
 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2020/2021 
 
Bod 1) 
a) Základné identifikačné údaje o škole 

Názov školy:                Stredná odborná škola lesnícka 
Adresa školy:               Akademická 16,  969 01  Banská Štiavnica 
Telefónne číslo školy:  045/6911131-2 
Faxové číslo školy:      045/6920850 
web:                             www.soslbs.sk 
mailová adresa:           soslbs1@gmail.com 
Mená vedúcich zamestnancov školy a ich funkcie: 

• Ing. Miroslav Ďurovič        - štatutárny zástupca (riaditeľ) 

• Ing. Monika Malatincová   - zástupca riaditeľa školy pre pedagogickú  činnosť    

• p. Ľudmila Prefektušová    - vedúca technicko-ekonomických činností  

• Ing. Vladimír Gálik             - vedúci školských lesov 

• Ing. Roman Lauko             - vedúci výchovy 

• p. Soňa Búziková              - vedúca školskej jedálne    
Zoznam členov Rady školy pri Strednej odbornej škole lesníckej 
Zástupcovia  pedagogických zamestnancov školy: 

• Mgr. Mária Smutná – predseda Rady školy 

• Ing. Veronika Dudíková 
Zástupca ostatných zamestnancov školy: 

• Patrik Prefektuš 
Zástupcovia  rodičov: 

• Mgr. Rudolf Gablík   

• Radoslav Vrba  

• Milan Hronček 
Zástupca žiakov školy: 

• Michal Makový (IV.B) 
Delegovaní  zástupcovia zriaďovateľa : 

• Mgr. Marianna Kemková 

• Ing. Štefan Vozár  

• Mgr. Mikuláš Pál 

• MUDr. Ladislav Kukolík 
b) Údaje o zriaďovateľovi školy 
Názov zriaďovateľa:      Banskobystrický samosprávny kraj 
Adresa zriaďovateľa:     Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 
Telefónne číslo:             048 / 432 51 11 

