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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2010/2011 

(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z.z.  o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 
 

Kontaktné údaje školy 

 

Názov školy 

 (v súlade so zákonom 

č.596/2003 Z.z.) 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická 

Telefónne číslo 055 6331203, 055 6332311 

Faxové číslo 055 6332312 

Elektronická adresa spse@tuke.sk 

Internetová adresa http://www.spseke.sk  

Zriaďovateľ 

 

Košický samosprávny kraj,  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice               

 

Riaditeľ školy Štefan Krištín, Ing. 055 6331203 

Zástupcovia riaditeľa 

Amália Havrilová, PhDr. 055 6332311, kl. 54 

Soňa Krempaská, Ing. 055 6332311, kl. 11 

Ján Čamek, Ing. -  ekonomický 

zástupca školy 
055 6332311, kl. 55 

Pedagogický vedúci 

praxe 
Zoltán Tóth, Ing. 055 6332311, kl. 53 

Rada  školy Iveta Dolinská, Ing., predseda 055 6332311, kl. 16 

 Mária Jurková, člen 055 6332311, kl. 29 

Poradný orgán školy  

Pedagogická rada školy 
Rozšírené grémium riaditeľa školy 

Prevádzková porada 

Predmetové komisie a  metodické 

zdruţenia pri ŠI 

 

 

Certifikát kvality:  certifikát kvality riadenia podľa normy  ISO 9001:2000 v rámci projektu 

„KVALITA ŠKOLY“, ktorý škola získala v decembri 2007 

 
Recertifikácia podľa normy ISO 9001:2008 je plánovaná v novembri 2011. 

mailto:spse@tuke.sk
http://www.spseke.sk/
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I. Poslanie  a vízia  

SWOT analýza školy: 

Silné stránky: 

 vysoká odbornosť učiteľov, 

kvalifikovanosť pedagogického zboru, 

 komplexnosť školy a jej poloha (škola, 

stravovacie zariadenie, školský internát, 

športoviská, Košice - centrum 

vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií), 

 novozriadené Centrum odborného 

vzdelávania 

 veľmi dobrá spolupráca s univerzitami, 

najmä s TU FEI Košice,  

 záujem podnikateľských subjektov 

o absolventov študijného odboru, 

 veľmi nízke % nezamestnanosti našich 

absolventov, 

 spolupráca s firmami – FESTO,  

T-SYSTEMS, CISCO ACADEMY,  

U.S. STEEL, SIEMENS, TELEGRAFIA, 

ABB s.r.o. 

 členstvo v Zdruţení p.o. „Košice IT 

VALLEY“ 

 medzinárodné mobilitné projekty - 

veľmi dobre rozvinuté partnerstvá so 

školami v zahraničí, 

 zavedený a udrţiavaný systém 

manaţérstva kvality riadenia podľa 

STN EN ISO 9001:2001 

 e-learningový učebný materiál pre 

ţiakov školy na školskom portáli 
www.spseke.mylearning.sk  

 ambiciózny a skúsený manaţment  školy. 

Slabé stránky: 

 zhoršujúci sa technický stav budovy 

školy a školského internátu (exteriéru aj 

interiéru) – budova je z roku 1955 

a vyţaduje si postupne rozsiahlejšie – 

finančne nákladné rekonštrukcie, 

 pretrvávajúci nedostatok finančných 

prostriedkov na priamu modernizáciu 

vyučovania, 

 nedostatok mladých učiteľov odborných 

predmetov (najmä IT) a učiteľov 

cudzích jazykov (ANJ, NEJ). 

 existencia neţiaducich prejavov mládeţe 

- šikanovanie, rasizmus, národnostná 

        neznášanlivosť a xenofóbia 

 zmena v potrebách a v hodnotových 

prioritách mladých ľudí, pasivita 

mladých ľudí a preferovanie 

konzumného spôsobu ţivota 

 nevyhovujúci stav palubovky v 

telocvični a povrch školských ihrísk,  

 zvyšujúci sa počet ţiakov s vývinovými 

poruchami učenia sa  

 

Príležitosti: 

 nadviazanie ďalších kontaktov s firmami  

T-COM, PROCOM, LEXON, SENZOR, 

VSE IT, E-Z ELEKTROSYSTÉMY 

 príprava počítačovej učebne pre 

celoţivotné vzdelávanie učiteľov 

v spolupráci s MPC 

 spolupráca s firmami – pokračovanie v 

modernizácii učební, dielní a laboratórií, 

 spolupráca so zahraničnými školami – 

nové formy vzdelávania (Poľsko, Fínsko, 

Česko, Slovinsko, Belgicko, Nemecko) 

 príprava projektov v rámci Výziev MŠ 

Ohrozenie: 

 pretrvávajúci nedostatok finančných 

prostriedkov súvisiacich s nízkou 

dotáciou na ţiaka, 

 nepriaznivý demografický vývoj - 

moţnosť postupného zniţovania záujmu 

o štúdium technických odborov,  

 zhoršujúca sa vedomostná úroveň 

prichádzajúcich ţiakov zo základných 

škôl,  

 zhoršujúca sa úroveň správania ţiakov 

prichádzajúcich  zo základných škôl,  

 slabnúca spolupráca s rodičmi, zniţujúci 

http://www.spseke.mylearning.sk/
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SR, čerpanie prostriedkov z ESF  

 zintenzívnenie podnikateľskej činnosti 

v oblasti reštauračných sluţieb, príp. 

ďalšieho vzdelávania.  

sa záujem rodičov o spoluprácu. 

 moţné ukončenie doterajších kontaktov 

s firmami, ktoré môţu byť ohrozené 

hospodárskou krízou 

 nedostatok finančných zdrojov 

samospráv pre realizáciu aktivít a 

podujatí pre mládeţ 

 

Vízia školy: 

Stať sa „MODERNOU STREDNOU ODBORNOU ŠKOLOU TRETIEHO TISÍCROČIA“, 

byť jednou z najviac ţiadaných stredných odborných škôl v Košickom kraji v oblasti 

elektrotechnického vzdelávania, automatizácie a informačných technológií s kvalitne 

pripravenými absolventmi vstupujúcimi na trh práce. 

Chceme byť školou, ktorá:  

 pripravuje ţiaka na úspešné pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu, ale aj na 

uplatnenie vo svojej profesii na trhu práce po ukončení stredoškolského štúdia,   

 vďaka neustálym inováciám v procese výučby sa usiluje vytvoriť, čo najlepšie podmienky 

na rozvoj  vedomostí a schopností kaţdého ţiaka,  

 maximálne pribliţuje informačné a komunikačné technológie ţiakom,  

 efektívne uplatňuje potenciál pedagogických odborníkov, ktorí neustále skvalitňujú 

svoju prácu,  

Naším cieľom je ţiak – vzdelaný, aktívny, úspešný a zdravý. Chceme, aby meno našej školy bolo 

spájané s KVALITOU VZDELÁVANIA. Naším cieľom je zákazník - ţiak -  múdry, dobrý, 

aktívny, úspešný, zdravý. 

Vyhodnotenie:  

STAŤ SA MODERNOU STREDNOU ODBORNOU ŠKOLOU TRETIEHO TISÍCROČIA - Naším 

cieľom je zákazník - žiak -  múdry, dobrý, aktívny, úspešný, zdravý. 

 V školskom roku 2010/2011 otvorili jednu triedu v študijnom odbore 3918 6 Technické 

lýceum s počtom 29 ţiakov. 

 Podarilo  sa nám udrţať zavedený systém manaţérstva kvality riadenia podľa STN EN ISO 

9001:2001 a pripraviť školu na recertifikáciu podľa normy ISO 9001:2008 (11/2011).  

 V rámci projektu Operačného programu vzdelávanie naša škola realizuje v rokoch 2010-

2012 projekt s názvom "Moderná škola – cesta k zlepšovaniu odborných kompetencií" s 

podporou Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie, 

opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Strategickým cieľom projektu je 

zabezpečiť prestavbu vzdelávacieho procesu pre študijný odbor 26756 Elektrotechnika 

na SPŠE v Košiciach s vyuţitím e-learningových metód a inovatívnych prostriedkov. 

Do projektu je zapojených 36 zamestnancov školy. 

 V školskom roku 2010/2011 bola vypracovaná Koncepcia Centra odborného vzdelávania 

pri SPŠE, predloţená a schválená  na Odbor školstva KSK.  

 Na základe spätnej väzby z Úradu práce, rodiny a sociálnych vecí máme informácie 

o úspešnom začlenení sa našich absolventov na trhu práce a o viac ako 90% pokračovaní 

našich absolventov vo vysokoškolskom štúdiu.  

 Škola pravidelne podporuje a zapája talentovaných ţiakov do súťaţí v intelektovej oblasti, v 

oblasti umenia, techniky a športu. Ţiaci školy sa v školskom roku 2010/2011zapojili do 
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vyučovania certifikovaného programu  medzinárodnej organizácie Junior achievement 

Slovensko – Mládeţ pre budúcnosť  (JA – SR) Etika v podnikaní. Program spĺňa kritéria 

nadštandardného vzdelávania stredoškolskej mládeţe, je  financovaný významnými 

spoločnosťami zo súkromného sektora a z grantov medzinárodných a slovenských nadácií. 

Úspešné zvládnutie programu končí udelením Certifikátu Junior achievement. 
 

Poslanie školy: 

1. SPŠ elektrotechnická je stredná odborná škola, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny 

kraj. Škola má svoju viac ako 44 ročnú samostatnú históriu, perspektívu a funguje na 

demokratických zásadách a princípoch. 

2. SPŠ elektrotechnická výsledkami svojej práce a kvalitou má dominantné postavenie  

v meste i v regióne.  

