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S P R Á V A 
o výchovno - vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach školy 
za školský rok 2011/2012 

 

I. Základné identifikačné údaje o škole  
 
Stredná odborná škola letecko – technická, Legionárska 160, 911 04 Trenčín.  

Kontakty: tel./fax. : 032/ 65 82 326  

internetová stránka: http://soslt.edupage.org  

email: sekretariat.soslt@gmail.sk  

riaditel.soslt@gmail.com  

Zriaďovateľom školy je Krajský školský úrad v Trenčíne.  

 

Vedenie školy: Ing. Stanislav Malec – riaditeľ školy  

Ing. Ingrid Radilová -zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti  

Ing. Jarmila Zavadilová - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie  

Ing. Zdeněk Ježek - zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie  

V škole je ustanovená Rada školy, jej predsedom je od októbra 2010 Mgr. Július Starke. Poradnými 

orgánmi vedenia školy sú pedagogická rada a predmetové metodické komisie.  

 

II. Údaje o žiakoch školy  
 
Školský rok 2011/2012 začalo 310 žiakov. Na konci školského roka mala škola 307 žiakov, z toho 213 

žiakov v študijných odboroch, 94 žiakov v učebnom odbore a 42 žiakov nadstavbového štúdia. Škola mala 

21 integrovaných žiakov.  

 

III. Údaje o počte žiakov prijatých do prvého ročníka  
 
Do 1. ročníka bolo zapísaných 86 žiakov, z toho 15 žiakov do študijného odboru mechanik lietadiel, 14 

žiakov do študijného odboru mechanik lietadiel – avionika, 30 žiakov nadstavbového štúdia odbor 

strojárstvo,  a 27 žiakov do učebných odborov autoopravár – mechanik a autoopravár – elektrikár. Žiaci 

nerobili prijímacie skúšky, boli prijatí na základe výsledkov Monitoru zo slovenského jazyka a matematiky 

a študijných výsledkov zo základnej školy a SOŠ LT.  

 

IV. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov na konci školského 
roku 2011/2012.  

 
V študijných odboroch zo 213 žiakov prospelo 199 žiakov, z toho 7 žiakov s vyznamenaním, 21 žiakov 

veľmi dobre, neprospeli 14 žiaci, neklasifikovaní 2 žiaci.  
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V učebnom odbore zo 94 žiakov prospelo 90 žiakov z toho 4 žiaci veľmi dobre, neprospeli 4 žiaci.  

V nadstavbovom štúdiu zo 42 žiakov prospelo27 žiakov, neprospeli alebo zanechali štúdium  15 žiaci.  

 

V. Zoznam študijných odborov a učebných odborov  
 
Škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie v nasledovných odboroch:  

a) študijné odbory:  
3776401 mechanik lietadiel so zameraním na mechaniku  

3776402 mechanik lietadiel so zameraním na avioniku  

3765600 technika a prevádzka dopravy  

26974 mechanik elektrotechnik  

b) učebné odbory  
2487 2 01 autoopravár – mechanik  

2487 2 02 autoopravár – elektrikár  

c) nadstavbové štúdium  
2414 4 01 strojárstvo so zameraním na výrobu, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení  

Škola zabezpečuje vzdelávanie vo všetkých odboroch podľa platných učebných dokumentov schválených 

Ministerstvom školstva SR a pre letecké odbory aj Leteckým úradom SR.  

 

 

VI. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného 
predpokladu  
 
Škola mala 50 zamestnancov, z toho 14 nepedagogických a 36 pedagogických - 24 učiteľov, 12 majstrov 

odborného výcviku. Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú potrebné kvalifikačné požiadavky na výkon 

svojej funkcie.  