web:                               www.bbsk.sk 

mailová adresa:             podatelna@bbsk.sk 
 
c, Informácia o činnosti Rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy 

 
Rada školy 
Počet zasadnutí: 4 (prezenčné stretnutia kvôli pandemickej situácii nebolo možné realizovať, 
RŠ pri SOŠL pracovala formou per rollam) 
Dátumy zasadnutí:  
13.10.2020  
prijaté uznesenia – Rada školy schválila, aby sa predsedom RŠ pri SOŠL v Banskej Štiavnici 
stala Mgr. Mária Smutná s počtom platných hlasov 10 
22.2.2021 
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prijaté uznesenia – RŠ pri SOŠL v Banskej Štiavnici prejednala Kritériá prijímacích skúšok 
pre uchádzačov o štúdium v školskom roku 2021/2022 s počtom platných hlasov 6 
11.6.2021 
prijaté uznesenia – RŠ pri SOŠL v Banskej Štiavnici schválila návrh plánu výkonov na 
školský rok 2022/2023 s počtom platných hlasov 10 
12.7.2021 
prijaté uznesenia - RŠ pri SOŠL v Banskej Štiavnici schválila Štatút RŠ s počtom platných 
hlasov 8, schválila ŠKVP na školský rok 2021/2022 s počtom platných hlasov 8, schválila 
podpredsedu RŠ, ktorým sa stala Ing. Dudíková Veronika s počtom platných hlasov 7  
Pedagogická rada 
Počet zasadnutí: 6 (všetky pedagogické porady sa konali online) 
Dátumy zasadnutí: 
25.11.2020 
prijaté uznesenia – zhodnotenie prospechu žiakov na štvrťroku, upomienky pre 
neprospievajúcich žiakov, vyhodnotenie učebných praxí v čase prezenčného vzdelávania, 
aktuálne pokyny a usmernenia MŠVVaŠ SR 
15.12.2020 
prijaté uznesenia – plán dovoleniek na rok 2021, usmernenie ku klasifikácii žiakov na polroku 
26.1.2021  
prijaté uznesenia – vyhodnotenie prospechu za 1. polrok školského roka, schválenie 
navrhnutých pochvál a pokarhaní RŠ, aktualizácia opatrení MŠVVaŠ SR v súvislosti 
s obnovou prezenčného vzdelávania, forma zasielania polročných výpisov známok pre 
žiakov, zmena v úväzkoch v termíne od 1.2.2021  
15.2.2021 
prijaté uznesenia- schválenie a prejednanie kritérií prijímacích skúšok pre školský rok 
2021/2022 
5.5.2021 
prijaté uznesenia – zhodnotenie prospechu žiakov na trištvrte roku, schválenie navrhnutých 
pokarhaní a pochvál pre žiakov končiacich ročníkov, termíny odovzdávania koncoročných 
vysvedčení, pokyny k administratívnemu hodnoteniu maturitných skúšok, aktuálne opatrenia 
v súvislosti s ochorením Covid 19 
28.6.2021 
prijaté uznesenia- vyhodnotenie prospechu za 2. polrok školského roku, schválenie 
navrhnutých pochvál a pokarhaní RŠ, školský vzdelávací program 2021/2022, spolupráca 
školy s TU LF Zvolen pri budovaní demonštračných objektoch, vybudovanie work-outového 
ihriska 
Predmetová komisia jazykov 
Počet zasadnutí: 2 
Dátumy zasadnutí: 
1.7.2021 
prijaté uznesenia – plán práce na školský rok 2021/2022, analýza vzdelávacieho procesu 
počas dištančného vzdelávania s prehodnotením a vyznačením učiva, ktoré nebolo možne 
počas dištančnej formy vzdelávania odučiť, tematické plány na školský rok 2021/2022 
26.8.2021 
prijaté uznesenia- aktualizácia tematických plánov s dôrazom na neodučené učivo 
v predchádzajúcom školskom roku, aktualizácia týchto plánov v elektronickej evidencii 
edupage, sprievodca školským rokom 2021/2022 
Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov 
Počet zasadnutí: 2 
Dátumy zasadnutí: 
2.7.2021 
prijaté uznesenia – analýza dištančného vzdelávania, plán práce na školský rok 2021/2022, 
požiadavka na zakúpenie potrebných učebných pomôcok na jednotlivé predmety, sprievodca 
školským rokom 2021/2022 
26.8.2021 



 

 

prijaté uznesenia- aktualizácia tematických plánov s dôrazom na neodučené učivo   
z predchádzajúceho školského roka, vypracovanie individuálneho študijného plánu 
Predmetová komisia odborných predmetov 
Počet zasadnutí :4 
Dátumy zasadnutí: 
28.8.2020 
prijaté uznesenia – plán práce PK, aktualizácia tematických plánov s dôrazom na neodučené 
učivo, analýzy dištančného vzdelávania, interné vzdelávanie, výstupy z absolvovaných 
vzdelávaní, demonštračné objekty na školských lesoch 
6.12.2020 
prijaté uznesenia- analýza dištančného vzdelávania, Stredoškolská odborná činnosť,  
príprava maturitných trás a úprava maturitných otázok  
22.2.2021prijaté uznesenia – schválenie upravených maturitných otázok  
27.8.2021 
prijaté uznesenia - analýza odborných predmetov, aktualizácia upravených tematických 
plánov v edupage, aktualizácia obsahového zamerania tém SZOP v jednotlivých ročníkoch 
so zreteľom na prípravu na maturitné skúšky, interné vzdelávanie, výstupy z absolvovaných 
vzdelávaní, spolupráca na demonštračných objektoch s odborníkmi  z lesníckej prevádzky 
a Technickej Univerzity vo Zvolene, spolupráca s firmou Husqvarna – od školského roka 
2020/2021 bude spoluprácu lesníckych škôl na  Slovensku  zastupovať p. Verčimák Daniel, 
ktorý prevzal túto funkciu po Ing. Vorlíčkovi 
Žiacka rada 
Počet zasadnutí: 1 
Dátumy zasadnutí:  
30.9.2020 
prijaté uznesenia – predstavenie nových členov Žiackej rady, voľba predsedu, podpredsedu 
a zapisovateľa, aktualizácia štatútu, plán aktivít žiackej rady na školský rok 2020/2021  
 