3. Ţiak a jeho uplatnenie sa v ţivote je výsledkom našej výchovno-vzdelávacej práce. 

4. Pri vzdelávaní a výchove kladieme dôraz na odbornosť, znalosť cudzích jazykov, etiku, národné 

povedomie, zdravie a bezpečnosť. 

5. Podporujeme talentovaných a nadaných ţiakov a pre všetkých vytvárame priestor pre 

spoločenský a kultúrny ţivot. 

6. Spolupracujeme s mnohými podobnými strednými školami v zahraničí, vymieňame si poznatky a 

skúsenosti, učiteľov aj ţiakov v rámci programov EÚ Leonardo a Comenius. 

7. Ponúkame moţnosť štvorročného denného štúdia pre absolventov základných škôl v široko-

profilovom študijnom odbore 26756 Elektrotechnika a absolventom umoţňujeme vykonať skúšky 

z odbornej spôsobilosti z elektrotechniky podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. 

8. Ponúkame moţnosť štvorročného denného štúdia pre absolventov základných škôl v  

študijnom odbore 39186 Technické lýceum. 

Pripravujeme absolventov so širokým všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými 

vedomosťami i praktickými spôsobilosťami tak, ţe sú schopní vykonávať kvalifikovanú 

cieľavedomú samostatnú technickú činnosť pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáţi, 

prevádzke i údrţbe elektrotechnických zariadení. V rámci štúdia sa prostredníctvom voliteľných 

premetov dávame ţiakovi 3. a 4. ročníka moţnosť slobodnej voľby voliteľných a nepovinných 

predmetov. Voliteľné a nepovinné predmety si ţiak volí s ohľadom na získanie poţadovaných 

vedomostí a zručností potrebných pre výkon povolania činností v oblasti telekomunikačnej 

techniky, počítačových systémov, priemyselnej informatiky a elektroenergetiky.  

Výberom voliteľných predmetov si ţiak otvára predpoklady odbornej orientácie so zameraním na 

prax alebo na vysokoškolské štúdium. 

Vyhodnotenie:  

 Otvorenie študijného odboru 3918 6 Technické lýceum na SPŠE v Košiciach v školskom 

roku 2010/11 zvýšilo kvalitu a moţnosti vzdelávania, podporujúce realizáciu zámerov EÚ 

rozšíriť úroveň všeobecného vzdelania aj na odborných školách. Tento odbor je určený 

predovšetkým pre ţiakov a ţiačky základných škôl s dobrými študijnými výsledkami, so 

záujmom o techniku a matematiku, a pre ţiakov, ktorí uvaţujú po maturite študovať 

na vysokých či vyšších odborných školách technického zamerania.  

 V tomto školskom roku sme ponúkli ţiakom v rámci voliteľných a nepovinných predmetov 

zvoliť si  s ohľadom na získanie poţadovaných vedomostí a zručností potrebných pre výkon 
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povolania činností v novej oblasti elektroenergetiky. Túto moţnosť vyuţilo 56 ţiakov. 

Pre týchto ţiakov škola otvorila dve triedy pre štúdium oblasti elektroenergetiky. 

 Na posilnenie znalosti cudzích jazykov sme ponúkli moţnosť ţiakov v rámci disponibilných 

hodín študovať aj iný cudzí jazyk ako prvý cudzí jazyk v rozsahu dve hodiny v kaţdom 

ročníku. 

 V tomto školskom roku sme rozšírili spoluprácu s novou školu v zahraničí. Je to škola 

rovnakého zamerania v Prahe (SPŠE).   

Zámery: 

SPŠE je školou, ktorá rešpektuje potreby, záujmy a slobodné rozhodnutie ţiakov v procese  ich 

prípravy na budúce povolanie, alebo štúdium na vysokej škole. Má presne stanovené  dlhodobé 

priority, z ktorých sa podarilo úspešne realizovať: 

Priority školy pre časový horizont 2010/2011: 

1. Pretrváva neustále snaha o zvyšovanie kvality práce všetkých zamestnancov a ţiakov školy. 

Školský rok 2009/10 bol v znamení udrţania certifikátu kvality riadenia podľa normy  ISO 

9001:2000 v rámci projektu „KVALITA ŠKOLY“, ktorý škola získala v decembri 2007. 

2. Na posilnenie, rozšírenie a skvalitnenie výučby cudzích jazykov sme zaviedli vo všetkých 

ročníkoch moţnosť štúdia ešte jedného cudzieho jazyka v rozsahu dve hodiny týţdenne 

a otvorili 6 krúţkov na podporu výučby cudzích jazykov. 

3. V rámci vytvárania podmienok pre zmysluplné vyuţitie voľného času ţiakov sme otvorili 

27 krúţkov a zapojili sa do súťaţí (podrobný prehľad o súťaţiach a aktivitách uvádzame 

v časti IX hodnotiacej správy). 

4. V rámci programov celoţivotného vzdelávania Leonardo a Comenius sme posilnili 

spoluprácu so školami v zahraničí. Projekty boli zamerané na výmenu učiteľov a ţiakov.  

5. V rámci posilnenia aktivít školy so zameraním sa na získavanie mimorozpočtových 

finančných prostriedkov pre školu sme získali finančnú podporu na vybavenie laboratória 

pre predmet priemyselná informatika a rozvoj odboru v sume 2500 EUR. Uvedenú finančnú 

podporu sme získali v rámci plánu aktivít IT Valley s názvom „Zvyšovanie záujmu ţiakov 

na SŠ  o IT technológie“ a „Letná škola s Arduinom“,  v spolupráci s firmami PROCESNÁ 

AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice, T-SYSTEMS .  

6. Učitelia v školskom roku 2010/11 absolvovali ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov  (podrobný prehľad o vzdelávaní uvádzame v časti VIII.  Údaje o ďalšom 

vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy) 

7. Nadviazali sme dlhodobejšiu spoluprácu školy s vyspelými podnikmi a firmami 

elektrotechnického a strojárenského typu v našom regióne pre vytvorenie podmienok pre 

vzájomnú spoluprácu škola – podnik. Existujúce partnerstvá  medzi strednou školou 

a  zamestnávateľom: VSE Košice, RWE IT Košice, U.S. Steel Košice, s.r.o., T-Systems 

Slovakia, s.r.o. Košice, Procesná automatizácia, a.s. Košice, IT Valley Košice (SPŠE je od r. 

2007 riadny člen tohto zdruţenia), ELFA, s.r.o, KYBERNETIKA Košice, s.r.o., CISCO 

Networking academy, SIEMENS, s.r.o. Košice. 

8. Naše rezervy:  Plánovanie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov je  málo 

vyhovujúce z dôvodu nefunkčných plánov vzdelávacích inštitúcií. Tie svoje ponuky 

zverejňujú priebeţne, no  plány kontinuálneho vzdelávanie predkladá škola na schválenie 

zriaďovateľovi začiatkom školského roka. 
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Ciele v školskom roku 2010/2011 

Vyhodnotenie: 

Z analýzy práce predchádzajúcich školských rokov si škola stanovila pre školský rok 2010/11 ciele, 

ktoré boli splnené nasledovne:  

 

Ciele zamerané na produkt 

1. Úspešnosť ţiakov na externej maturitnej skúške  – 90 % 

V: EČ MS zo slovenského jazyka úspešne zvládlo – 99,4% ţiakov 

     EČ MS z anglického  jazyka úspešne zvládlo – 98,1 % ţiakov 

EČ MS z nemeckého jazyka úspešne zvládlo – 66,6 % ţiakov 

EČ MS z matematiky úspešne zvládlo – 100% ţiakov 

Celkovo úspešnosť ţiakov na externej maturitnej skúške je 91,025% 

2. Úspešnosť ţiakov na internej maturitnej skúške – 95 %. 

Vyhodnotenie: Úspešnosť ţiakov na internej maturitnej skúške – 96,59 %. 

3. Úspešnosť ţiakov (ktorí si podali prihlášku)  v prijímacom konaní na VŠ – 

90 %. 

Vyhodnotenie: Zo 178 končiacich ţiakov si na VŠ nepodalo prihlášku 27 

ţiakov. Na VŠ bolo podaných 231 prihlášok. 

Naše rezervy: Vyhodnocovanie ţiakov podľa podania prihlášok je náročné vzhľadom na to, ţe 

ţiaci si podávajú prihlášky na viacero škôl a ich prijatie je niekedy posunuté aj na mesiac október. 

Spätná väzba od ţiakov je potom nepresná. 

4. Zapojenie ţiakov do súťaţí ( SOČ, ZENIT, Olympiáda v SJL, ANJ, NEJ; súťaţ O putovný 

pohár riaditeľa školy, Klokan, športové súťaţe) –  

Vyhodnotenie: Je súčasťou kapitoly „Aktivity a úspechy ţiakov“.  

Naše rezervy: Úspešní ţiaci často postupujú na celoslovenské kolá, ktoré sa konajú v Bratislave, 

resp. mimo Košíc a škola má finančné problémy s preplatením cesty ţiakom, pedagogickému 

dozoru  a nákladu, ktorý veľakrát potrebujú na obhajobu svojich súťaţných prác.  

Tento cieľ sa vyhodnocuje ťaţko z toho dôvody je potrebné v nasledujúcom školskom roku ho 

nahradiť iným s merateľnejším kritériom. 

 

Ciele v oblasti infraštruktúry 

1. Modernizovať odbornú učebňu  č. 64 a upraviť je na nové výpočtové laboratórium pre 

vyučovanie predmetu Aplikovaná informatika.  

Vyhodnotenie: Učebňa č. 64 bola upravená na výpočtové laboratórium pre vyučovanie 

predmetu Informatika a cvičenia s matematiky.  

