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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A 

ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 

2005/2006 
 

 

Štruktúra správy je v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. 

zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR 

č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

 

1. Základné identifikačné údaje 

 
Názov školy/  

školského zariadenia: 

 

Zdruţená stredná škola 

Adresa školy/  

školského zariadenia: 

 

Rosinská cesta 2, 010 08  Ţilina 

Telefónne čísla školy/  

školského zariadenia: 

 

00421/5252021, 00421/5253614 

Faxové čísla školy/  

školského zariadenia: 

 

00421/5253614 

Internetová stránka školy/ 

školského zariadenia: 

 

www.zssrosinska.edu.sk 

E-mailová adresa školy/ 

školského zariadenia: 

 

sekretariat@ zssrosinska.edu.sk 

Súčasti školy/ školského 

zariadenia: (podľa zriaďovacej 

listiny s uvedením presného názvu) 

Domov mládeţe, Školská jedáleň ako súčasť Zdruţenej 

strednej školy 

 

Zriaďovateľ: 

 

Ţilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 

Ţilina 

 

2. Údaje o vedúcich zamestnancoch školy/ školského zariadenia 

 
Funkcia: 

 

Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ 

 

Rudolf Michalec, Ing. 

 

Zástupca pre odborné 

predmety a prakt.vyučov. 

Ľudmila Figurová, Ing. 

Zástupca pre humanitno- 

prírodov. predmety 

Mária Sabová, Mgr. 

Vedúci OP 

 

p. Dušan Barčík 

Zástupca 

pre … 

 

Výchovný poradca 

 

Zuzana Kovárová, Mgr, 

Stanislav Klinec    

Školský psychológ 
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3. Údaje o rade školy/ školského zariadenia 

 
P.č. Meno, priezvisko členov rady školy/ školského 

zariadenia: 

Je volený/delegovaný za ... 

1. Predseda  Anna Medviďová, Mgr. pedagóg  - škola 

2. Vincent Michel rodič 

3. Melánia Sedliačková rodič 

4. Oľga Ţieriková, Ing. rodič 

5. MUDr. Martin Zuzik mesto 

6. Mária Panáková, Ing. nepedagogický - škola 

7. Štefan Zelník, MUDr. poslanec VÚC 

8. Mária Gašíková poslanec VÚC 

9. Dušan Barčík organizácia 

10. Mária Vítová, Ing. pedagóg - škola 

11. Tomáš Smieško študent 

Dátum ustanovenia rady školy/ školského zariadenia: 6.novembra 2002 

 

4. Iné poradné orgány školy/ školského zariadenia 
 
Poradné orgány školy/ školského zariadenia: 

1.  gremiálna rada 

2.  pedagogická rada 

3.  predmetové komisie 

4.  výchovní poradcovia 

5.  ţiacka rada 

6. 

 

 

5a. Údaje o počte ţiakov školy/ školského zariadenia  

 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2005 Stav k 31. 08. 2006 

počet tried počet ţiakov počet 

integrova-

ných ţiakov 

počet tried počet ţiakov počet 

integrova-

ných ţiakov 

Denné 

štúdium 

1. ročník 7 176  7 170  

2. ročník 7 184  7 171 1 

3. ročník 8 197 1 8 196 1 

4. ročník 4 116  4 117  

5. ročník       

6. ročník       

Pomaturitné štúdium       

Nadstavbové štúdium       

Štúdium popri zamestnaní 7 191  7 137  

Vyššie odborné štúdium       

Spolu: 33 864 1 33 791 2 

 
Poznámka pre školské výchovno-vzdelávacie zariadenia: domovy mládeže - trieda ako výchovná skupina, centrum 

voľného času - trieda ako záujmový útvar.  
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5b. Údaje o počte ţiakov osemročného gymnázia 

 
Denná forma štúdia Stav k 15. 09. 2005 Stav k 31. 08. 2006 

počet tried počet ţiakov počet 

integrova-

ných ţiakov 

počet tried počet ţiakov počet 

integrova-

ných ţiakov 

Prima       

Sekunda       

Tercia       

Kvarta       

Kvinta       

Sexta       

Septima       

Oktáva       

Spolu:       

 

6. Údaje o prijímacom konaní 

 
Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 

Plán Druh 

a typ 

štúdia 

Dĺţka 

štúdia 

Počet ţiakov 
počet 

tried 

počet 

ţiakov 

prihlásení úspešní prijatí 

prevádzka a ekonomika dopravy 2 60 DŠ 4 109 109 60 

mechanik elektronik - autoelektronika 1 24 DŠ 4 92 92 24 

chémia a ţivotné prostredie 1 24 DŠ 4 22 22 19 

autoopravár - karosár 1 24 DŠ 3 39 39 24 

autoopravár - mechanik 2 48 DŠ 3 85 85 48 

dopravná prevádzka – blok B 1 30 NDŠ 2 34 34 30 

dopravná prevádzka – blok A 1 30 ŠPZ 3 18 18 18 

strojárstvo 1 30 ŠPZ 3 4 4 4 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Poznámka: Druh a typ štúdia – DŠ - denné štúdium, ŠPZ – štúdium popri zamestnaní, PMŠ – pomaturitné štúdium, 

VOŠ – vyššie odborné štúdium, NDŠ – nadstavbové štúdium.  
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Nenaplnené študijné/ učebné odbory: 

chémia a ţivotné prostredie  

dopravná prevádzka – blok A -     nadstavbové štúdium večerné 

strojárstvo  -                                  nadstavbové štúdium večerné 

 

 

 

 

7. Údaje o výsledkoch koncoročnej klasifikácie ţiakov 

 

 

Klasifikácia vyučovacích predmetov stredných škôl:    denné štúdium 

 

P.č. Názov vyučovacieho 

predmetu 

Priemerný prospech Spolu 
1. 