d) Údaje o počte žiakov školy  

1.A  26 žiakov 
1.B  23 žiakov 
Spolu prváci: 49 žiakov 
2.A  29 žiakov 
2.B  27 žiakov 
Spolu druháci: 56 žiakov 
3.A  24 žiakov 
3.B  24 žiakov 
Spolu tretiaci: 48 žiakov 
4.A  26 žiakov 
4.B  28 žiakov 
Spolu štvrtáci: 54 žiakov 
Spolu za celú školu: 207 žiakov 
 
e) Údaje o počte zamestnancov školy  
    Stredná odborná škola lesnícka má nasledovný počet zamestnancov: 
Škola                                     42 zamestnancov z toho 23 pedagógov 
Školské lesy                          14 zamestnancov 
Školský internát                     20 zamestnancov z toho 10 pedagógov  
Školská jedáleň                     12 zamestnancov                                                            
Spolu má škola 88  zamestnancov z toho 33 pedagógov 
 
f) údaje o plnení kvalifikačného predpokladu PZ 
 
Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní  



 

 

g)  Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
V školskom roku 2020/2021 do obdobia prerušenia vyučovania na škole  sme sa zúčastnili, 
resp. sami sme organizovali viacero akcií zameraných nielen na prezentáciu školy, ale aj na 
rozšírenie vedomostí a zručností našich žiakov. Išlo o nasledovné aktivity :        

• Les mojimi očami - výtvarná súťaž organizovaná našou školou pre žiakov ZŠ 

• Výstava najkrajšie kalendáre Slovenska 

• Upratujeme Banskú Štiavnicu 

• UPX v spolupráci s Mestskými lesmi Banská Štiavnica – čistenie turistických 

• chodníkov po vetrovej kalamite  

• Salamander 

• Lovy s orlami 36 ročník 

• Skúšky sokoliarov 

• Trubači – uvedenie novej poštovej známky pri príležitosti 150. výročia 
osamostatnenia lesníctva od baníctva 

• Sokoliarske vystúpenia 
 
h) Informácie o projektoch  

 
Názov projektu: Internet pre učiteľov  
Realizácia od: marec 2006 do neurčita 
Počet zapojených učiteľov: 9, žiakov: 0  
Miesto realizácie: Banská Štiavnica 
Projekt zatiaľ úspešný. 
Prínos pre školu: učitelia SOŠL majú lacnejší prístup na internet. 
Názov projektu: Erasmus+ Lesy pre budúci život  
Projekt podaný: 18.5.2021, schválený: 20.8.2021 
Realizácia od: 1.9.2021 - 28.2.2022 
Počet zapojených učiteľov: 4, žiakov: 9 
Miesto realizácie: Maďarsko, Česká republika, Nemecko 
Projekt úspešný 
Prínos pre školu: rozvoj jazykových a odborných zručností 
 
Názov projektu: Podpora centier odborného vzdelávania a prípravy na ceste 
k excelentnosti na rok 2021 
Realizácia od: 1.7.2021 – 15.12.2021 
Počet zapojených učiteľov: 1, žiakov: všetci žiaci 
Miesto realizácie: SOŠL  
Projekt úspešný. 
Prínos pre školu: modernizácia dendrometrických učebných pomôcok a zvýšenie efektívnosti 
vzdelávania odborných predmetov s využitím najmodernejších prístrojov na meranie 
a spracovávanie získaných údajov  
 
i) Informácie o výsledkoch  inšpekčnej činnosti  
 
V školskom roku 2020/2021 nebola na škole vykonaná Štátna školská inšpekcia 
 
j) Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  
 
Škola okrem klasických tried (9), odborných učební (2), dvoch telocviční, troch učební 
informatiky, dvoch jazykových učební a učebných pomôcok využíva: 