2. Pripraviť projekt v rámci výzvy OPV-2009/1.1/05-SORO Operačný program 

Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy Opatrenie 

1.1 Premena tradičnej školy na modernú.  

Vyhodnotenie: Projekt v rámci výzvy OPV-2009/1.1/05-SORO Operačný program 

Vzdelávanie, Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy Opatrenie 1.1 

„Premena tradičnej školy na modernú“ bol pripravený, schválený a v školskom roku 2010/2011 

v novembri škola začala s jeho realizáciou. Ukončenie projektu je plánované na koniec 

školského roka 2011/2012 (06/2012). 



9 

 

3. Vypracovať návrh koncepcie Centra odborného vzdelávania pri SPŠE a predloţiť ho na 

Odbor školstva KSK na schválenie.  

Vyhodnotenie: Koncepcia Centra odborného vzdelávania pri SPŠE bola vypracovaná a 

schválená Odborom školstva KSK.  COV bolo slávnostne otvorené v 14. apríli 2011. Koncom  

školského roka (05 a 06/2011) sa uskutočnili úvodné stretnutia zástupcov SŠ v pôsobnosti KSK. 

 

Špecifické ciele 

1. Udrţať zavedený systém manaţérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 a prispôsobiť 

do termínu konania kontrolného auditu poţiadavkám novej normy ISO 9001:2008. 

Vyhodnotenie: Zavedený systém manaţérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 sme aj 

naďalej udrţiavali. 

Naše rezervy:  Systém manaţérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001 sme prispôsobili   

poţiadavkám novej normy ISO 9001:2008, no plánovaný kontrolný auditu bol odloţený po 

dohode s certifikačnou spoločnosťou PQM.  

II. Údaje o počte ţiakov školy vrátane ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami  

 Počet ţiakov školy spolu 635 k 15.9.2010 

 Z toho dievčat 9 

 Počet tried spolu 23 

a) Počet ţiakov v dennej forme štúdia 635 

 Z toho dievčat 9 

 Počet tried denného štúdia 23 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried nadstavbového štúdia 0 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet ţiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet ţiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu ţiakov/ z toho dievčat 

0 

d) Počet ţiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

ţiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet začlenených ţiakov spolu/z toho dievčat 25 

f) Počet ţiakov dištančnej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat  0 

 Počet tried v dištančnej  forme štúdia 0 

g) Počet ţiakov, ktorí prerušili štúdium 1 
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h) Počet ţiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 2 

i) Počet ţiakov, ktorí prestúpili z inej školy 1 

j) Počet ţiakov, ktorí prestúpili na inú školu 8 

k) Počet ţiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

1 

l) Počet ţiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

m) Počet ţiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 

245/2008 Z.z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 

predmetov  

0 

n) Iný dôvod zmeny 0 

III. Údaje o počte prijatých ţiakov do prvého ročníka strednej školy 

V školskom roku 2011/2012 plánujeme prijať spolu 160 ţiakov na denné štúdium, z toho na 

študijný odbor (ďalej len ŠO) 26756 Elektrotechnika 130 ţiakov a na študijný odbor 39186 

Technické lýceum 30 ţiakov.  

 

Počet prihlášok do 1. kola prijímacích skúšok doručených na školu ku dňu 20.4.2011 je 271.  

V ŠO 26756 sa na 1. termín prihlásilo 113 ţiakov, na 2. termín 90 ţiakov, t.j. 203 spolu. 

V ŠO 39186 sa na 1. termín prihlásilo 34 ţiakov, na 2. termín 36 ţiakov, t.j. 70 spolu. 

So špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nie sú prihlásení ţiadni ţiaci. 

Počet ţiakov, ktorí splnili kritériá na prijatie bez prijímacích skúšok je 273. 

 

Na základe počtu doručených prihlášok, prijímacia komisia odporučila riaditeľovi školy poţiadať 

Zriaďovateľa školy o úpravu v počte prijímaných ţiakov v ŠO 26756 Elektrotechnika zo 130 na 

150 ţiakov, čím sa upravil aj celkový plánovaný počet prijímaných uchádzačov na 180. 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

ţiaci 

Stav k 

15.9.2011 kód odbor plán Prihlásení  Prijatí Prihlásení Prijatí 

26756 elektrotechnika 150 203 120 0 0 120 126 

39186 technické lýceum 30 70 29 0 0 29 29 

 
Kritériá pre prijímanie uchádzačov v školskom roku 2011/2012 bez prijímacej skúšky: 

 

Na denné štúdium v školskom roku 2011/12 budú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky podľa 

niţšie uvedených kritérií, pričom prijímacie skúšky na štúdium nebudú. 

 

A. Ţiaci 9. ročníka ZŠ môţu podať prihlášku na štúdium prostredníctvom riaditeľa   

ZŠ na študijný odbor: 

2675 6  Elektrotechnika  Prijímame : 130 uchádzačov (5 tried) – plán dodatočne 

upravený Zriaďovateľom školy KSK na 150 ţiakov 

3918 6 Technické lýceum  Prijímame :   30 uchádzačov (1 trieda) 

Na štúdium môže byť prijatý len ten uchádzač, ktorý si podá prihlášku na štúdium v niektorom 

z uvedených študijných odborov na SPŠE Košice v stanovenom termíne. Prihláška sa podáva na 

každý študijný odbor osobitne. 

Zdravotné poţiadavky: 
Na denné štúdium môţu byť prijatí len tí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť písomne posúdil 

a potvrdil dorastový lekár v prihláške na štúdium. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti je 

potrebné doloţiť odporúčanie posudkovej komisie. 

Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou na 

strednú školu ţiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi. Individuálna integrácia 
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neznamená uprednostnenie ţiaka v prijímacom konaní, integrovaný ţiak sa posudzuje tak, ako 

ostatní ţiaci. 

B. Súčasťou prijímacieho konania bez prijímacej skúšky je: 

1. Bodové ohodnotenie študijných výsledkov na základnej škole.  

2. Bodové ohodnotenie výsledkov dosiahnutých v celoslovenskom testovaní ţiakov 9. ročníka  

základných škôl z matematiky a jazyka slovenského (celoplošného testovania ţiakov – ďalej 

len skratka CTŢ 9. ročníkov). 

3. Bodové ohodnotenie úspechov v olympiádach. 

 

C. Kritéria prijímania: 

Uchádzači budú prijímaní podľa počtu bodov za: 

a) študijný prospech na ZŠ (6. – 8. ročník – koncoročné hodnotenie z uvedených predmetov 

a 9. ročník – polročné hodnotenie z uvedených predmetov), 

b) výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní ţiakov 9. ročníka (CTŢ 9. ročníkov), 

c) úspechy v olympiádach 

 

D.  Určenie poradia, rovnosť bodov: 

Uchádzači budú usporiadaní podľa dosiahnutého počtu bodov do poradia tak, ţe poradové číslo 

1 získa uchádzač s najvyšším počtom bodov a najvyššie poradové číslo dostane uchádzač 

s najniţším počtom získaných bodov. Pre kaţdý študijný odbor bude zostavené samostatné 

poradie uchádzačov.  
Uchádzačom, ktorí získajú rovnaký počet bodov sa priradí poradie podľa nasledovných 

pomocných kritérií. Prednostne bude prijatý ţiak, ktorý má zníţenú pracovnú schopnosť po 

predloţení lekárskeho potvrdenia o zníţenej schopnosti pred začatím prijímacích skúšok,  má 

lepšie známky z matematiky v hodnotenom období (v 6. – 9.ročníku dosiahne niţší súčet 

známok z MAT), má lepšie známky zo slovenského jazyka a literatúry v hodnotenom období 

(v 6. – 9.ročníku dosiahne niţší súčet známok zo SJL) alebo dosiahol lepšie celkové hodnotenie 

v CTŢ 9. ročníkov, t.j. bude mať vyšší celkový súčet dosiahnutých bodov v CTŢ zo 

slovenského jazyka a literatúry a z matematiky). 

Maximálny počet bodov za študijné výsledky na ZŠ: 4 x 30 bodov = 120 bodov 

Za výsledky CTŢ 9. ročníkov: 

Za SJL  = 20 bodov  

Za MAT = 20 bodov 

Maximálny počet bodov za Monitor na ZŠ: 20 + 20 = 40 bodov 

Počet moţných preferenčných bodov za olympiády na ZŠ: 20 / 15 / 10 bodov  

za umiestnenie na 1. - 3. mieste v okresnom kole olympiády z matematiky alebo fyziky 

 

F.  Určenie počtu bodov za účasť olympiádach        

Ţiak môţe získať preferenčné body za umiestnenie na 1. aţ 3. mieste v okresnom kole 

olympiády z matematiky a fyziky za prvé miesto 20 bodov, za druhé miesto 15 bodov, za 

tretie miesto 10 bodov. 

Preferenčné body budú pridelené po predloţení hodnoverného dokladu na riaditeľstvo SPŠE 

Košice. Pod hodnoverným dokladom sa rozumie diplom, alebo výsledková listina 

potvrdená organizátorom olympiády, kde bude uvedené meno a priezvisko ţiaka 

s dátumom udelenia diplomu a dosiahnutým umiestnením. Uvedený doklad je potrebné 

predloţiť najneskôr do 11. apríla 2011 riaditeľovi SPŠE Košice, Komenského 44 

do 12.00 hodiny. Po tomto termíne preferenčné body nebudú pridelené! Preferenčné body budú 

ţiakovi pripočítané k celkovému počtu získaných bodov.  
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G.  Uverejnenie výsledkov:  

Výsledky prijímacieho konania budú uverejnené najneskôr do 30.4.2011 na internetovej stránke 

školy www.spseke.sk v sekcii prijímacie konanie. 