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. ročník 6. ročník 

1. slovenský jazyk a literatúra 2,68 2,47 2,53 2,31   2,50 

2. anglický jazyk 2,27 2,36 2,43 1,90   2,24 

3. nemecký jazyk 2,59 2,64 2,47 2,56   2,56 

4. matematika 3,33 2,99 2,99 2,32   2,90 

5. chémia 2,72 2,50     2,61 

6. fyzika 2,97 2,53     2,75 

7. dejepis 2,04 2,58     2,31 

8. občianska náuka 2,25 1,67 1,84 1,83   1,89 

9. telesná výchova 1,18 1,14 1,38 1,16   1,21 

10. informatika 1,69 2,05 1,69    1,81 

11. výpočtová technika 2,13 1,89 1,75    1,92 

12. ekológia 1,75      1,75 

13. konverzácia v ANJ    1,87   1,87 

14. konverzácia v NEJ    2,47   2,47 

15. výpočtová a riadiaca technika 1,88      1,88 

16. základy elektrotechniky 2,00      2,00 

17. elektrotechnické materiály 1,71      1,71 

18. súčiastky prístrojov 1,50      1,50 

19. elektropríslušenstvo  2,35 2,15    2,25 

20. odborný výcvik 2,36 1,96 2,11 2,56   2,24 

21. opravárenstvo a diagnostika  2,91 2,70    2,80 

Ukazovateľ počet percentá 

Celkový počet ţiakov  791 100 

Prospech Prospeli s vyznamenaním 72 9,10 

Prospeli s priemerom 1,00 6 0,76 

Prospeli veľmi dobre 172 21,74 

Prospeli 538 68,02 

Neprospeli 3 0,38 

Neklasifikovaní 0 0 

Prospech za školu 2,43 X 

Vymeškané hodiny Celkový počet 61403 15,46 

Počet ospravedlnených hodín 60241 15,17 

Počet neospravedlnených hodín 1162 0,29 
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22. dopravná geografia 1,87 2,32     2,09 

23. doprava   1,77    1,77 

24 doprav. a prepr. prostriedky  2,21     2,21 

25. dopravná sústava 2,87      2,87 

26. dopravná prevádzka  1,54 1,71    1,62 

27. automobily  2,87 3,15    3,01 

28. dopravné prostriedky   3,23    3,23 

29. cestná doprava  2,61     2,61 

30. preprava a zasielateľstvo  2,54 2,29 2,97   2,60 

31. prax 1,42 1,71 1,16 1,0   1,24 

32. základy logistiky  2,11     2,11 

33. ekonomika 2,45 2,36 2,53 2,09   2,35 

34. hospodárska korešpondencia   1,63    1,63 

35. colníctvo  2,54 2,58 1,90   2,34 

36. tovaroznalectvo   2,21 2,10   2,17 

37. aplikovaná ekonómia   1,10    1,10 

38. technika administratívy 2,36 2,14  1,58   2,02 

39. účtovníctvo   2,19 2,29   2,24 

40. obchodná psychológia    2,10   2,10 

41. manaţérstvo a marketing    1,92   1,92 

42. administratíva a korešpond.    1,63   1,63 

43. technické kreslenie 2,33 2,40  1,77   2,16 

44. mechanizačné zariadenia  2,21     2,21 

45. elektrotechnika 3,10 2,45 3,25    2,93 

46. elektronika  2,52 1,95    2,24 

47. časti strojov  2,50     2,50 

48. chem. procesy a zariadenia 2,74 2,57 2,33 2,53   2,54 

49. strojárska technológia 2,95 3,18     3,06 

50. strojníctvo 3,17 3,05     3,11 

51. klampiarska technológia 2,95 3,30 3,0    3,08 

52. technológia 2,76 2,82 2,88 2,79   2,81 

53. elektrické merania  2,09 2,05    2,07 

54. odborné kreslenie   2,91    2,91 

55. diagn. a opravy automob.   2,86 2,48    2,67 

56. mikrobiológia   2,59 1,77   2,05 

57. cvičenia z chémie  1,80 3,04    2,42 

58. analytická chémia  2,54 3,11 2,50   2,71 

59. fyzikálna chémia  2,94 2,09    2,65 

60. chemické procesy   2,83 2,25   2,54 

61. ţivotné prostredie   1,63 1,54   1,58 

62. meranie a regulácia  2,07 2,26    2,16 

63. cvičenia z informatiky  1,39  1,17   1,28 

64. cvičenia z matematiky    2,44   2,44 

65. mechanika 3,52 3,36     3,44 

                 SPOLU 

 
  2,43 

 
  2,32 

 
2,30 

 
  2,06 

 
 

 
   2,28 
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Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií:  

 

P.č. Názov vyučovacieho 

predmetu 

Priemerný prospech Spolu 
1.  

ročník 

2.  

ročník 

3.  

ročník 

4.  

ročník 

5.  

ročník 

6.  

ročník 

7.  

ročník 

8.  

ročník 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Spolu:           

 

8. Údaje o maturitnej skúške 
 

Externá časť maturitnej skúšky: 

 

 

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

  

anglický jazyk 

A   

B 45 41,9 

C   

 

nemecký jazyk 

A   

B 47 45,7 

C   

 A   

B   

C   

 A   

B   

C   

 A   

B   

C   

 A   

B   

C   
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Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

 

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 

 

 

Výsledky externej časti maturitnej skúšky a porovnanie školy v rámci Slovenskej republiky: 

 

P.č.  Predmet Úroveň Percentuálny  

prepočet 

Umiestnenie v rámci 

Slovenskej republiky 

1. anglický jazyk B  údaj nie je k dispozícii 

2. nemecký jazyk B  údaj nie je k dispozícii 

     

     

     

     

     

     

 

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

  

slovenský jazyk a literatúra 

A   

B 162 75,52 

C   

 

anglický jazyk 

A   

B 45 59,11 

C   

 

nemecký jazyk 

A   

B 47 46,81 

C   

 A   

B   

C   

 A   

B   

C   

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priemer predmetu  

  

slovenský jazyk a literatúra 

A   

B 162 2,14 

C   

 

anglický jazyk 

A   

B 45 1,87 

C 41 1,83 

 

nemecký jazyk 

A   

B 47 2,38 

C 29 2,48 

 

teoretická časť odbornej zloţky 

   

 162 2,41 

   

 

praktická časť odbornej zloţky 

   

 162 2,35 
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Výsledky záverečných skúšok: 

 

 