 

VII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 
V priebehu roka sa pedagogickí zamestnanci školy v rámci ďalšieho vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie 

zúčastňovali týchto odborných seminárov, prednášok a školení :  

-školenia v rámci projektu Nové vzdelávacie metódy na SOŠ LT 

- školenia učiteľov odborných leteckých predmetov podľa predpisu Časť 147 

– adaptačne vzdelávanie ukončil Ing. Miháľ Viktor  

- kontinuálne vzdelávanie  ukončilo 12 zamestnancov získaním kreditov 
- rigoróznu skúšku vykonala PaedDr. Monika Kocifajová 
- funkčné štúdium ukončili 2 zástupcovia Ing. Ježek a Mgr.Ježková 
                                     a 2 hl.majstri  OV Bc.Charvát  a p.Holúbek 
-Dr. Hál absolvoval školenia - Časť 66 a Časť 147 v Brne  
-Mgr. E.Starke - Ľudský činiteľ v údržbe lietadiel v Prahe podľa predpisu Časť 147 
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VIII. Aktivity školy, prezentácia na verejnosti  
 
Škola sa prezentuje na verejnosti pravidelne formou stretnutí so žiakmi základných škôl a ich rodičmi v 

rámci prezentácie stredných škôl v niekoľkých mestách na Slovensku. V Trenčíne a okolí sa učitelia a 

majstri odborného výcviku stretávajú s rodičmi na združeniach rodičov 9. ročníkov i so samotnými žiakmi 

9. ročníkov. O dosiahnutých úspechoch škola informuje verejnosť prostredníctvom tlače, či príspevkov v 

odborných časopisoch i prostredníctvom SOPK.  

V spolupráci s Vojenským historickým múzeom v Piešťanoch sa žiaci školy pravidelne zúčastňujú na 

verejných akciách a leteckých dňoch organizovaných týmto múzeom.  

 

  Koncom školského roka bol dokončený rez motora M 601 pre Žilinskú univerzitu v Žiline, fakultu 

leteckej dopravy. Kvalita rezu motora bola na vysokej profesionálnej úrovni, ktorú ocenila i rektorka 

Žilinskej univerzity prof.Ing.Tatiana Čorejová PhD. ďakovným listom pre školu, v ktorom vyzdvihla prácu 

majstrov odborného výcviku Ing.Kudláčka Pavla a p.Holého Dušana i žiakov tretieho a štvrtého ročníka 

odboru mechanik lietadiel. 
Majstri OVY  pre automobilové profesie pracovali na výrobe učebných pomôcok pre autoškolu od fy. Prekop, 
taktiež sa podieľali na oprave „STENDU“ na skúšanie štartérov a alternátorov pre automobily. 
 
Žiaci školy sa zúčastnili na výstave „Učeň 2012“,  rámci ktorej sa konali „Robotické dni“, žiaci  3. C boli na 
exkurzii  vo firme Control Johnson v Trenčíne. 
Počas školského roka žiaci školy navštívili medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky 

ELO – SYS. 

Žiaci školy Červeňan a Lukšo boli na súťaži ZENIT. Ďalej sa žiaci zúčastnili a výchovných koncertov,  

zameraných na ochranu proti návykovým látkam a prevencii proti kriminalite. 

V októbri 2011 prebehla akcia „Regrutačná kvapka krvi, kde boli darcovia krvi odmenený darčekmi od 

Armády SR. 

 Vo februári 2012 sa v priestoroch telocvične školy uskutočnila Valentínska kvapka krvi, ktorej sa 

zúčastnili žiaci starší ako 18 rokov spolu s pedagogickými zamestnancami školy. Pracovníci Národnej 

transfúznej služby kladne hodnotili správanie našich žiakov počas odberu krvi. 

Florbalové družstvo SOŠ LT sa na majstrovstvách Slovenska vo florbale umiestnilo na 2.mieste. 

V máji pedagogickí pracovníci spolu so žiakmi zorganizovali „Rozlúčku pre žiakov 4. ročníkov. 

 Koncom školského roka sa žiaci zúčastnili pretekov dračích lodí na Váhu. Koncoročné výlety sa zamerali 

hlavne na pohyb a pobyt v prírode, niektoré triedy navštívili Letecké múzeum v Piešťanoch, vo Vyškove 

a Kunoviciach. 

Počas školského roka prebiehala komunikácia s firmou AIRBUS vo francúzskom Toulouse, kde má škola 

sľúbenú spoluprácu pri výchove žiakov leteckých profesií.   

 

Podľa požiadaviek zákazníkov – leteckých firiem - boli realizované školenia pracovníkov leteckých  firiem 

z Modulu 9 na externých pracoviskách v Spišskej novej Vsi a Bratislave i v našej škole.  

Vysoko hodnotím spoluprácu a preventívne akcie ktoré zorganizovali školský psychológ Dr. Hál František, 

výchovná poradkyňa Mgr. Starke Elena a koordinátor prevencie Mgr. Mihulová Dana.  
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Certifikácia a projekty školy  
Škola vlastní Osvedčenie o schválení organizácie na výcvik údržby číslo SK.147.0001 vydané 

Leteckým úradom SR.  

