flóra Bratislava CUP 2011 
 
4.-8. mája 2011 

Súťaž vo viazaní a aranžovaní 
kvetov -  5.máj 2011 
Súťažné témy v znamení Nového 
baroka 
Juniori – celkové poradie 

1. miesto – Valenta Lukáš 
2. miesto – Zelíska Jozef 
 
Téma : Dekorácia svietnika na 
svadobný stôl  
3. miesto Elzerová Rebeka 
Téma Dekorácia darčekovej 
krabice pre novomanželov 
3. miesto Elzerová Rebeka 

Ing. Marta 
Rybová 

Flóra Bratislava CUP 2011 
4.-8.mája 2011 

Predvádzanie vo viazaní 
a aranžovaní kvetov  máj 2011 
aranžovanie podľa ročných období 
a na rôzne spoločenské príležitosti 

Ing. Marta 
Rybová 

Flóra Bratislava Expozícia – osobnosti Bratislavy 
Čestná cena starostu MČ 
Bratislava - Petržalka 

Ing. Marta 
Rybová         
Ing. 
Gabriela 
Križanová 

Děčínska Kotva 
18.-19. mája 2011 

Majstrovstvá vo floristike Českej 
republiky 
Kategória junior : 
2. miesto v celkovom poradí  -  
Jozef Zelíska  
3 x prvé miesto v jednotlivých 
úlohách., 
Prízdoba kabelky 3. miesto 

Ing. Marta 
Rybová  
Ing. Eva 
Stručková         

Slovenský zväz záhradkárov  
 

13. apríl 2011   Záhradkár 
Trenčín 2011 
Predvádzanie vo viazaní 
a aranžovaní kvetov – 
vysadzovanie nádob 

Ing. Marta 
Rybová 

Mesto Piešťany  
 

4. jún 2011 
Otvorenie kúpeľnej sezóny – 
kvetinový voz a skupinová alegória 

Ing. Marta 
Rybová 
Ing. 
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Langová 
Ing. 
Macáková 

Slovenské národné múzeum, Hudobné 
múzeum 

Slávnosť ruží – Dolná Krupá  
18. - 19. 6. 2011 
Výstavná expozícia vo viazaní 
a aranžovaní kvetov  

Ing. Marta 
Rybová 

Mestské kultúrne stredisko mesta 
Piešťany 

Kvetinová prezentácia na Majáles 
Ing. Marta 
Rybová 

Dom umenia Piešťany 
Príležitostné zhotovovanie 
kvetinových dekorácií na divadelné 
predstavenia 

Ing. Marta 
Rybová 

Ovocinárska únia SR 
V spolupráci s SOŠ zorganizovala 
OUSR v priestoroch školy 
zasadnutia predstavenstva 

škola 

Slovenský zväz záhradkárov – miestna 
organizácia Piešťany a MsKS 
Piešťany 

Flora Piešťany – expozícia SZZaV 
Piešťany a MsKS Piešťany    3.6 – 

6.6 2011 

Ing. Jozef 
Šimko, PhD  
 

Slovenský zväz záhradkárov – miestna 
organizácia Piešťany 

Prednášky 16.3. 2011, 30.3. 2011 
Témy rez drevín, chemická ochrana 
 

Ing. Jozef 
Šimko, PhD  
 

Slovenský klub kaktusárov 

Celoslovenská výstava kaktusov  
V spolupráci s SOŠ zorganizoval Sl. 
zväz kaktusárov v priestoroch SOŠ 
výstavu kaktusov a konferenciu 
(06.06.2010) 

Ing. Jozef 
Šimko, PhD   
Ing. Ivana 
Langová 

Dom Umenia v Piešťanoch 
Environmentálne predstavenie 
Martinského divadla 

Ing. Iveta 
Jakubcová, 
Mgr. 
Martina 
Karoly 

Organizácia DINO v spolupráci 
s Odborom Životného prostredia 
mesta Piešťany  

V rámci jarnej akcie „ Gesto pre 
čisté mesto“, študenti SOŠ 
záhradníckej vyčistili úsek Malá 
vrbina od odpadkov 

Ing. Iveta 
Jakubcová  

JAVYS 

V rámci informačno - vzdelávacieho 
podujatia „ Energia okolo nás“  sa 
študenti oboznámili s procesom 
výroby elektriny z rôznych zdrojov 
ako sú fosílne palivá a obnoviteľné 
zdroje energie 

Ing. Iveta 
Jakubcová 

Centrum výskumu rastlinnej výroby v 
PN 

YS LIFE 
– Ing. Jakubcová je členka 

komisie 
– Žiačky Bohdana Jankovičová 

a Lenka Huláková postúpili 
s prácou do celoslovenského 
kola 

Ing. Iveta 
Jakubcová 
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Nadácia Zelená nádej a VLK 
(nezisková organizácia) 

Lesoschranárska škola 2011 
 

Ing. Iveta 
Jakubcová 

ŠIOV, KŠÚ 
ENERSOL SK l - členka  krajskej 
komisie 
 

Ing.Iveta 
Jakubcová 

 
ŠIOV, KŠÚ 
 

multiplikátor – lektorka SIOV pre 
všeobecnovzdelávacie predmety - 
pre tvorbu školského vzdelávacieho 
programu 