9. Zoznam študijných a učebných odborov zaradených v zozname 

študijných a učebných odborov a ich zameraní 
P.č.  Názov študijného a učebného 

odboru 

Forma štúdia    Aktívny – 

neaktívny 

odbor 

Experiment 

1. 2414 4 01 strojárstvo-výr.,mont. a 

oprav.prís.,str. a zariadení 

štúdium  popri 

zamestnaní (ŠPZ) 

aktívny  

2. 2414 4 02 strojárstvo-obr.mater. ŠPZ aktívny  

3. 2414 4 04 strojárstvo-podn. sluţ. ŠPZ neaktívny 2006   

4. 2435 2 01 klampiar.stroj.výroba denná aktívny  

5. 2439 2 00 lakovník denná aktívny  

6. 2464 2 01 stroj.mech.-stroje a zar. denná neaktívny 1997  

7. 2466 2 09 mech.opravár-CMV denná aktívny  

8. 2487 2 01 autoopravár-mechanik denná aktívny  

9. 2487 2 02 autoopravár-elekt. denná neaktívny 2005  

10. 2487 2 03 autoopravár-karosár denná aktívny  

11. 2487 2 04 autoopravár-lakovník denná neaktívny 2005  

12. 2672 4 13 mech.elektr.-autoelek. denná aktívny  

13. 2675 4 01 elektrotech.-energ. ŠPZ aktívny  

14. 2675 4 02 elektrotech.-výr. a prev. 

strojov a zariadení 

 

ŠPZ 

 

neaktívny 1998 

 

15. 2675 4 03 elektrot.-elektr.zar. ŠPZ neaktívny 1995  

16. 2687 2 00 autoelektrikár denná aktívny  

17. 2860 4 01 chem.oper.-priem.chém. denná aktívny  

18. 2860 4 04 chem.oper.-OŢP denná aktívny  

19. 2880 4 00 chémia a ţiv.prostredie denná aktívny 2002/03-2005/06 

20. 3757 4 01 dopr.prev.- CMD ŠPZ aktívny  

21. 3760 6 00 prev. a ekon.dopravy denná aktívny  

22. 3760 6 03 prev. a ekon.dopravy denná aktívny  

23. 3760 6 04 prev. a ekon.dopravy denná aktívny  

24. 3772 6 01 doprava denná aktívny  

 

P.č. Učebný odbor Počet 

ţiakov 

Prospech Počet ţiakov, 

ktorí 

nekonali  

skúšku 

prospeli 

s vyzna-

menaním 

prospeli 

veľmi 

dobre 

prospeli nepros-

peli 

1. klampiar-stroj.výroba 22 - 3 19 - - 

2. mechanik opravár-CMV 41 1 - 40 - - 

3. autoelektrikár 20 7 5 8 - - 
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Poznámka: U neaktívnych študijných/ učebných odboroch uveďte rok neaktívnosti. V prípade experimentálneho štúdia 

uveďte dobu, na ktorú bolo overovanie schválené a rok, v ktorom prebiehal experiment.  

 

10. Údaje o pedagogických zamestnancoch školy ku dňu koncoročnej 

klasifikácie 

 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ţeny 36 - - 

Muţi 30 - - 

Absolventi - - - 

Veková štruktúra do 30 rokov 3 - - 

do 40 rokov 14 - 1 

do 50 rokov 18 - - 

do 60 rokov 22 - - 

dôchodcovia 8 - - 

Spolu: 65 - 1 

 

11. Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy/ školského 

zariadenia 

 
Ukazovateľ Počet 

Ţeny 21 

Muţi 5 

Veková štruktúra do 30 rokov 2 

do 40 rokov 3 

do 50 rokov 11 

do 60 rokov 9 

dôchodcovia 1 

Spolu: 26 

 

12. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 
Ukazovateľ Počet  Druh 

štúdia 

Forma 

štúdia 

Priebeh   Garant štúdia 

(napr. MPC, PF a iné) 

Absolventi 

vysokých škôl 

ţeny      

muţi      

Do 30 rokov ţeny 1 VŠ ext. P PF 

muţi - II.st.    

Do 40 rokov ţeny - VŠ ext. P PF 

muţi 1 I.st.    

 ţeny 1 VŠ ext. P PF 

muţi - II st.    

 ţeny 2 I.kval. ext. P MPC 

muţi - skúš.    

 ţeny 2 špec. ext. P MPC 

muţi 1 inov.št    
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Poznámka: Priebeh štúdia – začal (Z), pokračuje (P), ukončil (U).  

 

Pedagogický zamestnanci sa zúčastnili rôznych školení k maturitným skúškam, z aplikovanej 

ekonómie, školení Červeného kríţa, IKT a podieľali sa na tvorbe učebných osnov. 

 

13. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých vyučovacích predmetov 
P.č. Zoznam vyučovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie  

vyučovania podľa odbornosti 

1. slovenský jazyk a literatúra 100% 

2. anglický jazyk 90,48% 

3. nemecký jazyk 100% 

4. matematika 100% 

5. chémia 100% 

6. fyzika 100% 

7. dejepis 100% 

8. občianska náuka 100% 

9. telesná výchova 100% 

10. informatika 100% 

11. výpočtová technika 100% 

12. ekológia 100% 

13. konverzácia v ANJ 100% 

14. konverzácia v NEJ 100% 

15. výpočtová a riadiaca technika 100% 

16. základy elektrotechniky 100% 

17. elektrotechnické materiály 100% 

18. súčiastky prístrojov 100% 

19. elektropríslušenstvo 100% 

20. odborný výcvik 100% 

Do 40 rokov ţeny 2 cykl. ext. U MPC 

muţi - vzdel.    

 ţeny 2 špec. ext. P MPC 

muţi 1 inov.št    

Do 50 rokov ţeny - VŠ ext. P PF 

muţi 2 I.st.    

 ţeny 1 II.kval ext. P MPC 

muţi 1 skúš.    

 ţeny - I.kval. ext. P MPC 

muţi 1 skúš.    

 ţeny 3 cykl. ext. U MPC 

muţi 1 vzd.    

Do 60 rokov ţeny 2 príp. ext. U MPC 

muţi 3 riad.pr    

 ţeny - VŠ ext. P PF 

muţi 1 I.st.    