• Botanickú záhradu, ktorá slúži na vzdelávanie žiakov a verejnosti 

• Školské lesy  Kysihýbeľ (1221 ha lesa, 2624 ha poľovného revíru) 



 

 

• Školský internát, ktorý zabezpečuje výchovu mimo vyučovania, so školskou  jedálňou 
a ubytovaním (250 lôžok) 

• Základné informačné stredisko (odborné a všeobecné informácie, knižnica, tlač 
učebných textov) 

• Školskú záhradu, ktorá slúži na praktickú prípravu žiakov, pestovanie lesných drevín, 
okrasných drevín a krov a ovocia 

• Sokoliarsky areál – chov, výcvik a rehabilitácia dravcov 

• Kynologický areál – chov a výcvik poľovne upotrebiteľných psov 

• Kolárov dom – 4 učebne pre praktické cvičenia z odborných predmetov 

• Učebne IKT sú vybavené nasledovne 

• IKT učebne(2) v budove školy –           28 počítačov s internetovým pripojením 

• IKT učebne (2) v budove ŠI SOŠL –         24 počítačov s internetovým pripojením  
 
k) Informácie o oblastiach v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a o oblastiach, 
v ktorých má škola nedostatky  
  

Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky : 

• Odborné vzdelávanie – veľmi dobré materiálne aj priestorové vybavenie (vlastné 
školské lesy a iné vzdelávacie zariadenia, vrátane demonštračných objektov,  
najmodernejšie učebné pomôcky pre vyučovanie odborných predmetov), kvalifikovaní 
odborní učitelia 

• Dobrá spolupráca so stavovskými organizáciami (SLsK, SPK), budúcimi 
zamestnávateľmi (štátne lesy, neštátne lesnícke organizácie) , či inými profesijnými  
a vzdelávacími inštitúciami (Národné lesnícke centrum, Technická univerzita Zvolen 
Slovenský klub sokoliarov, Slovenský klub loveckej lukostreľby a pod.)   

• Všeobecné vzdelávanie – kvalifikovaní personál, dobré materiálno technické 
a priestorové vybavenie 

• Záujmová činnosť – široká ponuka voľnočasových aktivít odborného, športového 
i kultúrneho zamerania, vysoký záujem žiakov 

• Prezentácia školy na verejnosti – dobre pripravené tímy žiakov a učiteľov, množstvo 
organizovaných prezentačných podujatí doma i v zahraničí (v období mimo 
pandémie) 

• Lesná pedagogika – práca s mladou generáciou (žiaci základných škôl, materské 
školy) – kvalitne pripravené tímy učiteľov a žiakov 

• Príprava žiakov pre alternatívne povolania (popri lesníctve, ochrane prírody 
a životného prostredia sa môžu uplatniť ako profesionálni poľovníci, sokoliari) 

• Veľmi dobrá vybavenosť školy dopravnými prostriedkami, slúžiacimi pre dopravu 
žiakov na vykonávanie praktickej prípravy v Školských lesoch Kysihýbeľ, prípadne v 
iných prevádzkových zariadeniach  

• Škole sa podarilo v uplynulom školskom roku zrealizovať viacero investičných akcií 
(rekonštrukcia garáže pri budove školy, nákup dopravných prostriedkov a technických 
zariadení pre vybudovanie vlastnej autoškoly, rekonštrukcia ohrievačov vody 

• a kompenzačného rozvádzača na školskom internáte, nákup osobného automobilu 
pre 

• rozvoz stravy, nákup elektrospotrebičov do školskej jedálne) 
 

Oblasti v ktorých škola má nedostatky, rezervy, možnosti zlepšovania : 

• Externé zabezpečovanie povinnej prípravy na získanie vodičského oprávnenia  

• Schátraný exteriér budovy školského internátu  

• Opotrebovaná dopravná sieť v Školských lesoch Kysihýbeľ 
V dohľadnej dobe bude potrebné : 

• vybudovať a prevádzkovať vlastnú autoškolu 



 

 

• vykonať rekonštrukciu školského internátu, vrátane zateplenia obvodového plášťa, 
rekonštrukcie balkónov, výmeny okien a dverí a údržby strešnej krytiny  