Ing. Iveta 
Jakubcová 

Botanická záhrada  
SPU Nitra 

Spolupráca v meristémovom 
laboratóriu  a odborná exkurzia 

Ing. Iveta 
Jakubcová 
RNDr.  
Nataša 
Laurincová 
 

Rada mládeže trnavského kraja 
4 Regions 4 Youth – projekt 
cezhraničnej spolupráce 
regionálnych rád mládeže 

Ing. Iveta 
Jakubcová 

SOŠ Nové Mesto nad Váhom 

1.študentská vedecká  konferencia 
pod názvom „ Život na našej 
planéte mojimi očami“ 
Školu reprezentovala Nikola 
Králová s prácou Vplyv olova na 
vybrané druhy rastlín. 

Ing. Iveta 
Jakubcová 

 Rekvalifikačné kurzy 

Ing. Jozef 
Šimko, PhD   
Ing. Marta 
Rybová 
Ing. 
Gabriela 
Križanová 
Ing. 
Hyacinta 
Michálková 

 

 

 

4. Športové aktivity a súťaže 

V školskom roku 2010/2011 sa naši žiaci sa zúčastnili súťaží v rámci okresu Piešťany: vo 
florbale chlapcov a dievčat, futsal chlapci a cezpoľný beh dievčatá.  Na škole sme usporiadal 
majstrovstvá školy v minifutbale chlapcov a vo florbale dievčat. 
   V mesiaci jún 2011 bol pre žiakov 2. ročníka zorganizovaný kurz pohybových aktivít 
v prírode – formou turistického kurzu. Ak  sa ani v budúcom školskom roku  nepodarí 
zrealizovať lyžiarsky kurz  / malý záujem žiakov , slabé finančné možnosti rodičov / , budeme 
pokračovať v organizovaní turistického kurzu . Je pre žiakov menej finančne náročný 
a výhodné zľavy Železníc SR pri cestovaní skupiny študentov robia tento kurz prístupný aj 
pre našich žiakov. Kladné skúsenosti z tohto školského roku chceme využiť aj v budúcnosti.  
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   Kurz ochrany človeka a prírody sa uskutočnil pre  3.ročník  formou vychádzok v okolí 
Piešťan.  
   V priebehu školského roku pracovali krúžky florbalu a v Školskom internáte krúžok 
športových hier a krúžok cvičenia v posilňovni.  
 

 

 

j. Údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená 

Projekt Leonardo da Vinci – transfer informácii  

aktivity školy zamerané na riešenie environmentálnych problémov v obci, regióne – 
ochrana a tvorba životného prostredia, zapojenie do enviroprojektov 
 

Projekt Popis činnosti  Zodpovedný  

Aktivity na hodinách 

Učitelia zameriavajú vyučovacie 
hodiny na environmentálne problémy 
(napr. aj hodiny chémie, matematiky 
– príloha aktivity na hodine) 

RNDr. Nataša 
Laurincová, 
Ing. Iveta 
Jakubcová 

YS LIFE 

členka komisií v súťažiach, 
Žiačky Bohdana Jankovičová a Lenka 
Huláková postúpili s prácou do 
celoslovenského kola 

Ing. Iveta 
Jakubcová 

ENERSOL SK 

členka komisie v krajskom kole, 
Žiaci R. Žák a O.Šípek vypracovali 
prácu na tému Rýchlorastúce dreviny 
a M. Adámková a M. Gončár sa 
umiestnili na 3. mieste v krajskom 
kole s prácou o Veternej energii. 
Postúpili do celoslovenského kola. 

Ing. Iveta 
Jakubcová 

U 4  Energy 

Projekt je určený žiakom základných 
a stredných škôl. Zábavnou metódou 
sme sa dopracovali k zaujímavým 
informáciám o využívaní energie vo 
svete a u nás  
 

Ing. Iveta 
Jakubcová 
Študenti 

„Gesto pre čisté mesto“ 

Akciu zorganizovala organizácia 
DINO v spolupráci s Odborom 
Životného prostredia mesta Piešťany. 
Študenti dostali úsek Malá vrbina – 
v ktorom vyzbierali množstvo vriec 
s odpadom. Tento úsek patrí 
k najšpinavším úsekom v Piešťanoch, 
nakoľko je na periférii sídliska. 

Ing. Iveta 
Jakubcová 
žiaci 1.B, 2. 
A a 3. B triedy 

„ Energia okolo nás“ 

Informačno – vzdelávacie podujatie:    
predstavitelia spoločnosti JAVYS 
oboznámili študentov s procesom 
výroby elektriny z rôznych zdrojov 

Ing. Iveta 
Jakubcová 
Študenti 1. a 2. 
ročníka 
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ako sú fosílne palivá a obnoviteľné 
zdroje energie. Podrobnejšie sa 
venovali jadrovej energetike a jej 
špecifikám.  