 ţeny - II.kval ext. P MPC 

muţi 2 skúš.    

 ţeny 1 cykl. ext. P MPC 

muţi 9 vzdel.  U  

SPOLU                 ţeny         17 

                              muţi         23 
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21. opravárenstvo a diagnostika 100% 

22. dopravná geografia 100% 

23. doprava 100% 

24. doprav. a prepr. prostriedky 100% 

25. dopravná sústava 100% 

26. dopravná prevádzka 100% 

27. automobily 100% 

28. dopravné prostriedky 100% 

29. cestná doprava 100% 

30. preprava a zasielateľstvo 100% 

31. prax 100% 

32. základy logistiky 100% 

33. ekonomika 100% 

34. hospodárska korešpondencia 100% 

35. colníctvo 100% 

36. tovaroznalectvo 100% 

37. aplikovaná ekonómia 100% 

38. technika administratívy 100% 

39. účtovníctvo 100% 

40. obchodná psychológia 100% 

41. manaţérstvo a marketing 100% 

42. administratíva a korešpond. 100% 

43. technické kreslenie 100% 

44. mechanizačné zariadenia 100% 

45. elektrotechnika 100% 

46. elektronika 100% 

47. časti strojov 100% 

48. chem. procesy a zariadenia 100% 

49. strojárska technológia 100% 

50. strojníctvo 100% 

51. klampiarska technológia 100% 

52. technológia 100% 

53. elektrické merania 100% 

54. odborné kreslenie 100% 

55. diagn. a opravy automob.  100% 

56. mikrobiológia 100% 

57. cvičenia z chémie 100% 

58. analytická chémia 100% 

59. fyzikálna chémia 100% 

60. chemické procesy 100% 

61. ţivotné prostredie 100% 

62. meranie a regulácia 100% 

63. cvičenia z informatiky 100% 

64. cvičenia z matematiky 100% 

65. mechanika 100% 
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14. Údaje o aktivitách a prezentáciách školy/ školského zariadenia 

 
Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania v školskom roku 2005/2006: 

  Vyuţitie voľného času bolo zamerané v oblasti spoločenskej, záujmovej, športovej, relaxačnej  

   a vzdelávacej. Aktivity prebiehali podľa ponuky, záujmu a výberu. Vyuţitím vzdelávacích 

a kultúrnych poukazov škola zintenzívnila voľnočasové aktivity – krúţková činnosť. V tematicky 

rôzne zameraných krúţkoch pracovalo 597 ţiakov.  

   Prehľad krúţkov: 

   elektrotechnický, dopravná výchova, informatika, technika administratívy, kultúrne dedičstvo, 

kondičný, nemecký jazyk III., novinársky, plaváreň, šachový I., turistický III., turistický II., 

plaváreň II., výpočtová technika I., výpočtová technika II., astronomický, envirokrúţok, 

basketbalový, volejbalový II., nemecký jazyk I., nemecký jazyk II., bystré hlavy, šachový II., 

plavecko-lyţiarsky, turistický I., volejbalový I. 

     

- prehľad umiestnenia ţiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách olympiád  

  a postupových súťaţí: 

  Krajská pôsobnosť 

  Eurokvíz ŢSK – Jarný deň Európy   -  ZSŠ  2.miesto 

  Olympiáda ľudských práv – Kavecká    10.miesto 

  SOČ                                    Melocíková      bez umiestnenia 

  MAKS                                  Dobeš a Kozel  bez umiestnenia 

 

  Súťaţ o najlepšieho študenta projektu JUNIOR ACHIEVEMENT  „Mladý líder“  Rovňaník 

                                                                                                                                      Stančová 

1. miesto v krajskom poháre stredných škôl vo futsale – postup do celoslovenského finále 

2. miesto v krajskej stredoškolskej lige vo futsale 

VII. ročník súťaţe ZENIT      Brodňan   5.miesto 

                                               Paučin       6.miesto 

 

Slovenská a medzinárodná pôsobnosť 

JUNIOR ACHIEVEMENT SR – Rovňaník, Stančová 

Celoslovenské finále súťaţe Mladý líder 2006 -  Rovňaník 

MAKS     -   Dobeš a Kozel získali diplom Hviezdy matematického neba 

Účasť v celoslovenskom finále vo futsale 

AMAVET  Bratislava – prezentácia prác študentov 4.BP – inteligentné dopr. systémy 

 Chem.olympiáda   Dobeš  – 5.miesto 

    Uková – 10.miesto 

      Loncová – 11.miesto 

Medzinárodný projekt Leonardo Enviroacting 

6 študentov + 1 pedagogický dozor  -  3 týţdne vo Francúzsku       

 

- prehľad umiestnenia ţiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových  

   súťaţí: 

   Víťazstvo v krajskom poháre stredných škôl vo futsale 

   2.miesto v krajskej stredoškolskej lige vo futsale 

   účasť v celoslovenskom finále vo futsale 
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Efektivita výchovného a psychologického poradenstva: 

- plnenie plánu práce výchovného poradcu:  

Hlavné úlohy ako i harmonogram práce v jednotlivých mesiacoch boli rozpracované      

v celoročnom pláne VP. 

Činnosť VP sa sústredila najmä: 

 na prekonanie adaptačných ťaţkostí ţiakov I. ročníkov pravidelnou konzultáciou so ţiakmi 

a triednymi učiteľmi I. ročníkov 

 vypracovaný bol depistáţny dotazník, určený na pedagogickú diagnostiku ţiakov 

 VP metodicky riadila a pripravovala PEER skupinu  

 uskutočnili sa voľby do ţiackej rady 

 na zlepšenie spolupráce s rodičmi bol stanovený termín konzultačných hodín 

 VP sa podieľala na prezentácii SŠ v Dome techniky, na podujatí Európsky deň ţiakov 

a rodičov a škôl spojený s Dňom otvorených dverí, kde boli rodičia a ţiaci ZŠ informovaní 

o pripravovaní študijných a učebných odboroch 

 VP venovala pozornosť aj individuálnym pohovorom so ţiakmi, ktorí mali študijné 

výchovné problémy a problémy so záškoláctvom 

 VP poskytovala informácie ţiakom IV. ročníka o moţnostiach ďalšieho štúdia – osobne 

i prostredníctvom nástenných novín 

 pomoc pri vyplňovaní a overovaní prihlášok 

 VP sa zúčastňovala na seminároch a školení poriadaných KPPP a ŢSK – OŠ 

 VP úzko spolupracovala s KPPP, Regrutačným strediskom Ţilina, políciou, Úradom práce 