• riešiť údržbu najviac poškodených úsekov lesných ciest v ŠL Kysihýbeľ 

• získať kapitálové prostriedky na zakúpenie pracovnej techniky pre ŠL Kysihýbeľ 
(bager, štiepkovač) 

• vyriešiť efektívnejšie využívanie priestorov bývalého tenisového kurtu 

• prehodnotiť možnosti rozšírenia odbornej prípravy v rámci Centra odborného 
vzdelávania  

• dobudovať ďalšie demonštračné objekty pre odbornú prípravu žiakov v ŠL Kysihýbeľ 

• zvážiť možnosť vybudovania vlastných priestorov pre tzv. „Lesnú pedagogiku“ 

• využiť projektové zdroje na zlepšenie využívania rybníkov v areáli Školských lesov 
Kysihýbeľ  

• prehodnotiť možností širšieho využitia Dolnej botanickej záhrady pre potreby odbornej 
prípravy žiakov i z hľadiska podnikateľskej činnosti 

• hľadať možnosti ďalšieho zvyšovania vlastných príjmov Školských lesov Kysihýbeľ, 
resp. príjmov z podnikateľskej činnosti   

• získať kapitálové prostriedky na rekonštrukciu asfaltového chodníka v Hornej 
botanickej záhrade 

• získať kapitálové prostriedky na rekonštrukciu t.č. nepoužiteľných garáží pre školské 
dopravné prostriedky  

 

Bod 2) nevzťahuje sa na stredné školy 
Bod 3) nevzťahuje sa na stredné školy  
 
Bod 4) 
 
a) škola má 27 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
b) v študijnom odbore 4219 M lesníctvo, bolo do prvého ročníka prijatých 49 uchádzačov. 
V zameraní 4219 M 01 lesnícka prevádzka bolo prijatých 45 uchádzačov (plán výkonov 45) 
a v zameraní 4219 M 02 krajinná ekológia boli prijatí 4 uchádzači (plán výkonov 10)  
c) do prijímacieho konania bolo prihlásených 93 uchádzačov 
d) prijímaciu skúšku úspešne vykonalo 77 uchádzačov  
e) študijný odbor lesníctvo 4219 M 
    študijné zameranie 4219 M 01 lesnícka prevádzka 
    študijné zameranie 4219 M 02 krajinná ekológia  
f) výsledky hodnotenia žiakov  



 

 