Projekt  Planéta vedomostí 

Na hodinách chémie a biológie 
pracovali  žiaci 1. a 2. ročníka 
s Planétou vedomostí – ide o spojenie 
klasického a moderného vyučovania 
pomocou interaktívnej tabule 

RNDr.  Nataša 
Laurincová;  
Ing. Iveta 
Jakubcová  
Študenti 

Deň Zeme v Botanickej 
záhrade 

Ku Dňu  Zeme sme pripravili 
množstvo aktivít, hier a zaujímavých 
pokusov pre deti z materských 
a základných škôl  
 

Ing. Iveta 
Jakubcová 
RNDr.  Nataša 
Laurincová;  
Mgr. Anna 
Kašová 
Žiaci 1. ročníka 

Lesoochranárska škola 
2011 

Žiaci absolvovali deň v lese, počas 
ktorého sme navštívili ekologickú 
farmu,  vyčistili úsek v lese a tiež sme 
spojili učenie tematických celkov 
ekológie s učením v prírode. 

Ing. Iveta 
Jakubcová 
2.A trieda 
 

SOČ 

Umiestnenie žiakov: 
Lukáš Vaštík - 3. miesto v odbore 
Biológia v krajskom kole  
Veronika Bukaiová - 3. miesto 
v odbore  Poľnohospodárstvo, lesné, 
vodné hospodárstvo v krajskom kole 
Samuel Magnus – 1. miesto 
v krajskom kole a 4. miesto na 
celoslovenskom kole v odbore 
Poľnohospodárstvo, lesné, vodné 
hospodárstvo v krajskom kole 
Smolíček Patrik – účasť v krajskom 
kole v  odbore  História, filozofia, 
politológia  

Ing. Iveta 
Jakubcová 
Ing. Hyacinta  
Michálková 
Študenti 

3 dni pre hrdinov 

Cieľom  akcie je zapojiť  čo najviac 
škôl a mládežníckych organizácií do 
dobrovoľných aktivít. Naša škola 
zapojí žiakov 1 – 3. ročníka do 
mnohých  aktivít: zbieranie odpadkov, 
trhanie buriny, výsadby drevín, 
maľovania lavičiek, zber druhotného 
odpadu a bateriek a darovanie  krvi. 

Ing. Iveta 
Jakubcová 
 
Študenti 
 

European Solar Days 

Pripravili sme informačné stojany - 
nástenku s témou využitia  Solárnej 
energie a žiaci 1. ročníka pripravili 
tematické pásmo na tému: Slnko 
a jeho využitie. 

Ing. Iveta 
Jakubcová 
 
I.A trieda 
 

Fotografická súťaž 
Vyhlásili sme fotografické súťaž na 
tému „ Postrehy z prírody“ do ktorej 

Ing. Iveta 
Jakubcová 
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sa zapojili žiaci Žiaci 1. a 2. 
ročníka 

Súťaž“ Aranžmá 
z odpadu“ 

Pripravili sme súťaž pre materské 
a základné školy. Žiaci priniesli 
množstvo naaranžovaných vecí, kde 
využili svoju fantáziu na  využitie 
odpadu. 

Ing. Iveta 
Jakubcová 
 

 

 

k. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 

V školskom roku 2010/11 nebola v škole vykonaná inšpekčná činnosť ŠŠI 

 

l. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

K 31. 8. 2011 je stav majetku školy nasledovný: 

 

1. Budova školy 

 

Jednoposchodová budova školy bola v 1996 roku doplnená o podkrovie, v ktorom sú ďalšie 

vyučovacie priestory s tým, že zásadným spôsobom sa vyriešilo zatekanie rovných striech. 

V roku 2002 bola v budove školy vybudovaná sieť lokálnych plynových kotolní, čím sa  

zefektívnil energetický režim. V budove školy sa nachádza 30 učební a 2 laboratóriá, ktoré od 

roku 2004 sú všetky ako odborné učebne pre jednotlivé predmety. 

Počas letných prázdnin  2008 boli vymenené okná na budove telocvične. Na budove školy 

boli počas prázdnin 2010 vymenené okná na bloku F,E , je potrebné prekáblovanie 

elektrických rozvodov a rekonštrukcia sociálnych zariadení.  

 

Vybavenie IKT v škole 

   V projekte Infovek získala škola  5 + 1 počítačové zostavy, bezplatné pripojenie na internet 

a multimediálne CD a programy. V druhej fáze - v projekte Počítače pre školy, dostala škola 

ďalšie počítačové zostavy (5 a 1). 

   Vytvorili sme 2 učebne, jedna slúži pre vyučovanie informatiky a druhá pre vyučovanie  

odborných predmetov. K dispozícii je knižnica vybavená počítačmi a dataprojektorom, aj tu 

môže prebiehať vyučovanie odborných predmetov. 



 19 

Škola dostala od MŠ SR multimediálnu e Beam   tabuľu – vytvorili sme interaktívnu učebňu. 

Z prostriedkov TTSK škola dostala počítače,  ktorými bola doplnená multimediálna učebňa. 

Z projektov MŠ SR škola získala notebooky pre učiteľov 5 ks - DATALAN, A.S. 