 ŢR sa veľmi aktívne zapojila do charitatívnej akcie Aura a Deň narcisov 

 počas celého školského roka VP informovala pedagogickú radu o aktuálnych problémoch 

v oblasti výchovného poradenstva 

 

- plnenie plánu práce školského psychológa: 

ZSŠ školského psychológa nemá. Študenti našej školy nachádzajú priestor pre nadobúdanie 

spoločenskej skúsenosti, sebarealizácie a relaxácie. Pedagógovia svojou činnosťou podporujú 

prosociálne konanie ţiakov, vedú ich k otvorenej sociálnej komunikácii, dodrţiavaniu 

demokratického a humánneho prístupu. Prostredie školy je stimulujúce a zároveň neustále 

motivujúce, kde panuje pracovná atmosféra a pozitívne klíma dôvery. Škola tak vytvára 

komplexné podmienky pre zdravý psychický, sociálny a kultúrny vývoj študentov. Vyučujúci 

zohľadňujú prínos kaţdého študenta do výchovno-vyučovacieho procesu. Je vytvorená rovnováha 

medzi potrebami jednotlivca a skupiny. V individuálnych prípadoch škola spolupracuje s KPPP.    

 

- spolupráca so školskými poradenskými zariadeniami:  

   ŢSK, KU, ŠIOV, MPC B.Bystrica, MŠ SR, KPPP – po metodickej stránke ako i preventívnych 

aktivít   

 

- spolupráca školy s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny: 

- besedy s Úradom práce Ţilina 

- dotazníky pre absolventov učebných odborov pri záverečných skúškach 

- spätná väzba pri umiestňovaní absolventov 

 

Efektivita prevencie sociálno-patologických javov mládeţe:  

- plnenie plánu práce koordinátora prevencie drogových závislostí: 

Cieľom bolo dať absolventom počas celého štúdia vedomosti z oblasti ochrany a moţnosti 

rozvíjania svojho zdravia. Zabezpečiť informovanosť študentov, zamestnancov, rodičov v oblasti 

drogových a iných závislostí. Poskytovať poradenské sluţby.  

Úlohy na splnenie cieľa boli rozpracované ako spoločné úlohy pre I. aţ IV.ročník a rámcový plán 

pre II., III. a IV. ročník. 
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Vyuţívané prostriedky na dosiahnutie cieľa: 

 besedy s lekármi, odborníkmi protidrogových centier 

 videozáznamy, filmy, divadelné predstavenia 

 návštevy resocializačných zariadení, diagnostického centra 

 práca PEER-SKUPÍN 

 panelové diskusie na hodinách  OBN, ETV, TH, NVV 

 SOČ  s protidrogovým zameraním 

 nácvik verbálnej komunikácie, vedenie k empatii a prosociálnemu správaniu na hodinách 

ETV 

 metodické usmerňovanie pedagógov 

 osveta na nástenkách 

 osveta pre rodičov (celoškolské a triedne zdruţenia) 

 zverejnenie telef. čísiel liniek dôvery, na ktoré sa môţu študenti kontaktovať 

 aktivity organizované školou zabezpečovať bez drog, alkoholu, fajčenia (výlety, exkurzie, 

imatrikulačné, stuţkové slávnosti, lyţiarske kurzy a iné mimoškolské činnosti) 

 uplatňovanie zákona o ochrane nefajčiarov 

 

- zameranie Preventívneho programu školy/ školského zariadenia:  

Preventívny program školy bol zameraný na tieto aktivity: 

práca PEER skupín, Dni nádeje, protidrogový koncert, envirofilm, výchovný koncert, globálny 

etický program, olympiáda ľudských práv, výtvarná súťaţ „Prečo som na svete rád“, beseda 

a pohovor ţiakov s riad. KPPP, beseda s príslušníkom armády, Priateľské kraje v zjednotenej 

Európe, Európska jar, beseda s pracovníkom Úradu práce, Zachráňme lesy, beseda s pracovníkom 

odboru ţivotného prostredia, beseda s členmi PZ, Deň narcisov, exkurzia Diagnostického centra, 

charitatívna akcia AURA, medzinárodný projekt Leonardo Enviroacting – Francúzsko, enviro 

spolupráca s obcou Turie, súťaţ o najzdatnejšieho študenta školy, súťaţ o najlepšieho študenta 

školy, Ţilina – moje mesto, Jar v Európe, Mikulášske posedenie pre deti internátnej školy v Bytči, 

rôzne športové aktivity, SOČ, Hviezdoslavov Kubín, olympiády ANJ, NEJ,FO, CH, Slovenská 

misia, odborné exkurzie, osvetová kampaň – propagácia, Mladý Líder, AMAVET, individuálne 

pohovory.  

Cieľom tohto programu bolo a je predchádzať všetkým druhom závislostí, vychovávať k ochrane 

a tvorbe ŢP, zamerať sa na zdravý ţivotný štýl, predchádzať rasizmu, podporovať etiku 

v podnikaní a predchádzať intolerancii, predchádzať rasizmu, xenofógii, násiliu, diskriminácii, 

propagovať zdravý ţivotný štýl, zabezpečiť prevenciu záškoláctva a šikanovania, zabezpečiť 

odborné poradenstvo v oblasti prof. orientácie, vychovávať k zdravému spôsobu ţivota, 

podporovať enviromentálnu výchovu, rozvíjať osobnostné kvality ţiakov, vychovávať k empatii 

a tolerancii. 

 

- spolupráca školy/ školského zariadenia  so špeciálnymi výchovnými zariadeniami a inštitúciami   

sociálno-psychologického poradenstva a prevencie: 

   KPPP – beseda a pohovor ţiakov s riaditeľom, práca PEER skupín, návštevy resocializačných 

zariadení, diagnostických centier, beseda s členmi PZ, lekármi.  