 

H.  Prijatie a zápis na štúdium: 

Riaditeľ školy prijme celkom maximálne 180 uchádzačov (150 + 30 ţiakov) na štúdium na 

príslušné študijné odbory podľa vyššie uvedených kritérií. Termín zápisu bude oznámený 

prijatým uchádzačom písomne. Uchádzač, ktorý sa nezúčastní na zápise v určenom 

termíne bez písomného ospravedlnenia bude mať zrušené rozhodnutie o prijatí (z dôvodu 

neúčasti na zápise). 

Uvoľnené miesto bude následne ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa 

dosiahnutých výsledkov prijímacieho konania, na základe jeho odvolania voči neprijatiu.  

Ak sa do študijného odboru neprihlási plánovaný počet ţiakov, riaditeľ SPŠE si 

vyhradzuje právo uvedený študijný odbor neotvoriť, resp. zníţiť počet otváraných tried. 

Prihláseným uchádzačom bude následne ponúknutý iný študijný odbor.  

 

Na porovnanie výsledkov ţiakov, ktorí sa hlásia na štúdium na SPŠE Košice pripravujeme 

kaţdoročne vstupný test z matematiky s rovnakou náročnosťou.   

Vyhodnotenie vstupných testov z matematiky v 1.ročníku:  

Cieľ vstupného testu:  

1) Zistenie vedomostí a zručností zo základného učiva MAT, ktoré si ţiaci priniesli zo ZŠ. 

2) Porovnanie vedomostnej úrovne jednotlivých tried prvého ročníka z MAT. 

3) Moţnosť porovnania výsledkov vstupného testu s výsledkami v minulých šk. rokoch, pretoţe 

úlohy vstupného testu boli tie isté 
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Porovnanie výsledkov: 

Porovnanie výsledkov zo vstupného testu 2002 - 2010 

Školský rok 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/2011 

Celkový priemer 2,70 2,95 3,19 3,27 3,52 3,42 3,89 3,85 3,80 

Úspešnosť (%)  64,75 59,89 58,48 52,65 56,31 46,44 48,10 47,19 

 

Analýza výsledkov:  

1) Najčastejšie chyby sa vyskytli v úlohách: 

a) Riešenie pravouhlého trojuholníka pomocou Pytagorovej vety 

b) Vyjadrovanie neznámej zo vzorca 

c) Určenie x, pre ktoré výraz nemá zmysel, alebo sa rovná konkrétnemu číslu 
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Z porovnania jednotlivých školských rokov je zrejmé, ţe úspešnosť ţiakov klesá aj napriek tomu, 

ţe ide o náročnosťou rovnaký test. 

 
 
 
 
 
 
 

Vstupný test z matematiky 2010/2011  

     

Trieda 

Známka na konci 

9. roč. 

Známka zo vstupného 

testu 

Počet bodov zo 

vstupného testu Úspešnosť (%) 

1.A 1,67 3,32 15,43 59,34 

1.B 2,33 3,92 11,71 45,03 

1.C 1,92 3,48 14,07 54,11 

1.D 2,48 4,12 10,04 38,61 

1.E 2,50 4,14 10,11 38,88 

 2,18 3,80 12,27 47,19 

Škola má dlhodobo vyrovnaný záujem o štúdium zo strany ţiakov končiacich 9. ročník ZŠ. 

K poklesu počtu ţiakov došlo z dôvodu odchodu ţiakov dvoch „silných“ maturitných ročníkov 

v školskom roku 2009/10 a 2010/11.          
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IV. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  

 
 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Priemerný prospech za školu: 

 

2,42 2,27 2,26 2,22 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na ţiaka za školu: 

115,79 101,93 107,2 109,5 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na ţiaka za 

školu: 

2,98 1,75 1,98 2,35 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na ţiaka za 

školu: 

112,81 100,19 105,22 107,15 
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1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie ţiakov v školskom roku 2010/11v študijných odboroch  

s dĺţkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 
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Študijné odbory 

ročník Počet 
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1.  134 25 18,7 32 23,9 74 55,2 3 2,2 14488 108,93 216 1,62 

2.  153 30 19,6 42 27,5 80 52,3 1 0,6 14906 97,42 290 1,9 

3.  160 30 18,8 42 26,3 87 54,4 1 0,5 20447 127,79 556 3,48 

4.   178 27 15,2 36 20,2 115 64,6 0 0 17020 95,62 403 2,26 

Spolu 625 112 17,9 152 24,3 356 57 5 0,8 66861 107,15 1465 2,35 
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,8

3

2
,3

3

1
,9

2

2
,3

2 2
,4

2
,1

1

2
,2

7

2
,0

1

2
,2

1

2
,1

1

2
,0

3

2
,3

2

2
,2

4

2
,1

7

2
,0

2

1
,9

7

1
,7

7

2
,2

8

2
,2

9

2
,2

9

2
,1

3

2
,2

8

2
,0

8

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

I.
A I.
B I.
C

I.
D I.
E

II
.A II
.B II
.C

II
.D II
.E II
.F

II
I.

A

II
I.

B

II
I.

C

II
I.

D

II
I.

E

II
I.

F

IV
.A

IV
.B

IV
.C

IV
.D

IV
.E

IV
.F

Priemerný prospech tried

III.F

1,77I.A

1,83 I.C

1,92

2 1 3

I.E

2,4I.B

2,33 III.A

2,32

2 1 3

Priemer školy: 2,15
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Poradie ročníkov v dochádzke

30

35

40

45

50

55

60

65

70

2.p 2010/11 1.p 2010/112 2.p 2009/10 1.p 2009/10 

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

4
1

,6
3

4
4

,3
1

3
6

,54
7

,5
4

 
 

25

45

65

85

I.
A I.
B I.
C

I.
D I.
E

II
.A II
.B II
.C

II
.D II
.E II
.F

II
I.

A

II
I.

B

II
I.

C

II
I.

D

II
I.

E

II
I.

F

IV
.A

IV
.B

IV
.C

IV
.D

IV
.E

IV
.F

4
5

,5
6

8
4

,1
5

6
5

,2

5
5

,3
6

7
5

,3
2

5
9

,8
5

5
5

,8
7 6

8
,3

5

4
5

,4
8

3
7

,9
2

6
3 6
4

,9
3

6
7

,6
4

5
5

,7
1

8
3

,6
8

4
7

,6
5

8
4

,1
9

4
6

,6

6
1

,5
3

5
6

,5
7

3
0

,5
7 4

3
,6

3

4
6

,3
1

30

40

50

60

70

80

I.
A I.
B I.
C

I.
D I.
E

II
.A II
.B

II
.C

II
.D II
.E II
.F

II
I.

A

II
I.

B

II
I.

C

II
I.

D

II
I.

E

II
I.

F

IV
.A

IV
.B

IV
.C

IV
.D

IV
.E

IV
.F

Poradie tried v dochádzke

IV.D

30,57II.E

37,92 IV.E

43,63

2 1 3

III.F

84,19I.B

84,15 III.D

83,68

2 1 3

Priemer školy: 58,14

 
 

 

 

 

1,95

1,91

1,9

1,85

1,81

1,76

1,74

1,65

1,46

1,44

1,33

1,16

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

informatika (II.F/I.E)

Cvičenia z priemyselnej informatiky(III.C/III.A)

dejepis (II.C/I.E

ekonomika (IV.E/IV.A)

občianska náuka (IV.A/I.E)

rozvoj odboru (IV.D/IV.E)

úvod do sveta práce (III.D/III.C)

ekológia (III.D/III.A)

telesná výchova (III.F/II.D)

telesná a športová výchova (I.C/I.B)

grafické systémy (III.F/IV.B)

prax (I.A/II.C)

Dosiahnuté priemery v jednotlivých 
predmetoch (1,0 – 2,0)

2,47

2,45

2,42

2,4

2,37

2,37

2,36

2,3

2,27

2,22

2,11

2,09

2,07

2,06

2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

priemyselná informatika (IV.F/IV.A)

sieťové technológie (IV.F/IV.B)

slovenský jazyk a literatúra (III.F/IV.E)

elektrotechnická spôsobilosť (IV.F/IV.B)

elektrické stroje a prístroje (III.A/III.C)

telekomunikácie (III.E/III.B)

automatizácia (III.F/III.A)

výpočtová technika ( I.A/II.E)

elektrotechnológia (II.C/II.B)

mikroprocesorová technika (III.F/III.D)

technická grafika

nemecký jazyk (I.A/III.A)

základy techniky

fyzika (II.C/I.E)

Dosiahnuté priemery v jednotlivých 
predmetoch (2,0 – 2,5)

 
 

 

 

3,18

2,84

2,77

2,75

2,7

2,65

2,63

2,57

2,56

2,54

2,53

2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3

telekomunikačná technika

matematika (III.F/III.A)

elektroenergetika (III.C/III.A)

elektrotechnika (I.A/I.E

matematika v elektrotechnike (I.C/I.B)

elektronika (II.C/II.D)

elektrotechnické meranie (III.E/III.B)

aplikovaná elektronika (III.B/III.D)

anglický jazyk ( I.A/IV.D )

strojníctvo (II.E/I.D)

počítačové systémy (IV.F/IV.A)

Dosiahnuté priemery v jednotlivých 
predmetoch (2,5 – 3,5)
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Priemerný prospech školy v 
jednotlivých klasifikačných obdobiach

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. polrok 2,33 2,34 2,39 2,39 2,43 2,47 2,36 2,36 2,3

2. polrok 2,34 2,29 2,36 2,35 2,36 2,42 2,26 2,25 2,15

 

Priemerná dochádzka školy v 
jednotlivých klasifikačných obdobiach

35

40

45

50

55

60

65

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. polrok 40,71 41,3 48,59 48 48,41 52,57 46,07 53,49 51,54

2. polrok 52,3 54,02 48,67 59,8 56,95 63,64 56,35 53,89 58,14

 

Výsledky v bodoch 2 aţ 5 sa netýkajú našej školy, preto ich vynechávame.  