Prospech podľa predmetov a tried  

  I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B Spolu 

slovenský jazyk a literatúra 2,73 2,57 2,66 2,07 2,96 2,88 2,04 2,14 2,50 

anglický jazyk 2 2,5 2,14 1,59 2,33 2,4 2,27 2,33 2,19 

ruský jazyk  1,86    3,11  2,85 2,60 

matematika 1,69 1,7 1,72 1,56 1,71 1,83 2,08 1,61 1,73 

informatika 2 1,65 2,52 1,85     2,00 

ekológia 1,38 1,43       1,39 

fyzika 1,27 1,35       1,31 

chémia 1,38 1,3       1,34 

náuka o lesnom prostredí 1,27 2,74 1,52 1,15     1,67 

dejepis 2,12 2,04 2,17 1,74     2,01 

stroje a zariadenia 1,77 1,57       1,67 

biológia 1,58 1,7       1,64 

lesnícka botanika 2,54 2,7 2,38 1,81     2,34 

občianska náuka a a a a a a   a 

telesná a športová výchova a a a a a a a a a 

lesnícka zoológia 1,88 1,7 2,28 1,63     1,87 

prevádzková individuálna prax - - - - - - - - - 

učebná prax a a a a a a   a 

motorové vozidlá   1 1     1 

právna náuka   1,52 1     1,26 

poľovníctvo   1,72 1,26     1,49 

hospodárska úprava lesov     2,58 2,67 2,54 2,71 2,62 

ekonomika a riadenie LH     1,92 1,83 2,04 1,89 1,92 

pestovanie lesov     3,17 2,25 1,85 2,29 2,39 

lesná ťažba     1,63 1,38 1,46 2,07 1,63 

ochrana lesov a prírody     2,46 2,83 2,46 2,83 2,64 

seminár z odborných predmetov      a a a a a 

aplikovaná krajinná ekológia      1,45  1,94 1,69 

právne normy v LH     1,67 2,69   2,18 

informačné systémy v lesníctve       2,35 2,46 2,40 

ochrana prírody        2,13 2,13 

právne normy v životnom prostredí        1,44 1,44 

konverzácie v cudzom jazyku     2,33 2,25 2,12 2,29 2,24 

seminár zo slovenského jazyka        2,08 1,93 2,00 

Priemer 1,82 1,9 1,97 1,52 2,28 2,27 2,12 2,18 2,00 

          
Základné číselné údaje o výchovno-vzdelávacom procese v školskom roku 2020/2021  
Prospech 
 

Šk. rok Priemerný 
prospech 

Klas. 
žiaci 

PSV PVD P N Opr.skúšky 
Spolu/N 

2020/21 2,00 207 62 63 81 1 1/0 

 
 



 

 

Výsledky maturitných skúšok 

Šk. rok SJL ANJ RUJ TČOP  PČOP Celkom 
2020/2021 2,54 2,46 2,62 2,24 1,94 2,36 
 
Výchovné opatrenia - škola 

Šk. rok Pochvala 
RŠ 

Pokarhanie 
RŠ 

Podmien. 
vylúčenie 

Vylúčenie 
Znížené známky zo správania 

2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň 
2020/21 36 9 - - 2 - - 
 
Výchovné opatrenia – školský internát  

Šk. rok Pochvala 
RŠ 

Pokarhanie 
RŠ 

Podmienečné 
vylúčenie 

Vylúčenie 

2020/2021 0 6 3 0 
 
g) výsledky úspešnosti školy  
 
V rámci pravidelného prehodnocovania je naša škola dlhodobo hodnotená medzinárodným 
auditom kvalifikovanej vzdelanostnej inštitúcie IES so sídlom v Londýne ratingom „A“ - 
špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou, čo je najvyššie hodnotenie, aké je 
možné udeliť strednej škole. 
V hodnotení stredných odborných škôl Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO 
sme v školskom roku 2019/2020 dosiahli v rámci BBSK 12 miesto. 
Súťaže a olympiády v ktorých naša škola dosiahla úspechy:  
         
- Okresné kolo olympiády v Anglickom jazyku –kategória 2C2  1.miesto, kategória 2D 

2.miesto 
- Krajské kolo olympiády v Anglickom jazyku – kategória 2C2 4. miesto 
- Krajské kolo SOČ –  2.miesto  
- Celoslovenské kolo SOČ – 4. miesto 
- Fotografická súťaž: „Dotknite sa vody objektívom fotoaparátu“ (SAŽP) – 2. miesto  
 
h) výsledky  uplatniteľnosti žiakov na trhu práce, úspešnosť prijímania absolventov na 
ďalšie štúdium 
 
Evidencia nezamestnanosti absolventov stredných odborných škôl podľa študijných odborov 
v poradí škôl a evidencie absolventov školy na úradoch práce je optimistická i s ohľadom na 
predbežný záujem lesníckej prevádzky o absolventov školy. Väčšina našich absolventov 
pokračuje ďalej v štúdiu na vysokých školách. 
Absolventi prijatí na VŠ –   60% 
Zamestnaní absolventi –   39% 
Absolventi evidovaní na ÚPSVaR – 1% 
Vzdelávanie na SOŠL je flexibilné a umožňuje žiakom uplatnenie v nasledovných oblastiach  
- lesné hospodárstvo  
- poľovníctvo 
- podnikanie v lesníckych činnostiach 
- príbuzné odbory (poľnohospodárstvo, drevárstvo, obchod s drevom a pod.) 
- sokoliarstvo (biologická ochrana letísk a poľnohospodárskych plodín, chovateľské   
  a rehabilitačné stanice dravcov, vystúpenia na hradoch a zámkoch a pod.) 
- ochrana prírody, životné prostredie (úrady ŽP, ŠOP) 
- pokračovanie v štúdiu na VŠ  
- iné (geodetické a geologické firmy, bezpečnostné zložky a pod.)  
 