V školskom roku 2011/2012 sa preskúšania z jednotlivých modulov zúčastnilo 313 žiakov druhého až 

štvrtého ročníka. Úspešne absolvovalo skúšky z modulov 263 žiakov, čo je 84,03% úspešnosť. 

 

Realizácia projektu.  
V rámci realizácie projektu „Nové vzdelávacie metódy na SOŠ LT“, boli realizované školenia učiteľov 

pre interaktívne tabule a realizované výberové konania na didaktické pomôcky. Boli dodané učebné 

pomôcky pre vyučovanie automobilových odborných predmetov a pomôcky pre vyučovanie fyziky 

a Modulu 9 Ľudský faktor v rámci predmetu občianska náuka, pomôcky pre vyučovanie elektrotechniky 

a pomôcky pre mechanikov lietadiel – avionika. 
V rámci národného projektu : Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov škola obdržala 3 

notebooky. 

 

IX. Výsledky činnosti Štátnej školskej inšpekcie  
 
V priebehu školského roka vykonala Štátna školská inšpekcia tematickú kontrolu zameranú na záverečné 

skúšky autoopravárov – mechanikov i elektrikárov. O výsledkoch inšpekcie boli zainteresovaní učitelia a 

majstri odborného výcviku podrobne informovaní.  

 

X. Priestorové a materiálno – technické vybavenie školy  
 
Škola zabezpečovala pre žiakov teoretické a praktické vyučovanie, stravovanie a lekársku starostlivosť. 

Ubytovanie bolo zabezpečené v internáte pri Dopravnej akadémii.  

Teoretická príprava bola uskutočňovaná v klasických i odborných učebniach, z ktorých 6 je vybavených 

dataprojektorom, v jazykových učebniach, v elektrotechnickom laboratóriu a v 3. učebniach výpočtovej 

techniky – tak isto  vybavených audiovizuálnou technikou. Učiteľom sa naďalej darilo dopĺňať vybavenie 

učební a kabinetov mapami, obrazmi, učebnicami, slovníkmi a ďalšou odbornou literatúrou ako aj názornými 

pomôckami, dokumentujúcimi podmienky   života v krajinách, ktorých jazyk sa žiaci učia. Telesná výchova a 

voľno časové športové aktivity žiakov v záujmových krúžkoch športových hier sa uskutočňovali 

v telocvični a na ihrisku pred školou.  

Odborný výcvik sa vykonával v dielňach praktického vyučovania skupinovou formou. Žiaci finálneho 

ročníka svoj odborný rozvoj realizovali na pracoviskách zmluvných organizácií pod vedením skúsených 

inštruktorov.  

Aj v ďalšom období je potrebné skvalitňovať materiálno-technické vybavenie dielní i učební učebnými 

pomôckami vlastnej výroby.  
Koncom školského roka škola dostala darom ďalšie vozidlo Kia Ceed a nový vznetový motor od firmy Kia 

Motors v Tepličke nad Váhom 

XI. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho 
procesu  
 
V školskom roku 2011/2012 dostávala škola finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na základe schválených 

normatívov na žiaka. 

Za sledované obdobie príjmy dosiahli čiastku: 671 533,- EUR. 

Najväčšiu položku tvorili: 

1. osobné náklady: 576 669,- 



7 
 

2. energie: 24 680,- 

3. stravovanie: 28 214,- 

4. nákup materiálu na odborný výcvik: 19 840,- 

5. na opravy a údržbu: 10 130,-                                         
 

Do Fondu Rodičovského združenia škola získala od rodičov 2990 €, príjmy z 2% z daní sú vo výške 

439,48 €, ktoré boli využité podľa rozpočtu odsúhlaseného rodičmi na :  
– akcie výchovného poradcu  

– na odmeny vyznamenaným žiakom,  

– na odmeny za účasť na súťažiach  

– na nákup učebných pomôcok na výučbu žiakov  

– na občerstvenie žiakov pri ukončovaní štúdia  

– na povinné úrazové poistenie žiakov  

– na exkurzie a koncoročné výlety žiakov  

– na výchovné a kultúrne podujatia, olympiády a športové súťaže organizované školou  