 

Prezentácie školy:  

- multimediálne prezentácie: 

  www stránka 

  Ročenka ZSŠ 

  Ţilinský večerník 

  Ţilinské noviny 
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- úspechy bývalých absolventov školy: 

 športovci, riaditelia firiem, ţivnostníci, vedúci autoservisov, vysoká odbornosť našich absolventov,      

 zamestnanci KIA MOTORS, učitelia, majstri OV 

 

- spolupráca školy/ školského zariadenia s rodičmi:  

   Deň otvorených dverí, spolupráca s Radou školy a Radou rodičovského zdruţenia, Európsky deň 

rodičov a ţiakov 

   Kvalita výchovy a vzdelávania sa napĺňala podľa poţiadaviek a očakávaní rodičov. Pre rodičov 

a ţiakov sme zorganizovali Deň otvorených dverí. Stretávali sme sa na triednych schôdzkach, 

osobnými pohovormi sme riešili poruchy správania ich detí, mobilizovali k lepším študijným 

výsledkom. Rada rodičovského zdruţenia monitorovala činnosť školy, akcie, zmeny i zámery 

školy. Internetovou stránkou našej školy oboznamujeme o moţnostiach štúdia na našej škole ako 

i osobnými návštevami na rodičovských schôdzkach ZŠ,  kde ich informujeme o moţnostiach 

štúdia na našej škole. 

- spolupráca s inými inštitúciami: 

  Spolupracovali sme so SOPK pri realizácii záverečných skúšok, spolupracujeme s firmami pri 

umiestňovaní našich študentov pri vykonávaní odbornej praxe, so Ţilinskou univerzitou pri 

príprave pedagogickej spôsobilosti ich študentov formou náčuvov a výstupov na vyučovacích 

hodinách. Spolupráca je aj s ich katedrami po stránke odbornej. Povzbudivá je i spolupráca so 

spoločnosťou KIA MOTORS Slovakia s.r.o., ktorá vyjadrila spokojnosť s kvalitou našej školy 

a tieţ vysokou úrovňou odbornosti našich absolventov. Mnohých absolventov uţ zamestnali 

a s radosťou môţu povedať, ţe ich pracovné nasadenie je veľmi dobré ako píše riaditeľovi školy 

viceprezident Chang Kyun Han. Ponúkajú nám bez poplatku vyuţívať vzdelávacie a tréningové 

stredisko v Gbeľanoch, poskytnutie video záznamov z výrobného procesu, darovanie častí 

automobilov zo skúšobnej výroby, návštevu závodu pre študentov a pedagógov, prípadne 

praxovať počas ich povinnej praxe v časových horizontoch roku 2006 a 2007. 

   Škola je členom Zväzu zasielateľov SR, SOPK, Slovenského zväzu ţivnostníkov.    

 

- formy prezentácie školy/ školského zariadenia na verejnosti: 

   Dom techniky Ţilina – Stredoškolák, Staromestské slávnosti, prezentácie na základných školách, 

Stredoškolská odborná činnosť, Dni nádeje, olympiády, vedomostné súťaţe, organizovanie 

športových súťaţí, organizovanie chemickej olympiády zákl. škôl, spolupráca so SOPK, 

Ţivnostenskou komorou, spolupráca s KIA MOTORS Slovakia s.r.o., so vzdelávacím centrom, 

Kysucký festival, Prezentácia cvičnej firmy v rámci APE   

Osvetová kampaň – Liga proti rakovine, Deň narcisov, charitatívna akcia AURA, 

envirospolupráca s obcou Turie a Vodným dielom Ţilina, Mikulášske posedenie pre deti 

internátnej školy v Bytči, Svetový deň zvierat – Sloboda zvierat, Zachráňme lesy – podpora 

ekologicko-ochranárskeho zdruţenia VLK   

Projekty, do ktorých je škola zapojená:  

o Projekt Európskeho sociálneho fondu – ŠIOV 

o Medzinárodný mobilný projekt Enviroacting financovaný EK prostredníctvom programu     

Leonardo da Vinci (uskutočnil sa uţ po druhý raz v juţnom Francúzsku v Montolieu 

Centre de Sculpture od 01. do 21.mája 2006) 

o Projekt drogovej prevencie PEER skupiny 

o Globálny etický program s partnerským subjektom JASR 

o Medzinárodný projekt Európa v škole zameraný na rozvoj myšlienky politickej a kultúrnej 

spolupatričnosti národov Európy 

o Otvorená škola – oblasť športu 

o Junior Achievement Slovensko 

o Európsky deň školy a rodičov 

o Poznaj svoje peniaze 
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o MAKS 

o Projekt inovácie odborného vzdelávania (Phare + Cech predajcov a servisov 

automobilových firiem)  

o Matematický klokan 

 

- školský časopis: 

   vydávanie školského časopisu ŢABA 

 

- činnosť ţiackej školskej rady: 

   Ţiacka rada zastupovala všetkých ţiakov v smere k riaditeľovi a pedagógom. Riadila sa štatútom 

ţiackej školskej rady, vyjadrovala sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy 

v oblasti výchovy a vzdelávania. Podieľala sa na tvorbe a dodrţiavaní školského poriadku. Ţiacka 

rada participovala na rôznych akciách a podujatiach. Vyhlásila súťaţ o najkrajšiu a najčistejšiu 

triedu, súťaţ o najlepšieho ţiaka, súťaţ o najkrajšie logo školy, zúčastnila sa charitatívnych akcií 

i akadémie pre členov ţiackych školských rád.    

 

- iné aktivity:  

   súťaţe napr. o logo školy, o najlepšieho ţiaka, výroba a predaj výrobkov Podniku mladých 

   besedy – s lekárom, s pracovníkmi Úradu práce, ţivotného prostredia, príslušníkom armády 

a polície 

   exkurzie – autosalón Nitra, DPMŢ, Planetárium Ţiar nad Hronom, Diagnostické centrum 

Lietavská Lúčka, TENTO, Třinecké ţeleziarne 

   olympiády, práca v záujmových krúţkoch, Podnik mladých, prednášky, aktivity k svetovému dňu 

výţivy, zdravia, nefajčiarov, Ţilinské dni zdravia, návšteva filmových a divadelných predstavení 

Envirofilm, protidrogových koncertov a výchovných koncertov 

 

15. Údaje o projektoch podaných v školskom roku 2005/2006 

 

Poznámka: Fáza projektu – podaný, prijatý, realizovaný, ukončený.  