 

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2010/2011 

 

6.1 Celkové hodnotenie – riadne skúšobné obdobie máj 2011 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

2675 6 elektrotechnika 170 0 6 0 176 0 

spolu  170 0 6 0 176 0 

 

MS v mimoriadnom termíne – september 2011 

Kód 

odboru 

Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

2675 6 elektrotechnika 8 0 0 0 8 0 

 

6.2 Externá časť MS  

Predmet Počet ţiakov Percentil 
Anglický jazyk 163 61,02 
Nemecký jazyk 17 49,2 
Slovenský jazyk 

a literatúra 
180 52,66 

Matematika 53 34,68 

 

6.3 Interná časť MS  

- písomná forma  

Predmet Počet ţiakov Hodnotenie v 

percentách 
Anglický jazyk 163 60,8 
Nemecký jazyk 17 69,12 
Slovenský jazyk 

a literatúra 
180 58,34 
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6.4 Interná časť MS  

- ústna časť  

 

 Známky 

Priemer 

predmetu Počet ţiakov 

spolu 

Počet ţiakov 

s prospecho

m 1 

Počet ţiakov 

s prospecho

m 2 

Počet ţiakov 

s prospecho

m 3 

Počet ţiakov 

s prospecho

m 4 

Počet ţiakov 

s prospecho

m 5 

Povinné predmety 
Slovenský jazyk a literatúra  176 28 67 54 25 2 2,47 

Anglický jazyk  159 38 35 53 32 1 2,52 

Nemecký jazyk  17 5 5 6 1 0 2,18 

Teoretická časť odb.zloţky  176 38 37 58 42 1 2,61 

Praktiká časť odb. zloţky   176 60 44 48 22 2 2,22 

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky 
 Matematika  29 15 7 7 0 0 1,72 

Nemecký jazyk  1 1 0 0 0 0 1,00 

 
 

 

Študijné výsledky – všetci maturanti
(percentuálne rozdelenie známok)

185
25%

230
33%

203
29%

122
17%

6
1%

1 2 3 4 5

Spolu: 734 známok

 

 

Priem. prospech v jednotlivých mat. predmetoch –

porovnanie s koncoročnou klasifikáciou

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

SJL ANJ NEJ TČOZ PČOZ MAT

2,47 2,52

2,18

2,61

2,22

1,72

2,68
2,89

2,24

2,69
2,37

2,76

Maturita Priemer za 4.ročník




 

V. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní,  

v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam 

uplatňovaných učebných plánov 

Vzdelávacie  programy 

Školy 

  

            Počet tried a  počet ţiakov v jednotlivých ročníkoch 

           v školskom roku 2010/2011 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - 

denné štúdium /SOŠ-

kategória 

Číslo schvaľovacej 

doloţky MŠ SR resp. 

ŠVP  

tried

y 
ţiaci 

tried

y 
ţiaci 

tried

y 
ţiaci 

 tried

y 
ţiaci  triedy žiaci 

2675 6  

elektrotechnika/ SOŠ27 
ŠVP 4 110 6 157 6 160   16 427 

2675 6  

elektrotechnika/ SOŠ27 

CD-2007-

8075/16646-1:093 
      6 180 6 180 

3918 6 technické 

lýceum/SOŠ1 
ŠVP 1 28       1 28 
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Celkom 5 138 6 157 6 160 6 180 23 635 

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

ţiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium.  

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2010/2011 podiel absolventov na trhu práce  

 pokračujú v 

štúdiu 

zamestnaní 

k 30.9.2011 

nezamestnaní 

k 30.9.2010 

celkom 

počet ţiakov v 

študijných 

odboroch 

130 31 17 178 

Spolu 

počet ţiakov 
130 31 17 178 

 

Monitoring ţiakov  – absolventov študijných a učebných odborov po ukončení školského roku 

2010/2011 
Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

sluţba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2011 

Nezamestnaní 

k 30.9.2011 

celkom 

2675 6  

elektrotechnika 
130 0 31 17 178 

 

Počet odoslaných prihlášok na vysoké školy: 

 

Technická univerzita Košice: 

 

 

Iné vysoké školy: 

Bezpečnostný manaţment 2 

STU Bratislava 2 

AOS Liptovský Mikuláš 4 

Ţilinská univerzita 3 

Akadémia  PZ Bratislava 2 

VUT Brno 2 

Prešovská univerzita 5 

UK Bratislava 3 

Karlova univerzita  Praha 1 

UPJŠ  Košice 6 

VŠ v Roţňave 2 

Fakulta telovýchovy a športu v Bratislave 1 

 

Celkom bolo odoslaných 231 prihlášok, prihlášku na vysokú školu nepodalo 27 ţiakov. 

Fakulta elektrotechniky a informatiky 132 

Strojnícka  fakulta 24 

BERG 25 

Hutnícka fakulta 1 

Letecká fakulta 10 

Stavebná fakulta 2 
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VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov  

1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 60-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 3 14 20 14 11+1 1 64 51,7 

z toho ţien: 2 7 11 7 6+1 0 34  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:  

z toho externých 1 

kvalifikovaných 62 

nekvalifikovaných 1 

doplňujúcich si kvalifikáciu  

s 1. kvalifikačnou skúškou 37 

s 2. kvalifikačnou skúškou 11 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet ţiakov na učiteľa 9,9 

Počet majstrov 

odborného výcviku:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním - 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ - 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ - 

Priemerný počet ţiakov na majstra OV - 

Počet  

vychovávateľov:  

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 3 

Priemerný počet ţiakov na vychovávateľa 26 

  V školskom internáte pracujú aj dve pomocné vychovávateľky.  

 

2. Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v školskom roku 2010/2011  
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59 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

 

3. 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 2 9 22 0 0 33 48,7 

z toho 

ţien: 0 2 8 21 0 0 31  

 

Počet z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 
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nepedagogických 

zamestnancov:  
so stredoškolským vzdelaním 17 

 

4. Odbornosť odučených hodín 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týţdenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 
187 187 100 0 0 

Cudzí jazyk 211 211 100 0 0 

Prírodovedné  118 118 100 0 0 

Odborné  777 777 100 0 0 

Spolu  

 

1350 1350 100 0 0 

 

VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov  osvedčenie, 

certifikátu 

Počet učiteľov Počet získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

aktualizačné MPC Košice  Finančná gramotnosť 22 10 
Modernizácia 

vzdelávacieho procesu 

na stredných školách 

v predmete MAT, FYZ 

ÚIPŠ  2 35 

funkčné MPC Košice Osvedčenie 2 0 

aktualizačné MPC Myslím ekonomicky 2 10 

aktualizačné MPC Osvedčenie 

Rozvíjanie 

emocionálnej 

inteligencie 

a komunikačných 

zručností 

1 14 

Inovačné JASR On-line ekonómia 

a základy trhovej 

ekonomiky 

1 22 

inovačné MPC Vyuţitie IKT vo 

vyučovaní 

2 25 

aktualizačné MPC Tvorba maturitných 

tém  z odborných 

predmetov 

4 8 

inovačné MPC Maturitná skúška 

z odborných 

predmetov 

3 15 

aktualizačné MPC Tvorba didaktických 

testov v NEJ 

1 13 

aktualizačné MPC Rozvoj čitateľskej 

gramotnosti vo 

vyučovaní SJL 

1 11  

Aktualizačné MPC Nové typy a podnety 

pre výučbu v NEJ 

1 8 

Modernizácia 

vzdelávacieho procesu 

na stredných školách 

v predmete SJL 

ÚIPŠ  1 35 – ešte prebieha  

Aktualizačné MPC Tvorba ŠkVP 25 

 

 

11- Prebieha    
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Prehľad  o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými 

zamestnancami  
Počet ped. 

zamestnancov , ktorí 

ešte nezískali kredity  

Počet ped. 

zamestnancov 

s počtom kreditov 

 do 30 

Počet ped. 

zamestnancov 

s počtom kreditov  

 30 (priznaný 6% 

kreditný príplatok) 

Počet ped. 

zamestnancov 

s počtom kreditov  

do 60 

Počet ped. 

zamestnancov 

s počtom kreditov  

60 (priznaný 12% 

kreditný príplatok)  

33 20 3 3 0 

IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Súťaţe vyhlasované MŠ SR 

P.Č 
názov súťaţe 

pri individuálnych 

súťaţiach meno ţiaka a 

trieda 

súťaţ konaná 

dňa 

krajská 

úroveň 

Celoslo

venská 

úroveň 

medziná

rodná 

úroveň 

1 

SOČ  Balta – Sulyok IV.E,  

Mäsiarová- Kuľusová IV.D,  

Šimko IV.F, 

Ondáš IV.E 

R. Balog –M. Lunio II.C,  1.4.2011  A     

 2 

SOČ  Balta – Sulyok IV.E,  

Ondáš IV.E  26.- 29.4.2011    A   

 3  Zenit v programovaní  Baron IV.F, Novotny IV.F 2.12.2010  A     

4 Zenit v elektronike 

S. Mäsiarová IV.D,  

P. Kababik – IV.A 
1.12.2010 

A   

5 Zenit v elektronike 

S. Mäsiarová IV.D,  

P. Kababik – IV.A 
27.1.-29.1.2011 

 

A 

  

 6  ENERSOL 

 P. Výrostko, L. Vojtko 3.C  

 J. Palenčár 4.A 
15.04.2011 

   A   

 7 

Medzinárodná  

konferencia 

ENERSOL 

 P. Výrostko, L. Vojtko 3.C  

 

02. - 03. 