 

2. Budova školského internátu 

Štvorposchodová budova školského internátu, podobne ako budova školy, na vyriešenú rovnú 

strechu podkrovím bez ďalšieho využívania a novým vykurovacím systémom. Stav okien na 

ŠI je havarijný, urgovaný niekoľko rokov u zriaďovateľa. ŠI má kapacitu cca 220 lôžok, 

z toho dennými študentmi je každoročne obsadených cca 150 lôžok. Zvyšná kapacita sa 

využíva na ubytovanie vysokoškolákov, na rekvalifikačné kurzy, celoživotné vzdelávanie 

a pod. Je potrebné uvažovať o rekonštrukcii ŠI na bunkový systém s iným sociálnym 

vybavením. 

 

3. Kuchyňa, školská jedáleň 

 

Nad kuchyňou je v podkroví vybudovaná veľká spoločenská miestnosť s kapacitou 90 miest. 

Jedáleň má kapacitu 120 stoličiek. Počas letných prázdnin 2008 boli vymenené okná na 

budove školskej jedálne a kuchyne, očakávaná rekonštrukcia kuchyne sa neuskutočnila. 

Z dôvodu zlúčenia dvoch školských jedálni sa do ŠJ Brezová 2 presťahovalo zariadenie ŠJ 

Komenského . Výmenu elektrických rozvodov a dobudovanie potrebných technických riešení 

škola realizovala na vlastné náklady. Kapacita varených jedál sa zvýšila na 600 obedov denne 

od šk.r 2010/2011. ŠJ realizuje vývoz stravy pre Gymnázium Piešťany, Gymnázium Vrbové 

a SOŠ Vrbové. 

 

4. Hospodársky dvor 

Hospodársky dvor pozostáva z garáží, dielní, skleníka. Priestory majú rovné strechy, ktoré 

treba pravidelne v 2- 3-ročných intervaloch opravovať. Časť priestorov je v posledných 4 – 5 

rokoch prebudovávaná na vyučovacie priestory pre praktické vyučovanie. Strechy na 

objektoch dielni a skleníka boli počas leta 2008 opravené.   

Materiálne vybavenie malou záhradnou technikou sa postupne vylepšuje. Z prostriedkov 

TTSK bola zakúpená motorová kosačka Starjet a drvič konárov, z prostriedkov školy sme 

kúpili malé kosačky, kultivátor, ručné náradie. Postupne dochádza k opotrebovaniu techniky, 

bolo by potrebné modernizovať najmä strojové zázemie praxe. 

 



 20 

V rámci výzvy ROP 2007 – 2013 škola vypracovala projekt na Rekonštrukciu objektov školy- 

výmena okien, zateplenie budov, rekonštrukcia sociálnych zariadení. Projekt nebol schválený. 

 

 

m. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 

 

Príloha :správa o hospodárení za rok 2011 

 

n. Zhodnotenie koncepcie školy 

    

Cieľom koncepcie je odborný rozvoj školy, zavedenie odborov, ktoré umožnia rozšíriť 

vzdelávacie aktivity školy. Pre školský rok 2010/2011 sme ponúkali okrem odboru 

záhradnícka výroba a služby aj odbor životné prostredie, prihlásili sa 5 žiači a preto nebol 

1.ročník otvorený.  

Rozpracované sú projekty na využite botanickej záhrady, potrebné finančné prostriedky by 

sme mohli získať z európskych fondov. 

Darí sa nám napĺňať predstavu čerpať prostriedky na rozvoj mimoškolských akcií prípravou 

projektov na základe výziev Mesta Piešťany. 

Škola sa zapojila do výzvy  Mesta Piešťany a pripravila projekt  doplnenia zbierok botanickej 

záhrady. 

Projekt – súťaž Klasici v komikse – ohlas medzi žiakmi základných , umeleckých a stredných 

škôl je pozitívny, v druhom  ročníku sme vyhodnotili 56 prác. 

Hlavnou úlohou je pripraviť kvalitný Školský vzdelávací program, ktorý umožňuje zavádzať 

nové metódy vzdelávania, viacej aktivizovať odbornú  činnosť žiakov a realizovať  zásady 

TQM v praxi. 

 

o. Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky - pozitíva 

- potvrdenie celoslovenskej pôsobnosti školy 52 % žiakov mimo trnavského kraja 

- aktívni a úspešní žiaci v matematických, biologických súťažiach – žiaci samostatne 

pracujúci na projektoch 

- výrazné talenty presadzujúce sa pri náročných súťažiach s odborným zameraním – 

aranžérske súťaže, širšie odborné súťaže – rez ovocných stromov, rez viniča 
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- prezentácia školy v celoslovenskom aj medzinárodnom meradle Victoria Regia, Flora 

Bratislava, Flora Olomouc, Děčínska Kotva, Záhradkár Trenčín, Jahrada Trenčín 

- príprava žiakov na povolanie – dopyt po absolventoch , vysoké požiadavky od 

zamestnávateľov  

- pravidelné zvyšovanie kvalifikácie učiteľov, aktívne získavanie nových zručnosti najmä 

v oblasti informačných technológií 

- aktívna účasť školy pri akciách usporiadaných mestom Piešťany , TTSK 

- zabezpečenie individuálnej praxe žiakov 3. ročníkov v odborných podnikoch 

- opravou povrchu v telocvični, vytvorením posilňovne a doplnením športového vybavenia 

sa vytvorili vhodné podmienky pre žiakov a zamestnancov školy 

- zlepšenie výsledkov pri externom testovaní žiakov 

• ANJ úroveň A1 52,5% 

• NEJ úroveň A1 37,1% 

- opakované hodnotenie, certifikácia školy ies - BBB     

- medzinárodná spolupráca s odbornými školami – Česká republika, Poľsko, Francúzsko, 