– na drobné opravy školského majetku poškodeného žiakmi  

 

XII. Ciele a úlohy školy v školskom roku 2011/2012  
 
Za príslušný školský rok si určila škola za cieľ:  

– venovať zvýšenú pozornosť výučbe cudzích jazykov a počítačovej gramotnosti - existujú rezervy a veľké 

rozdiely v znalostiach cudzích jazykov, lebo mnohí žiaci prichádzajú na strednú školu s veľmi slabými 

vedomosťami zo ZŠ  

-venovať zvýšenú pozornosť výučbe odborných leteckých predmetov so zameraním na moderné systémy 

súčasných lietadiel 

– zvýšiť názornosť vyučovania a udržiavať odborné učebne v dobrom technickom stave - to sa nám 
pomerne dobre darí aj napriek opakujúcemu sa poškodzovaniu pomôcok žiakmi,  

– dodržiavať prijaté zásady informovanosti rodičov problémových žiakov.  

 

Úlohy boli a sú plnené v možnostiach školy.  

 

XIII. Voľnočasové aktivity žiakov  
 
Po vyučovaní žiaci školy navštevovali tieto záujmové krúžky:  
– krúžok technickej leteckej angličtiny – vedúca Mgr. Ježková Iveta  

– krúžok anglického jazyka - vedúca Mgr. Mihulová Dana  

– krúžok nemeckého jazyka - vedúci Mgr. Petro Ľubomír  

– krúžok výpočtovej techniky – vedúci Mgr. Kubala Pavol  

– športové hry – vedúci Mgr. Starke Július  

– športové hry – vedúca Mgr. Starke Elena  

– biliard – vedúci Ing. Ondriška Pavol  

- fotografický krúžok – vedúci p.Žember 

- biblický krúžok – vedúci Mgr.Kubala 

- učíme sa po francúzsky – PhDr. Pružincová 

- slovenský jazyk – Mgr. Mahríková 

- angličtina s počítačom – Mgr. Mihulová 
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Učitelia i majstri odborného výcviku by mali prejaviť ešte väčšiu aktivitu pre získanie čo najväčšieho 

počtu žiakov pre prácu v krúžkoch na našej škole.  

Pri výchove a vzdelávaní škola veľmi úzko spolupracuje s:  

- leteckými firmami a prevádzkovateľmi a výrobnými podnikmi Austrian Technik, Seagle Air,   

- automobilovými opravárenskými podnikmi a servismi, v ktorých vykonávajú odborný rozvoj žiaci 

finálneho ročníka odboru autoopravár a odbornú prax žiaci nadstavbového štúdia ,  

- Krajským centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne a školským 

psychológom Dr. Hálom – organizované boli besedy o šikanovaní, depresii žiakov, boji proti drogám, 

vstupe do zamestnania, rodine, kariére, boji proti rasizmu, i osobné pohovory psychológa s problémovými 

ţiakmi  

- Policajným zborom – besedy na témy prevencie kriminality, šírenie extrémistických znakov, 

odhaľovania trestnej činnosti mládeže, ukážky kynologického výcviku ale i kontrola služobným psom na 

drogy,  

- Vojenským historickým múzeom v Piešťanoch – pomoc a usporiadateľská služba pri akciách múzea a 

leteckých dňoch,  

- Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne ( prednášky ).  

 

Vedenie školy, učitelia aj nepedagogickí zamestnanci pracujú a správajú sa tak, aby sa u nás žiaci cítili čo 

najlepšie, aby sa čo najviac naučili a aby získali čo najviac vedomostí a zručností. Sme otvorení všetkým 

rodičom, zamestnávateľom, sociálnym partnerom a sponzorom školy. Dbáme o dobré vzťahy so 

zriaďovateľom a ďalšími inštitúciami, s ktorými spolupracujeme.  

 
 
 
 
 
 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2011/2012 vypracoval:  
Ing. Stanislav Malec, riaditeľ  
Správa je vypracovaná v zmysle:  
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.  
2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  
3. Plánu práce Strednej odbornej školy letecko-technickej na školský rok 2011/2012.  
4. Ďalších podkladov: Hodnotenie plnenia hlavných úloh predmetových komisií, vyhodnotenia práce 
výchovného poradcu, vyhodnotenia práce školského psychológa, plnenia rozpočtu školy.  
 
.  
 