 

16. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou po roku 2000 

 
Záver zo správy:  

V Zdruţenej strednej škole, Rosinská cesta 2, Ţilina, ktorá vznikla zlúčením škôl ZSŠ, Osvety 29, 

Ţilina – Bánová a SOU chemického, Rosinská cesta 2, Ţilina bolo vykonaných po roku 2000  

Štátnou školskou inšpekciou 6 tématických inšpekcií a 4 informatívne inšpekcie.  

 

 

 

Názov projektu Vyhlasovateľ Stručná charakteristika 

projektu 

Fáza projektu 

Premena tradičnej školy MŠ SR-ESF moderný, progresívny podaný 

na modernú  učiteľ ako partner vo vzdeláv.  

Jazykové labor. pre SŠ MŠ SR-Minerva skvalitniť vyučovanie cudz.jaz. podaný 

Spoločná Európa a spoloč. Nár.agentúra zveľaďovanie ţivot. prostredia ukončený 

ekopriestorov Leonardo da Vinci   
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17. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach 

školy/ školského zariadenia  

 

 
Poznámka: Škola/ školské zariadenie priloží správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok. 

Správa v zmysle vyhlášky 9/2006   

§2  odst.l  písm.m/   Údaje a o hmotnom a finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 

        ZSŠ Rosinská cesta 2 Ţilina  v roku 2005 efektívne vyuţívala pridelené finančné prostriedky 

prostredníctvom normatívneho financovania na ţiaka vo výške 26 886 tis Sk, čo pozostávalo 

       a/  zo mzdového normatívu              vo  výške    21 852 tis Sk 

       b/  prevádzkového normatívu           vo výške       5 034 tis Sk 

             /financie na prevádzku, teplo, výchovno-vzdelávací proces)  

 Ďalšími zdrojmi financovania boli pridelené financie na záujmové vzdelávanie ţiakov    

 v mimovyučovacom    čase /záujmové krúţky/   prostredníctvom   vzdelávacích  poukazov.         

          Financie pridelené na čerpanie   vzdelávacích   poukazov   vo výške 391 tis Sk  

          boli  pouţité na nasledovné účely:            

          - spotreba materiálu, kancel.potreby                                      80  tis Sk 

          - spotreba energie, voda, plyn, elektr.energia                       102  tis Sk 

          - cestovné                                                                                 5   tis  Sk 

          - ostatné sluţby / posilovňa, lyţiar.výcvik, plaváreň/            17   tis Sk 

          - mzdové náklady                                                                  187  tis Sk 

  Sociálne odkázaní ţiaci školy boli finančne zabezpečení vyplácaním štipendií v celkovej  

  výške –  106 tis  Sk. 

  Škola získala finančné prostriedky od iných fyzických osôb za prenájom školských  priestorov,      

  (telocvičňa, tenisové kurty, domov mládeţe........)  v  čase,  keď  sa   nevyuţívali na výchovno-  

  vzdelávací proces v celkovej hodnote 640 tis  Sk 

  Tieto pouţila ako doplnkový zdroj na financovanie rozvoja a skvalitnenie činnosti školy.   

  Príspevky od ţiakov vo výške   97 tis Sk na  čiastočnú  úhradu  nákladov spojených s hmotnou  

  starostlivosťou, na výchovu a vzdelanie. 

 

 

Kapacita (počet ţiakov): 791 

Naplnenosť (%): 100 

Iné súčasti školy: Vlastní  (V) – nevlastní (N) 

Telocvičňa V 

Ihrisko V 

Tenisové kurty V 

Plaváreň N 

Posilňovňa V 

Sauna N 

Šatne V 

Dielne V 

Jazyková učebňa V 

Učebňa informatiky V 

Odborné učebne pre vyučovanie: laboratória chemické  3 

výpočtová technika    2 

technika administratívy 

elektrolaboratórium   1 
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18. Cieľ, ktorý si určila škola/ školské zariadenie v koncepčnom 

zámere rozvoja školy/ školského zariadenia na príslušný školský rok, 

vyhodnotenie jeho plnenia 
Zo strednedobého cieľa „Absolvent pripravený na trh práce globalizujúcej spoločnosti“ boli 

zostavené krátkodobé ciele pretransformované do úloh s uvedením termínov splnenia 

zodpovednosti za splnenie. 

Pre skvalitnenie VVP a zníţenie ekonomickej náročnosti VVP sme zrealizovali tieto úlohy: 

Výchova a vzdelávanie 

- zrealizovanie Medzinárodného mobilného projektu „Spoločná Európa a spoločný ekopriestor“ 

- rozvíjanie zručností ţiakov na produktívnych prácach a realizácia praktického vyučovania 

3.roč. učebných odborov a praxe študijných odborov u podnikateľských subjektov 

- rozšírenie ponuky učebných a študijných odborov pre globálny trh práce 

- zrealizovanie Jarného dňa Európy a Európskeho dňa ţiakov a rodičov spolu s Dňom 

otvorených dverí 

- rozvíjanie nových metód a foriem vyučovania 

Materiálno-technické zabezpečenie 

- zrekonštruovanie OP Košická 2 pre odborný výcvik 

- presťahovanie OP Kragujevská na OP Košická 

- vybudovanie autocvičiska pre autoškolu 

- zrealizovanie zakúpenia výpočtovej techniky 

- rekonštrukcia výmenníkovej stanice   

- rekonštrukcia časti Domova mládeţe na rozšírenie kapacity učební a odborných  učební  

 

 

19. Oblasti, v ktorých dosiahla škola/ školské zariadenie dobré 

výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky (SWOT analýza) 