Rakúsko, Nemecko 

- zahraničné praxe – Česká republika, Poľsko, Rakúsko, Španielsko           

 

 

     Oblasti v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky - negatíva 

 

- vzdelávacie výsledky – výsledky jednotlivých ročníkov a tried sú priemerné 

- málo študentov  prospelo s vyznamenaním  a prospelo veľmi dobre 

- viac žiakov so slabými výsledkami a neprospievajúcich 

- slabšie výsledky pri externom meraní maturitnej skúšky z jazykov 

- slabá motivácia žiakov na zvýšenie ich záujmu o štúdium 

- zastaraná didaktická technika , počítačové vybavenie školy, morálne opotrebované učebné  

      pomôcky 

- nedostačujúce materiálno-technické vybavenie praxe, chýba najmä  malá záhradná 

technika a mikrobus 
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      Príležitosti 

 

- škola pôsobí v oblasti vzdelávania zameranej na ochranu a tvorbu životného prostredia, 

ktorá v súčasnosti poskytuje veľa príležitostí 

- školský komplex umožňujúci vzdelávanie žiakov z celého Slovenska a a jeho využitie pre 

celoživotné vzdelávanie, organizovanie rekvalifikačných kurzov 

- vybavené  odborné učebne a plochy pre vyučovanie odborných predmetov – dostatok 

priestorov 

- kvalitný kolektív 

- využitie ratingového hodnotenia školy spoločnosťou ies - BBB 

      Ohrozenia 

 

- záhradnícka profesia zaujímavá, ale náročná na fyzickú prácu, v súčasnosti pre mladú     

      generáciu neatraktívna 

- malý záujem žiakov – problémy vo financovaní prevádzky školy 

- neregulované otváranie odborov na poľnohospodárskych školách – odliv žiakov zo 

vzdialenejších oblastí 

- nízke populačné ročníky 

- nedostatok finančných prostriedkov  neumožňuje modernizovať vzdelávací proces – 

pozastavený nákup učebných pomôcok 

 

 

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

na pracovnom trhu, úspešnosť prijatia na ďalšie štúdium 

 

Od zamestnávateľov a praxe prichádzajú požiadavky na absolventov školy, najmä do 

kvetinových predajní a záhradných centier. Mnohí absolventi si zakladajú živnosť, najmä 

v oblasti zakladania a údržby sadovníckych úprav. Časť študentov pokračuje v ďalšom 

vzdelávaní na vysokých školách a pomaturitných štúdiách. 

Konkrétne štatistiky nie sú dostupné. 
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   2.Ďalšie informácie 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCU  
                        ZA ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011 
 
 
         Činnosť výchovnej poradkyne vychádzala z plánu práce výchovného poradcu na 
školský rok 2010/2011, ktorý bol zameraný na plnenie úloh výchovného poradenstva 
v zmysle vyhlášky MŠ SR č.43/1996 Z.z . Tento plán bol splnený v plnom rozsahu, pričom 
bol neustále priebežne dopĺňaný riešením aktuálnych výchovných ale aj vzdelávacích úloh 
a problémov. 
        Celá výchovná práca sa odvíjala v úzkej súčinnosti s vedením školy, triednymi učiteľmi, 
radou študentov, zákonnými zástupcami žiakov školy, ako aj s inými výchovno-poradenskými 
alebo kultúrnymi zariadeniami a inštitúciami. Veľká pozornosť bola venovaná predovšetkým 
žiakom 4. ročníka a ich budúcej profesionálnej orientácii. Výchovná poradkyňa sa aktívne 
zapájala do akcií, ktoré propagovali štúdium na SOŠ záhradníckej a ich cieľom bolo vzbudiť 
u žiakov 9. ročníka ZŠ záujem o toto štúdium. 
 
 
 I.ČINNOSŤ VO SFÉRE PORADENSTVA A KONZULTÁCIÍ 
 
1. Profesijná orientácia 

Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne boli stanovené na pondelok a stredu. 
Činnosť výchovnej poradkyne sa realizovala formou individuálnych, respektíve 
skupinových pohovorov, samozrejme aj mimo stanovených úradných hodín – teda priebežne 
podľa potreby a naliehavosti riešenia či už výchovných, študijných, alebo profesijných 
problémov. 