05.2011 
     A 

8 

 Fyzikálna olympiáda  

 
Michal Ferenčík 1. C  11.5 2011 

 A    

9 

Matematický 

KLOKAN 
Tomáš Dratva 1.A 21.3.2011 

 A  
 

 

Iné súťaţe 

P.Č názov súťaţe 

pri individuálnych 

súťaţiach meno 

ţiaka a trieda 

súťaţ konaná 

dňa 

krajská 

úroveň 

Celoslo

venská 

úroveň 

medziná

rodná 

úroveň 

1 

 Networking Academy 

Games 
 Baran 4.F 11.3.2011 

   A   

2 

 Súťaţ Európskej únie  

pre mladých vedcov - 

EUCYS 

Balta, Sulyok – IV.E,  

Šimko – IV.F 
 16.- 18.4.2011 

   A   

 3 Technická olympiáda 3V 

Šimko – IV.F 

ELOSYS 

10.október 

2011    A   

 4 

Technická myšlienka roka Baron, Dvořák, 

 Šuhy  - IV.F 

23.6.2011 

   A   
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 5 

Prehliadka ţiackych 

projektov 

 SCIENCIA PRO FUTURO 

Huţvár 4.A 

29.11– 

 01.12.2010 

 

 A  

 6 PlayEnergy 
28 ţiakov III.C triedy 

01.03.2011  

16.05.2011 
  A  

 7 

Prehliadka ţiackych 

projektov 

 SCIENCIA PRO FUTURO 

  Huţvár 4.A 
 07. – 

13.08.2011 
    A 

8 Euroscola 2011 ţiaci 2. a 3. ročníka X. – XII. 2010    A 

 9 Strojárska olympiáda ţiaci 2. ročníka 

10/2010- 

11.2.2011  A  

 10 Mladý Európan 

Výrostko , Farkaš, 

 Kajan – 3.D 15.04.2010 A   

11  School Games ţiaci 3. ročníka 

09/2010-

09/2011 A   

12 Inovačný kemp 

Výrostko 3.D –  

1.-2.miesto 

Farkaš, Gonos, 

Kónya, 

 Zakuťanská – 3.D 28.4.20114 A   

 13 Aliante 2011 

Tabačko, Soltisz – 

3.D 03/2011   A 

 14 

Študentská, Onkologická  

kvapka krvi ţiaci 3. a 4. ročníka 

20.10.2010 

 23.6.2011 A   
 

 

Iné aktivity na prezentáciu školy : 

 
P.Č. Názov 

aktivity 

Termín konania Oblasť zamerania  

(v médiach, účasť na 

konferenciách, 

výstavách) 

Počet zúčastnených  

1 EXPERT 9.12.2010 Individuálne meranie síl 

medzi študentmi na 

Slovensku v rôznych 

odboroch 

12 

2 Burgundy 

Mathematics 

Contest  súťaţ 

tímov 

10.2.2011 Rozvíjanie schopnosti 

tímovej spolupráce, 

výmena skúseností 

s partnerskou školou  

 v Dijone 

68 

3 Medzinárodná 

súťaţ pre 

ţiakov SŠ 

Matematický 

KLOKAN  

2011 

 

 

 

20 úspešných riešiteľov 

z 54 zúčastnených 

22.marca 2010 

Kategória KADET  

V kategórii KADET 012 

sa naša škola umiestnila 

na 13.mieste z 207 škôl  

Kategória JUNIOR  

V kategórii JUNIOR 034 

na 6.mieste z 189  

zúčastnených škôl 

 

4 PROEDUCO  Fórum  
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5 CVČ Domino 

Workshop 

december 2010 Prezentácia moţností 

štúdia na stredných 

školách“, Magistrát mesta 

Košice,  zvýšenie záujmu 

ţiakov ZŠ o SPŠE 

 

6 Deň otvorených 

dverí, SPŠE 

Košice 

november 2010 zvýšenie záujmu ţiakov 

ZŠ o SPŠE 

Najmenej 132 ţiakov 

a rodičov ZŠ 

7 Letná škola s 

Arduinom 

20.6.2011 – 24.6.2011 Zvýšenie záujmu 

o štúdium technických 

odborov, prezentácia 

školy, efektívne vyuţitie 

voľného času (s podporou 

IT VALLEY) 

12 ţiakov ZŠ 

8 Otvorenie COV 14.4.2011 Propagácia školy a COV  Zástupcovia KSK, KŠÚ, 

ŠIC, partnerské školy 

v pôsobnosti KSK a PSK,  

firmy, Zdruţenie rodičov, 

IT Valley a ďalší hostia 

1. apríl 2011, stretnutie s zástupcom  U.S.Steel Košice s cieľom rozvíjať spoluprácu. 

2. apríl 2011, stretnutie s zástupcom  VSE a.s. s cieľom rozvíjať spoluprácu. 

 

Letná škola s ARDUINOM, dátum realizácie: 20.6.2011 – 24.6.2011 v čase od 8:30 do 15:00 

Koordinátor aktivity: Ing. Michal Copko, učiteľ odborných predmetov 

Ciele aktivity: - propagácia programovania a elektroniky ako zloţiek tvorby vstavaných 

systémov 

   - zvýšenie záujmu študentov základných škôl o štúdium technických odborov 

   - propagácia open source platforiem a softvéru 

   - propagácia školy ako člena Košice IT Valley 

Zhodnotenie aktivity: 

Letná škola s Arduinom si kládla za hlavný cieľ zoznámiť ţiakov základných a stredných 

škôl s programovaním mikropočítačov s vyuţitím jazyka C, na čo sme pouţili open source 

prototypovaciu platformu pre návrh vstavaných systémov s názvom Arduino (www.arduino.cc). 

Účasť na aktivite sme ponúkli vybraným základným a stredným školám, kapacitu však naplnili 

študenti základných škôl. Mali sme tak moţnosť týchto ţiakov pritiahnuť k štúdiu odborných 

technických predmetov. Aktivity sa zúčastnilo celkovo 12 ţiakov.  

Aktivita sa vydarila nad naše očakávania. Podobnú aktivitu plánujeme zrealizovať aj 

v ďalšom školskom roku a dodané súčiastky vyuţijeme pri realizácii nasledujúcej Letnej školy 

s Arduinom. 

 

 

 

 

http://www.arduino.cc/
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X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  

 

Názov projektu Číslo projektu Celkový finančný 

príspevok 

Príspevok 

školy (ak bol) 

Poznámka 

Moderná škola – 

cesta 

k zlepšovaniu 

odborných 

kompetencií 

26110130363 211 087,30 10 554,36 - 

VUC 

 

Connecting 

Classrooms 

 595 €   

Euroscola  7480 €  Návšteva 

Európskeho 

parlamentu v 

Štrasbourgu 

Ekostopa     

Letná škola s 

Arduinom 

 500 € 20 € V spolupráci s IT 

Valley Košice 

Európske 

skúsenosti a 

zručnosti v 

elektrotechnických 

školách 

11323 1208 7026 € 0 € Realizácia 

v školskom roku 

2011/12 

Aktívne, 

zodpovedne 

a solidárne – Klub 

rovesníkov II. 

HD_11-0127-

2010 

808 € 160,00 Realizovaný v šk. r. 

2010/2011 v rámci 

Fondu Hodina 

deťom 

40, 00 z fondu 

Zdruţenia rodičov 

120,00 – účastnícky 

vklad ţiakov na 

výcvik 

Po cestách 

a necestách 

regiónu II.  

37/ Školy pre 

budúcnosť 

2010/2011/111-

ŠpB 

1400 € 132,00 132,00– účastnícky 

vklad ţiakov na 

výcvik 

XI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2009/2010 

V školskom roku 2010/2011 nebola v škole vykonaná inšpekcia. 

XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Aj v školskom roku 2010-2011 sme sa snaţili o zlepšovanie pracovného prostredia a materiálno 

technických podmienok pre skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu. V priebehu roka 

a školských prázdnin sme uskutočnili a zabezpečili nasledovné práce a vybavenie pre školu, 

školský internát a školskú jedáleň : 
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1. Škola  

- oprava sociálnych zariadení pre ţiakov na 4. poschodí, 

- opravili sme podlahu v laboratóriu č. 77 (výmena PVC krytiny + vyrovnanie podlahy) 

- vymenili podlahovú krytinu v učebniach č. 13 a 41 

- opravili sme čerpadlá vo výmenníkovej stanici, vymenili sacie zariadenie a výtlačné 

zariadenie na vodovodnom potrubí, 

- vymaľovanie a oprava ţiackych šatní pre potreby TEV, 

- vymenili staré dvere za plastové do dvora v severnom trakte školy, 

- urobili sme drevený obklad steny v suteréne v severnom trakte školy, 

- nainštalovali vertikálne okenné ţalúzie do časti kancelárií, 

- certifikácia Kvalita školy spoločnosťou PQM, 

- projekt na opravu elektroinštalácií v COV 

- zakúpili sme pomôcky pre vzdelanie: skener, kamera, projektory a plátno, CD prehrávač, 

mikrofón, 

- opravili sme školské lavice – výmena pracovných dosiek 

- zakúpili sme keramické tabule a počítačové stoly do miestnosti č. 13 

- zakúpili sme nové stoličky 60 ks 

- zakúpili sme sneţnú frézu na zimnú údrţbu areálu školy, školského internátu a školského  

dvora, 

- obnovili sme pódium v spoločenskej miestnosti o nové koberce  

- vymaľovali  sme 2 učebne 

- zaplatili odborné prednášky v rámci projektu Hodina deťom (z projektu). 