 
Silné stránky školy/ školského zariadenia: Slabé stránky školy/ školského  zariadenia: 

komplexnosť výučby preťaţenosť učiteľov-vyučovanie v 2.smenách 

kvalifikovanosť učiteľov nedostatok finan.zdrojov na prevádzku  a obnovu  

atraktívnosť vzdelávacej ponuky vybavenia 

komplexnosť areálu školy malý záujem učiteľov jazykov o učiteľstvo  

prístupnosť pre celú spádovú oblasť z finančných dôvodov 

ponuka mimoškolských aktivít malý záujem absolventov uč.smerov o učiteľstvo 

príprava na zaloţenie ţivnosti, získanie problémy s adaptáciou ţiakov po ZŠ 

vodičského oprávnenia,zváračského oprávnenia  

Príleţitosti: Riziká: 

kvalita školského kurikula konkurenčná škola so zameraním na dopravné 

výkonnosť, pruţnosť a sociálna zodpov. školy odbory – ZSŠ Martin – Priekopa 

status učiteľskej profes. komunity trh práce – chemické odbory 

pestovanie osobného úsilia a sebadisciplíny demografický vývoj 

poznanie poţiadaviek a očakávania okolia celospoločenské trendy – gymnaziálne štúdium 

rozvoj automobilového priemyslu KIA, MOBIS, rozptýlenosť učeb. a štud. odborov nášho 

GLOVIS, autoservisy zamerania na viacerých školách mesta Ţiliny 

úspešnosť školy  
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Návrhy opatrení: 

 

Výchova a vzdelávanie 

- zintenzívniť previazanosť vzdelávania s trhom práce  

- príprava nových učebných odborov 

- rozvoj školy smerovať k vyprofilovaniu vzdelávacieho zariadenia v oblasti automobilového 

priemyslu a dopravy 

 

Materiálno-technické zabezpečenie 

- zlepšenie dovybavenia odborných učební a laboratórií učebnými pomôckami 

- zníţenie energetickej náročnosti školy 

- neustála modernizácia teoretického a praktického vyučovania 

- hľadanie mimorozpočtových zdrojov 

 

 

 

20. Zhodnotenie činnosti súčastí školy/ školského zariadenia 
 

 Domov mládeţe zabezpečoval ţiakom stredných škôl ubytovanie a stravovanie. Bolo 

ubytovaných 75 ţiakov z desiatich stredných škôl. Vyuţitie bolo na 100 %. Rôznorodosť 

ubytovaných ţiakov stredných škôl robí výchovno-vzdelávaciu prácu zaujímavou a namáhavou. 

Dôraz bol kladený na spoločenskú výchovu, mravnú a estetickú výchovu, telesnú, enviromentálnu 

a rodinnú výchovu. Všetkým ubytovaným ţiakom bolo vytvárané prostredie rodinného typu, 

vyuţívali sa záţitkové metódy práce a tvorivo-humanistický model výchovy.    

 Vychovávateľky uplatňovali partnerský vzťah zaloţený na vzájomnej úcte a dôvere. Boli 

organizované rôzne podujatia: šachový turnaj, vedomostný kvíz Ľudské a občianske práva, okruhy 

prednášok na vypracovaný „Program rozvoja osobnosti ţiakov so  zameraním na drogovú 

prevenciu“, športové aktivity, záujmové krúţky. V Domove mládeţe pracovala aj Rada DM, ktorá 

riešila oprávnené poţiadavky ubytovaných ţiakov.  

 Školská jedáleň zabezpečovala stravovanie pre ţiakov školy, ubytovaných ţiakov Domova 

mládeţe a zamestnancov školy. Pri práci boli dodrţiavané bezpečnostné a hygienické predpisy. 

Počet stravníkov v priemere za škol. rok bol 240. Od februára škol. roka 2005-2006 boli v ponuke 

pre stravníkov 2 hlavné jedlá. Pri skladbe jedálnych lístkov sa dodrţiavajú materiálno-spotrebné 

normy pre školské stravovanie. Cieľom školskej jedálne bolo zabezpečiť kvalitné a chutné 

stravovanie s ohľadom na výţivnú a vyváţenú stravu. 

 

Vysvetlivky: 

SOČ – stredoškolská odborná činnosť 

IKT – informačno-komunikačné technológie 

KPPP – Krajská pedagogicko-psychologická poradňa 

ŠIOV – Štátny inštitút odborného vzdelávania 

ŢSK – Ţilinský samosprávny kraj 

SOPK – Slovenská obchodná a priemyselná komora 

OP – odlúčené pracovisko 

PZ – policajný zbor 

ŢP – ţivotné prostredie 

ETV – etická výchova 

OBN – občianska náuka 
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21. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 

a na ďalšie štúdium 

 
Prehľad študijných a učebných 

odborov, ktoré ukončili absolventi 

školy  

Ukazovateľ 
počet 

ţiakov 

ďalšieho 

štúdia 

počet 

zamestnaných 

ţiakov 

počet 

zaevidovaných 

ţiakov na úrade 

práce k 30. 09. 

2006 

počet 

ţiakov bez  

spätnej 

väzby 

3760 6 03 prev. a ekon.dopravy-col.dekl. 17 9 4 - 

3760 6 04 prev. a ekon.dopravy-zasielat. 10 13 2 4 

2860 4 04 chem.oper.-ochr. a tvor.ŢP 7 4 4 - 

2880 4 00 chémia a ţivotné prostredie 11 7 4 2 

2435 2 01 klampiar – strojárska výroba 4 18 - - 

2466 2 09 mech.opravár – cest.mot.voz. 20 14 4 3 

2487 2 autoelektrikár 11 7 2 - 

2860 4 01 chem.operátor - priem.chémia 8 6 5 - 

     

     

     

     

     

     

Spolu: 88 78 25 9 

Zdroj pouţitých informácií:   zamestnávatelia, VŠ, absolventi, úrady práce 

 

 

 

 

V súlade s § 3 ods.1 vyhlášky MŠ SR č.9/2005 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  bola prerokovaná 

správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského 

zariadenia za školský rok 2005-2006 pedagogickou radou dňa 04.10.2006 a Radou školy pri ZSŠ, 

Rosinská cesta 2, Ţilina dňa 04.10.2006.   

 

 

Dátum:  04.10.2006 

 

 

 

 

 

         Ing. Rudolf Michalec 

                riaditeľ ZSŠ 
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