Možnosti poradenstva využívali najmä žiaci 4. ročníka pri rozhodovaní sa, či 
pokračovať v štúdiu na VŠ, alebo nájsť si vhodné zamestnanie. Pre uľahčenie svojho 
rozhodovania sa žiaci mohli zúčastniť viacerých aktivít ako: 
Exkurzia žiakov 4. ročníka na Veľtrh vzdelávania, práce a cestovania - Akadémia a VAPAC 
v Bratislave. 
Prezentácia Úradu práce Piešťany – povinnosti a práva absolventov SŠ. 
Individuálne sa žiaci zúčastňovali na Dňoch otvorených dverí v jednotlivých vysokých 
školách (najmä v Nitre, Trnave, Bratislave a Ledniciach), o ktorých boli formou nástenných 
novín pravidelne informovaní. 
     Žiaci 4. ročníka od októbra 2010 do konca apríla 2011 vo veľkej miere využívali  možnosti 
konzultácií s výchovným poradcom k vypĺňaniu prihlášok na VŠ, ale i pri rozhodovaní sa kam ísť po 
maturite. Orientačným bodom pre žiakov bola aj nástenka – Výchovný poradca radí, kde žiaci mohli 
sledovať neustále aktualizované ponuky štúdia na VŠ alebo možnosti uplatnenia sa v zamestnaní po 
skončení školy. Na nástenke sú pravidelne dopĺňané informácie a kontakty na linky pomoci v rôznych 
oblastiach problémov. 
 
2.  Riešenie výchovných problémov  
sa uskutočňovalo v úzkej spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy a predovšetkým s rodičmi 
alebo zákonnými zástupcami žiakov. Boli uskutočnené 3 osobné pohovory so žiakmi a ich rodičmi. 
Najčastejšou príčinou boli problémy súvisiace s výsledkami štúdia, osobné problémy a práca so 
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zaradeným žiakom, ktoré následne riešili zákonní zástupcovia, resp. žiaci v spolupráci s psychológom, 
na ktorých boli výchovnou poradkyňou nakontaktovaní. 
V 4 prípadoch využili možnosť konzultácií triedni učitelia. Prerokovaní boli najmä problémoví žiaci 
a zaradení žiaci – žiaci s poruchami učenia. 
II. PROPAGAČNÁ A OSVETOVÁ ČINNOSŤ  
 
– školský program zameraný na protidrogovú výchovu bol náplňou práce školského protidrogového 

koordinátora 
– boj proti fajčeniu, používaniu alkoholických nápojov bol sústredený do výchovných plánov 

triednych učiteľov, na pravidelné kontroly žiakov, ktorí fajčia v blízkosti školy a osobné pohovory 
s týmito žiakmi 

– súčasťou nástenky výchovného poradcu je i anonymný kvíz o fajčení, užívaní alkoholu a drog 
– prostredníctvom nástenky boli žiaci pravidelne informovaní o svojich právach, o právach dieťaťa a  

všeobecne o ľudských právach 
– V kine Fontána sme sa zúčastnili výchovného koncertu zameraného proti šikanovaniu v školách  
– aktualizované boli rôzne výročia a pamätné dni napr.: Medzinárodný deň študentstva, 

Medzinárodný deň boja proti AIDS, výročie holokaustu, výročie J.A. Komenského, Medzinárodný 
deň učiteľov atď. 

– žiaci školy boli oboznámení s problematikou globálneho rozvojového vzdelávania 
prostredníctvom centrálnej nástenky  

– svoje prosociálne a asertívne cítenie naši žiaci preukázali aj pri organizovaní a zabezpečovaní 
akcií: 
a/  v rámci Týždňa modrého gombíka, sa konala v SOŠ zbierka,  
b/ žiaci a zamestnanci SOŠ záhradníckej pomohli kúpou slnečnice pri organizovaní podujatia 

Krok pred sklerózou multiplex  
c/ študenti a zamestnanci SOŠ záhradníckej organizačne aj finančne prispeli na pomoc 

onkologickým pacientom kúpou alebo predajom narcisov. 
d/ aktívne sme podporili i akciu na podporu nevidiacich - Biela pastelka 

– Prostredníctvom regionálnych a celoslovenských médií bola propagovaná škola a úspechy našich 
žiakov 

 
Propagačná a osvetová činnosť sa odvíjala v spolupráci s :  
Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Piešťanoch, 
Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave, 
Okresným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, 
Mestskou knižnicou, 
Kultúrnym a spoločenským centrom Piešťany, 
prípadne ostatnými kultúrnymi inštitúciami. 
 
 
III. STYK SO ŠKOLSKÝMI ZARIADENIAMI A VEREJNOSŤOU 
 

1. Spolupráca  so základnými školami v oblasti výchovného poradenstva :  
- priebežne – individuálne kontakty s výchovnými poradcami jednotlivých ZŠ 
- účasť na seminároch pre výchovných poradcov ZŠ  
      2. Deň otvorených dverí na SOŠ záhradníckej  sa uskutočnil 4x – v septembri, októbri, 
decembri a apríli. Vždy bol spojený s prezentáciou prác žiakov (alegorické vozy, smútočné 
väzby, vianočná výzdoba školy) Školy a žiaci ZŠ v okrese boli informovaní prostredníctvom 
regionálnych médií (AB, TV Karpaty, web) a slovenského rozhlasu. 
3. Podieľali sme sa na príprave akcie Deň v botanickej záhrade, ktorý sa stretol s veľkým 
ohlasom. 
V rámci hore uvedených akcií došlo k prehĺbeniu spolupráce so SŠ a ZŠ v regióne. 
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4. Burzy stredných škôl v iných okresoch – zástupcovia SOŠ sa zúčastnili prezentácií 
v Senici, Skalici, Myjave a Novom Meste nad Váhom, Žarnovici, na Kysuciach, Orave... 
5. Výchovná poradkyňa bola pozvaná ma rodičovské združenie pre žiakov 9. ročníka v ZŠ na 
v PN, v Seredi i Trnave 
5. Spolupráca s Okresným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch– konkrétne   
akcie sú uvedené v bode I/1– profesijná orientácia. Okresný úrad práce sa podieľal aj na 
Prezentácii stredných škôl spomínaných v bode 3.   
Veľmi cenné boli aj materiály, ktoré Okresný úrad poskytol žiakom. 
 