 
 



 

 

Bod 5) 
 
a)  Údaje o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
 

• Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 
Škola :           874 070,15 €          
prenesené do r. 2021     18 326,62 €                     
                                              

• Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
školy od rodičov                  

Školský internát:    ubytovanie  165 584,11 € 
                              strava           98 282,41 € 
 

• Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 
v členení  podľa financovaných aktivít 

Prijaté    :     6 368 € 
Použité  :     6 368 € 
 

• Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
financovaných aktivít  

Zostatok z roku 2019 :                                                          2 710 € 
Príjmy do Rodičovského združenia za rok 2020 :                 5 986 € 
Spolu :                                                                                         8 696 € 
Použitie : -    financovanie záujmovej činnosti :                                 604 €     

- príspevok na tablo pre 4. ročníky :                          600 €         
- odmeny a ocenenia žiakov 4. ročníkov :                       542 € 
- odmeny a ocenenia žiakov 1- 3. ročníkov :                   472 € 
- kultúrna a ostatná činnosť v SOŠL a ŠI :                      314 € 
- záloha študentský ples:                                                 200 €                                                           
- ostatné výdavky (reprezentácia školy žiakmi) :             752 € 

Spolu :                                                                                             3 584 € 
Zostatok r. 2020 :                                                                           5 112 €  
 

• Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 
 

 Daňové príjmy (VUC) Kapitálové výdavky 

Škola 
Školský internát 
Školská jedáleň 

258 838,86 € 
365 570 € 
205 685 € 

14 000 € 
19 978 € 
14 413 € 

 Nedaňové príjmy Kapitálové výdavky 

Škola 
Školský internát 
Školská jedáleň 

165 581,11 € 
35 219,32 € 
11 33,83 € 

42 183,69 € 
 
13 312 € 

 Podnikateľská činnosť  

Zisk 13 678,77 €  

 Mimorozpočtové zdroje  

Dotácia z PPA1 
Úrad práce  

8 320,05 € 
6846,61 € 

 

 
  
 

                                                 
1 Pôdohospodárska platobná agentúra 



 

 

b) voľnočasové aktivity školy 

 
 Podľa usmernení a odporúčaní MŠVVaŠ SR v súvislosti s ochorením Covid 19 sa 
v školskom roku 2020/2021 voľnočasové aktivity pre žiakov realizovali vo veľmi 
obmedzenom režime, predovšetkým vo vnútorných a vonkajších priestoroch školského 
internátu. 

c) spolupráca školy s rodičmi  

Vedenie školy, ako aj učitelia komunikovali s rodičmi prostredníctvom online komunikačných 
kanálov, nakoľko osobné stretnutia z dôvodu dištančného vzdelávania nebolo možné 
realizovať. 

 

                                                                             

 

 

 

         Ing. Miroslav Ďurovič                                                            

                                                                                            riaditeľ školy      
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prerokovanie Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach škôl a školských zariadení 

za školský rok 2020 / 2021 v Pedagogickej rade  SOŠL Banská Štiavnica 
 
 
 
 
 
 
       Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti za školský rok 2020 /2021, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej 
Štiavnica  bola prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady  školy dňa 11.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 .................................................. 
                                                                                       Ing. Miroslav Ďurovič 
                                                                                                riaditeľ SOŠL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rada školy pri Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici 
 
 
 
 
 
Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2020 /2021, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej 
Štiavnica bola predložená na rokovanie Rady  školy dňa: 11.10.202. Rada školy schválila 
Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti dňa: 14.10.2021   
 
 
 
 

Uznesenie Rady školy pri SOŠL v Banskej Štiavnici, 
k Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení  
 
 
  

         
      Rada školy berie na vedomie Správu  o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2020/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 .................................................. 
                                                                                       Mgr. Smutná Mária 
                                                                                        predseda rady školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