2. Školský internát 

- zakúpili sme novú automatickú práčku pre potreby ŠI 

- zakúpenie veslárskeho trenaţéra pre výcvik ţiakov ubytovaných v ŠI 

- oprava vodovodného potrubia v sprchách a oprava omietky v priestoroch spŕch ŠI 

 

3. Školská jedáleň 
- maľovanie pivničných priestorov a hygienická maľba  

- montáţ dlaţby v prípravovni zeleniny  
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XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy  

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Vybraný ukazovateľ r. 2010 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na ţiakov 

1 040 594 + 

2 912 

odchodné 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich pouţitia v členení podľa financovaných aktivít 
Škola: 10 102€ 

ŠI:  2 016 € 

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov, právnických osôb alebo fyzických 

osôb a spôsob ich pouţitia v členení podľa finančných aktivít 
11 457,90 € 

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 97  € 

 

Spolu rozpočet : 1 040 594 € z toho 34 999 na úpravu priestorov COV 

                             * z vlastných príjmov:  6 000 €, 

                             * dary: 5 457,90 € 

                             * odchodné: 2 912 € 

    * ESF: 77 674 € 

                             * za výsledky ţiakov:   1 200 € 
 

Čerpanie finančných prostriedkov za obdobie 1.1.2009 - 31.12.2009 os 1.1.2010 – 31.12.2010 
 09241 - škola 09602 - ŠJ 09604 – ŠI 

ROK 2009 Rozpočet 

2009 

Čerpanie Rozpočet 

2009 

Čerpanie Rozpočet 

2009 

Čerpanie 

Spolu 
985832,27 985735,03 101912,58 101912,58 251125,94 251125,94 

ROK 2010 
Rozpočet 

2010 
Čerpanie 

Rozpočet 

2010 
Čerpanie 

Rozpočet 

2010 
Čerpanie 

Spolu 1 144 037,30 1 075 628,91 99 435,00 99 434,88 152 588,00 152 586,60 

 

V rozpočte školy sú zahrnuté projektové finančné (mimorozpočtové) prostriedky. 

 

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
 

Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KSK  

Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

ţiakov 

Prínos resp. 

nezáujem ţiakov 

 iBobor 9.11.2010 SPŠE Košice Infovek 

v spolupráci 

s UK v 

Bratislave 

8 súťaţiacich, 

spolu 

zúčastnených 

22139 ţiakov  

veľký záujem 

 HackQuest 17.1.2011 

- 

SPŠE Košice SPŠE Košice 12 moţnosť 

aplikovať vlastné 
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18.2.2011 vedomosti 

a logiku pri 

riešení 

praktických úloh 

 ZENIT v 

programovaní 

 4.11.2010 SPŠE Košice SIOV 2 Malý záujem 

Networking 

Academy 

Games 

 26.1.2011 SPŠE Košice,  SPŠE Košice 2  

Networking 

Academy 

Games 

3.3.2011 FIIT STUBA 

Bratislava 

Cisco Systems 

Slovakia 

1 moţnosť 

prezentácie 

ţiakov a  školy na 

celoslovenskej 

súťaţi 

 ZENIT  v 

elektronike 

15.11.2010 SPŠE Košice SPŠE Košice 10 postup do 

krajského kola 

 ZENIT  v 

elektronike 

1.12.2009 SPŠE Košice SPŠE Košice 2 postup do 

celoslovenského 

kola 

 ZENIT  v 

elektronike 

27.1. - 

29.1.2011 

Spojená škola 

v Nových 

Zámkoch 

Štátny inštitút 

odborného 

vzdelávania v 

Bratislave 

2 moţnosť 

prezentácie práce 

ţiaka školy na 

celoslovenskej 

súťaţi 

 SOČ 22.2.2011 SPŠE Košice SPŠE Košice 38 súťaţiacich  veľký záujem 

 SOČ  14.3.2011 Súkromnom 

gymnáziu 

v Košiciach, 

Dneperská 1 

RCM 12 súťaţiacich postup do 

krajského kola 

SOČ 1.4.2011 

 

SPŠ dopravná, 

Košice 

Krajský školský 

úrad v 

Košiciach 

7 súťaţiacich postup do 

celoslovenského 

kola 

 SOČ 26.- 29.4.2011 Stredná 

odborná škola 

stavebná  , 

Trenčín 

 

Štátny inštitút 

odborného 

vzdelávania v 

Bratislave 

3 súťaţiaci moţnosť 

prezentácie práce 

ţiaka školy na 

celoslovenskej 

súťaţi 

 Súťaţ 

Európskej 

únie pre 

mladých 

vedcov - 

EUCYS 

 16.- 18.4.2011 Bratislava Mladí vedci 

Slovenska, o.z. 

3 moţnosť 

prezentácie 

ţiakov a  školy na 

podujatí 

Technická 

olympiáda 3V 

Jún 2011 Trenčín Trenčianska 

univerzita 

Alexandra 

Dubčeka 

2 moţnosť 

prezentácie 

ţiakov a  školy na 

podujatí 

Technická 

myšlienka 

roka 

23.6.2011 Ţilina Ţilinská 

univerzita 

3 moţnosť 

prezentácie 

ţiakov a  školy na 

podujatí 

Celoštátna 

súťaţná 

prehliadka 

ţiackych 

vedeckých 

29.11– 

01.12.2010 

 

Bratislava Mladí vedci 

Slovenska, o.z. 

1 moţnosť 

prezentácie 

ţiakov a  školy na 

podujatí 
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a technických 

projektov 

SCIENCIA 

PRO 

FUTURO 

ENERSOL 

krajské kolo 

29.03.2011  Košice,  Štátny inštitút 

odborného 

vzdelávania v 

Bratislave 

2 moţnosť 

prezentácie 

ţiakov a  školy na 

krajskej súťaţi 

ENERSOL 

celoštátne 

kolo 

15.04.2011  Trnava  Štátny inštitút 

odborného 

vzdelávania v 

Bratislave 

2 moţnosť 

prezentácie 

ţiakov a  školy na 

celoslovenskej 

súťaţi 

Medzinárodná 

konferencia 

ENERSOL 

02. - 03. 

05.2011 

Trnava Štátny inštitút 

odborného 

vzdelávania v 

Bratislave 

2 moţnosť 

prezentácie 

ţiakov a  školy na 

medzinárodnej 

súťaţi 

Európske 

solárne dni 

02. – 13.  

05.2011 

SPŠE Košice Slovenská 

organizácia pre 

obnoviteľné 

zdroje 

180 zvýšiť povedomie 

o vyuţití solárnej 

energie a úspore 

energie 

PlayEnergy 01.03.2011 

16.05.2011 

SPŠE Košice Slovenské 

elektrárne, člen 

skupiny Enel 

28 poukázať na 

moţnosti výroby, 

spotrebu, úsporu 

elektrickej 

energie 

súťaţ 

o Putovný 

pohár riaditeľa 

školy v riešení 

elektrických 

obvodov 

16.6.2010 SPŠE Košice SPŠE Košice 34 veľký záujem 

ţiakov o odbor 

 Strojárska 

olympiáda 

10/ 2010 -

10.2.2011 

Bratislava STU Bratislava 4 moţnosť 

prezentácie 

ţiakov a  školy na 

podujatí 

 GEP – Etika 

v podnikaní 

 09/2010 – 

06/2011 

Košice JASR 30 prepojenie 

s praxou, 

certifikát 

Inovačný 

kemp 

  

  

28.04.2011 

Košice 

 

JASR a USS 

Košice 

 

 

5 

moţnosť 

prezentácie 

ţiakov a  školy na 

podujatí 

Online  

ekonomia 

10/2010-

06/2011 

Košice JASR 30 prepojenie 

s praxou, 

certifikát 

Myslím 

ekonomicky 

 

 

 

10/2010-

06/2011 

Bratislava Vydavateľstvo 

TREND  

90 záujem ţiakov 

o odbor a 

prepojenie 

s praxou, 

certifikát 

Tvoj svet, 

Tvoje peniaze 

06/2011 Košice RCM 45 prepojenie s 

praxou 

Sme v škole 09/2010- Bratislava Vydavateľstvo 95 prepojenie s 
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12/2010 SME praxou 

Vyuţitie COV v školskom roku 2010/2011 

 

Po rekonštrukcii priestorov vyhradených pre COV bolo Centrum odborného vzdelávania pre 

automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie pri SPŠ elektrotechnickej, Komenského 

44, Košice slávnostne otvorené 14.4.2011 za účasti zástupcov zriaďovateľa z KSK, KŠÚ, 

sponzorov, zástupcov zamestnávateľov, riaditeľov stredných škôl a ostatných hostí. 
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Okrem existujúcej technológie pre automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie firma 

FESTO spol. s r.o. Bratislava vybavila jednu učebňu špičkovou technológiou pre výučbu 

pneumatických a elektropneumatických obvodov.  
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Počas krátkeho pôsobenia COV sa s úlohami a funkciami COV oboznámilo mnoţstvo ľudí. 

Konkrétne koncom mája zástupcovia fínskej spoločnosti STERA, ktorí majú záujem etablovať sa 

na slovenskom trhu a ktorí sa zaujímali o moţnostiach vzdelávania sa na Slovensku, konkrétne 

s košickom regióne. 