 
VI. ÚČASŤ VÝCHOVNEJ PORADKYNE NA ŠKOLENIACH A SEMINÁROCH 
V OBLASTI PROFESIJNÉHO VZDELÁVANIA 
Jún 2011 – účasť na porade výchovných poradcov, ktorú zorganizovalo Centrum 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Piešťanoch 
a/ problematika zaradených žiakov 
b/ informácie o dobrovoľníckej činnosti a projekte Mládež v akcii 
 
V Piešťanoch 30.06.2010                                                                           Mgr. Anna Kašová 
                                                                                                                   výchovná poradkyňa 
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Školský internát pri SOŠ záhradníckej v Piešťanoch 
 
 
Vyhodnotenie výchovno – vzdelávacej činnosti v ŠI v šk. roku 2010/2011: 
 
 
 
       V školskom roku 2010/2011 nastúpilo do školského internátu 101 žiakov našej škola a 19 
študentov VÚC Trnava. Žiaci boli rozdelení do 5 výchovných skupín: 
 
I.výchovná skupina                Mgr. Radoslav Opial 
II.                                            Marcela Galbavá 
III.                                          Eva Topolčany 
IV.                                          Renáta Moravčíková 
V.                                            Mgr. Jozef Cifra 
 
    Ciele výchovy a vzdelávania v školskom internáte realizujeme prostredníctvom týchto 
tematických oblastí výchovy: 
 
      -  spoločenská výchova 
      -  mravný výchova a výchova k hodnotám 
      -  pracovná výchova a rozumová výchova 
      -  estetická výchova 
      -  telesná výchova 
      -  rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 
      -  ekologická výchova 
 
      Kľúčové kompetencie a osobnosť žiaka rozvíjame prostredníctvom realizácie 
špecifických cieľov v jednotlivých oblastiach výchovy. Ich plnenie budeme dosahovať 
realizovaním konkrétnejších, nižších cieľov v jednotlivých výchovných oblastiach, prípadne 
vo viacerých výchovných oblastiach súbežne. 
 
 
  Cieľové zameranie jednotlivých oblastí výchovy: 
 
 
      a/  spoločenská výchova 
 
          -  pochopiť význam kultúrneho správania sa a kultúrneho presadzovania sa 
          -  pochopiť význam aktívnej spolupráce s ostatnými ľuďmi 
          -  uvedomiť si potrebu samostatného rozvíjania svojej osobnosti 
          -  samostatne a kriticky riešiť konflikty 
          -  posilniť hrdosť k národnej a štátnej príslušnosti 
          -  kultivovať kultúru vyjadrovať sa 
          -  participovať na živote v školskom internáte 
          -  rozvíjať komunikačné schopnosti 
          - osvojiť si informácie o princípoch aktívneho občianstva 
          -  rozvíjať schopnosti tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy 
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      b/  mravná výchova a výchova k hodnotám 
 
          -  orientovať sa v hodnotovom systéme všeobecne 
          -  pochopiť význam pozitívnych hodnôt ako sú zodpovednosť, spolupráca, tolerancia 
          - vedieť prevziať zodpovednosť za svoje správanie 
          -  rozvíjať zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie 
          -  pomenovať svoje silné a slabé stránky 
          -  prejavovať úctu k rodičom, starším, spolubývajúcim 
          - pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a práv základných slobôd 
          -  rozvíjať právne vedomie 
 
 
       c/  pracovná výchova a rozumová výchova 
 
          -  pochopiť potrebu autonómnosti v príprave na vyučovanie 
          -  využívať efektívne spôsoby učenia sa 
          -  pochopiť význam celoživotného vzdelávania sa 
          -  riešiť nové, neznáme úlohy a situácie 
          -  samostatne si vytyčovať osobné ciele 
          -  vyhľadávať nové informácie 
          -  chápať význam osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu 
          -  vedieť pracovať v skupine 
          -  rozvíjať manuálne zručnosti 
          -  získavať zručnosti potrebné pre praktický život  
          -  získavať informácie o alternatívnych pracovných zručnostiach ako je tvorba 
             projektov, dobrovoľníctvo a pod. 
 
 
       d/  estetická výchova 
 
          -  posilniť úctu ku kultúrnym národným hodnotám 
          -  rozvíjať vzťah ku klasickému umeniu 
          -  rozvíjať talent a umelecké schopnosti 
          -  rozvíjať tvorivé schopnosti a zručnosti 
          -  prejavovať záujem o všetky druhy umenia 
          -  prejavovať vzťah k estetickej úprave okolia 
          -  podieľať sa na tvorbe estetického prostredia 
          -  pochopiť význam tvorivého spôsobu života 
 
 
       e/  telesná výchova 
 
          -  kultivovať hygienické návyky 
          -  rozvíjať schopnosť zodpovednosti za svoje zdravie 
          -  rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom 
          -  poznať princípy zdravého životného štýlu 
          -  pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu, drog  a iných zdraviu škodlivých látok 
          -  pochopiť význam dodržiavania zásad zdravej výživy 
          -  pochopiť význam preventívnej starostlivosti o svoje zdravie 
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       f/  rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 
 
          -  pochopiť význam zodpovednosti k partnerstvu  
          -  pochopiť význam zodpovedného vzťahu k sexuálnemu životu, k manželstvu a  
             k rodičovstvu 
          -  pochopiť mravné aspekty rodinného života 
          -  rozvíjať praktické zručnosti súvisiace s rodinným životom 
 
 
      g/  ekologická výchova 
 
          -  pochopiť význam aktívnej ochrany životného prostredia 
          -  rozvíjať zručnosti pri samostatnej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia 
 
 
 
 
Zoznam podujatí, organizovaných v Školskom internáte pri SOŠ záhradníckej Piešťany v šk. 
roku 2010/2011: 
 
1/ Pravidelne sa opakujúce podujatia v šk.. roku: 
 
    - Imatrikulácia žiakov I. ročníka 
    - Mikulášsky večierok 
    - Stolnotenisový turnaj 
    - posedenie pred Vianocami 
    - aranžovanie s vianočnou tematikou  
    - Valentínsky večierok 
    - vedomostný test Hlavičky 
    - Futbalový turnaj 
    - Gynekologická prednáška 
    - aranžovanie s veľkonočnou tematikou 
    - Majáles 
    - Rozlúčka so školským rokom 
    - relaxačné večery 
    - klubové večery 
    - volejbalový turnaj 
 
2/ Prednášky s nasledovnými témami v rámci výchovných skupín: 
 
    - Ako študovať? 
    - Spolunažívanie v DM 
    - Zážitky z prázdnin 
    - V akom regióne študuješ 
    - Vážim si sama seba 
    - Číhajúce riziká 
    - S tebou a tebe 
    - Vymeňme lieky za zdravie 
    - Správanie naše každodenné 
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    - Darovanie a prijímanie darčekov 
    - Násilie na školách 
    - Kam po maturite? 
    - Pracovnoprávne predpisy 
    - Bojujeme s jarnou únavou 
    - Máj, lásky čas 
    - Nežiadúce javy na školách 
    - Rozum káže, srdce mení 
    - Zásady otužovania 
    - Obliekame sa s módou 
    - Hygienické návyky a nutnosť ich dodržiavania 
    - Ako sa zbaviť stresu 
    - Tešme sa na prázdniny  
 
 
 
V Piešťanoch dňa 28.06.2011                                             Vypracoval: Mgr. Jozef Cifra 
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1. Závažné priestupky v správaní 

 

   Mimoriadne a závažné priestupky neboli. 

 

2. Práca školského psychológa 

 

Škola využíva služby pedagogicko - psychologickej poradne v Piešťanoch 

       

     3.   Zabezpečenie stravovania žiakov 

 

   Škola má vlastnú kuchyňu s jedálňou. Kapacita jedálne je 120 stoličiek. 

   Nad činnosťou školskej jedálne dozerá stravovacia komisia – zložená zo zástupcov školy,  

   ŠI, ŠJ a žiakov školy. 

 

4. Rozvoj spolupráce s partnerskými školami v SR a so školami v krajinách EÚ 

 

- pokračuje dlhoročná spolupráca so školami: Gartenbaufaschule Langenlois Rakúsko 

(1993), SZáŠ Děčín, SZáŠ Ostrava, SZáŠ Rajhrad  (Česko všetky od roku 1990),  Magyar 

Gyula Budapest (od roku 1998), aj záhradnícka škola v Szombathely Maďarsko 

- od roku 2004 sa rozvinula spolupráca so SZaŠ Litomyšl a odbornou školou v SZn.3 

Ostrzeszowe (Poľsko) – spolupráca pri výstavách , spoločná prezentácia v jednotlivých 

krajinách, výmenné praxe študentov a odborné exkurzie učiteľov  

- z českých  škôl naša škola najviac spolupracuje so Strednou záhradníckou školou 

v Litomyšli, so Strednou záhradníckou školou Kopidlno a Strednou záhradníckou školou 

v Děčíne a Strednou záhradníckou školou v Rajhrade  

- V roku 2009 sme nadviazali spoluprácu so školou na Ukrajine a zo záhradníckou školou 

vo Francúzsku 

- V rámci projektu Leonardo d.V. partnerstvá sme nadviazali spoluprácu medzi školami 

v Drážďanoch v Nemecku, v Litve, v Česku v Dečíne, a v Polsku 

 

 

 

 