Okrem firmy FESTO s.r.o. spolupracujú so školou: 

 TU FEI Košice,  
 T-SYSTEMS Slovakia, 
 SIEMENS Bratislava,  
 U.S. Steel Košice, 
 VSE Košice 
 Procesná automatizácia Košice,  
 TELEGRAFIA Košice, 
 KYBERNETIKA Košice,  
 SENZOR Košice, 
 CISCO NET ACADEMY 



 - 35 - 

Koncepcia rozvoja športu 

Názov 

aktivity 

Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

ţiakov 

Prínos resp. 

nezáujem ţiakov 

 Dlhodobé 

športové 

súťaţe / 

Florbal, 

basketbal  

Počas 

školského 

roka 

Stredné školy 

v Ke KSK a CVČ na 

Strojárenskej v 

Ke 

        35 

           

O tieto súťaţe je 

veľký záujem zo 

strany ţiakov 

 

Dlhodobé 

športové 

súťaţe / 

Atletika 

Počas 

školského 

roka 

Stredné školy 

v Ke KSK           8 krajská 

olympiáda / 2. 

miesto v behu na 

1000 m / 

 Športové 

súťaţe SŠ 

Bedminton 

 

  

 

 SOŠ 

ţelezničná 

 

 

 

SASŠ SŠ 

Košice I-IV 

 

2 postup do  

krajského kola 

Športové 

súťaţe SŠ 

Volejbal 

 

 Gymnázium 

Exnárova 

 
SASŠ SŠ 

Košice I-IV 

12 postup do 

krajského kola 

Športové 

súťaţe SŠ 

Florbal 

 

 

 G  

Trebišovská 

 
SASŠ SŠ 

Košice I-IV 

 

20 3.miesto 

v regionálnom 

kole postup do 

krajského kola / 

5. miesto / 

Športové 

súťaţe SŠ 

atletika 

 

 G Exnárova 

SASŠ SŠ 

Košice I-IV 

 

1 krajské kolo 2. 

miesto /3 km 

/postup na MS do 

Bratislavy 

Florbal / 

priateľské 

stretnutie 

 

10.5.2011 

 

SOŠ 

Bocatiova SOŠ 

Bocatiova 

15 2. miesto 

Beţecká 

súťaţ  / 

3. ročník 

Komenského 

behu a 1. 

ročníku behu 

primátora 

Košíc na 

3,2km / 

 Hlavná ulica 

v Ke Primátor 

mesta Ke 

1 

1. miesto 

Úspechy našich ţiakov 2010/2011: 
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 Daniel Bibko, Jozef Ferencz, Dávid Feher, Martin Kurinec, Jakub Béreš, Radek Němec, 

Jozef Bardzák, Ján Vilčko, Ladislav Gáll, Lukáš Bari a Adrián Nagy - 3. miesto v 

regionálnom kole a 5. miesto v krajskom kole Turnaja vo volejbale 

 Patrik Vyšňovský (4.C) - získal prvé miesto v kategórii študentov SŠ na 3. ročníku 

Komenského behu a 1. ročníku behu primátora Košíc na 3,2km (dĺţku trate zabehol za 

10:28 minút). 16.4.2011 sa zúčastnil Budimírskeho polmaratónu a získal pekné 23. miesto 

pri účasti cez 200 beţcov aj zo zahraničia.  

 9.5.2011 sa Patrik Vyšňovský umiestnil na 2. mieste krajského kola v atletike v behu na 

3000m a postúpil do celoslovenského kola v Bratislave. 

Koncepcia rozvoja práce s mládeţou 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizá- 

tor 

Počet 

zúčast

ne 

ných 

ţiakov 

Prínos resp. nezáujem 

ţiakov 

Stretnutie 

s vedúcimi 

predstaviteľmi 

spoločnosti 

Cisco 

 

30.5.2011 

 

FEI 

TUKE 

CNL FEI 

TUKE 

5 Vyuţitie jazykových 

zručností 

Moţnosť získať 

informácie z prvej ruky 

ohľadom Sieťového 

akademického 

programu Cisco 

a uplatnenia 

absolventov 

Letná škola s 

Arduinom 

20.6.2011 

– 

24.6.2011 

SPŠE 

Košice 

SPŠE 

Košice, 

COV, KE 

IT Valley 

12 Zvýšenie záujmu 

o štúdium technických 

odborov, prezentácia 

školy, efektívne 

vyuţitie voľného času 

PlayEnergy 01.03.2011 

16.05.2011 

SPŠE 

Košice 

Slovenské 

elektrárne, 

člen 

skupiny 

Enel 

28 poukázať na moţnosti 

výroby, spotrebu, 

úsporu elektrickej 

energie 

Dobrovoľné 

darcovstvo krvi  

Študentská, a 

onkologická 

kvapka krvi 

20.10.2010 

23.6.2011 

Košice  

Slovenský 

červený kríţ  

spolu 

okolo 

40 

oslovovanie darcov 

krvi z radov mladých 

ľudí-  záchrana 

ľudského ţivota 

Ecomobil 1.10.2010 -

031.6.2011 

Košice SjF TU v 

Košiciach 

12 prepojenie s praxou 

Medzinárodná 

súťaţ pre ţiakov 

SŠ 

Social Inovation 

– projekt pre 

ţiakov 3. ročníka 

03/2011   5 

ţiakov 

rozvoj kreativity a 

sebarealizácie  

Školské kolo 

v Biblickej 

Od 2. do 

8.2. 2011 

SPŠE KE SPŠE KE 25  
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olympiáde 

 

Vzdelávacie a kultúrne poukazy  

 

Poukaz  Počet vydaných Počet prijatých Počet zriadených  

krúţkov 

Poukaz vzdelávací 635 494 44 

Poukaz kultúrny 

2009/10 

Pre 66 učiteľov a 

675 ţiakov 

  

Poukaz kultúrny 

2010/11 

Pre 63 učiteľov  a 

627 ţiakov 

  

 

V školskom roku sa študenti školy vyuţili  kultúrne poukazy na divadelné predstavenia: 

V historickej budove divadla Janka Borodáča na predstavení Chrobák v hlave a na predstavení 

Jánošík, Na výchovnom predstavení divadla Pôtoň s názvom Paperback, na výchovnom 

predstavení v anglickom jazyku Jack&Joe, ktoré ponúklo divadelné centrum Martin a na 

protidrogovom divadelnom vystúpení divadla Let art s názvom Schody do seba na posledné tri 

predstavenia sme pouţili 1194 poukazov z kultúrnych poukazov na rok 2011 na prvé dve 1740 

z poukazov na rok 2010. Kultúrne poukazy môţu ţiaci vyuţívať na ľubovoľné kultúrne vyţitie. 

V rámci triednických hodín sa dohodnú, koľko pouţijú na spoločné triedne alebo celoškolské 

aktivity. 

 

SPŠ elektrotechnická má ţiacku školskú radu, ktorá pracovala v zloţení 11 zástupcov tried. 

 

P.č. Názov krúţku 
Vedúci 

krúţku 

Počet 

prihlásených 

ţiakov 

Vyhodnotenie 

úspešnosti 

krúţku 

1.  Futbalový krúţok Bl Balucha 8 úspešný 

2.  Futbalový krúţok Be Berta 7 úspešný 

3.  Krúţok WiFi Co Copko 50 úspešný 

4.  Krúţok prípravy na SOČ Db Doboš 15 úspešný 

5.  Konverzácia v nemeckom jazyku Fd Fedáková 9 úspešný 

6.  Krajinno-poznávací krúţok Fd Fedáková 39 úspešný 

7.  Európa v škole Gr Greňová 17 úspešný 

8.  Anglická konverzácia Hš B Halušková 13 úspešný 

9.  Anglická konverzácia Hš C Halušková 8 úspešný 

10.  Plavecký krúţok Hi Havír 11 úspešný 

11.  ECOMOBIL - ový krúţok Ja Orgonáš 6 úspešný 

12.  RoboCoop Ja Janoušek 13 úspešný 

13.  SOČ Kš Kaščák 13 úspešný 

14.  Krúţok technického kreslenia Kd Kišiday 14 úspešný 

15.  Volejbalový krúţok Kd Kišiday 11 úspešný 

16. Krúţok nanotechnológie Kb Kolembusová 19 úspešný 
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17.  Matematický krúţok D Ko Kolodová 12 úspešný 

18.  Matematický krúţok F Ko Kolodová 15 úspešný 

19.  Konverzácia v anglickom jazyku La Lacušková 25 úspešný 

20. Ozvučovacia technika Lp Lipták 13 úspešný 

21. Matematika na VŠ a maturite hravo I. Mi Miţerová 12 úspešný 

22. Matematika na VŠ a maturite hravo II. Mi Miţerová 11 úspešný 

23. SOČ Ns Nemsila 16 úspešný 

24. Basketbalový krúţok Og Orgonáš 8 úspešný 

25. Cykloturistický krúţok Og Orgonáš 7 úspešný 

26. Nohejbalový krúţok Og Orgonáš 5 úspešný 

27. Základy elektrotechniky Pi Pallai 24 úspešný 

28. Vyrovnávací krúţok pre začiatočníkov Pa Pavúková 18 úspešný 

29. Tvorba školského časopisu Ps Petrušová 16 úspešný 

30. Práca s prepínačmi v lokálnej sieti Pl Ploščica 18 úspešný 

31. Klub rovesníkov Pu Pučanová 10 úspešný 

32. Internetový klub Ri Richterová 41 úspešný 

33. Zvyky a tradície v Británii Se Sedláková 10 úspešný 

34. 

Simulačné a grafické programy v 

elektronike Schvarzbacher 13 

úspešný 

35. Krajinno-poznávací krúţok Su Surinčáková 19 úspešný 

36. Základy sieti II. Sv Sviantek 10 úspešný 

37. Rozhlasový krúţok Sg Šalagovičová 7 úspešný 

38. Krúţok športových hier Sd Študencová 19 úspešný 

39. Anglická komunikácia Tj Trnková 15 úspešný 

40. Florbal Bo Bodnárová 11 úspešný 

41. Halové veslovanie Bo Bodnárová 8 úspešný 

42. Posilňovací krúţok Čameková 45 úspešný 

43. Posilňovací krúţok Iţ Iţáková 18 úspešný 

44. Volejbalový krúţok Šr Šromeková 10 úspešný 

 

 

 
 

 

 

Košice 17.10.2011       Ing. Štefan Krištín  

            riaditeľ školy  


