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1. Účel 

 

Vedenie Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice (ďalej len SOŠT)  touto 

organizačnou  smernicou určuje základné úlohy SOŠT, ktoré majú viesť k aktivizácii práce 

s mládežou. 

 

2. Pokyny pre používanie organizačnej smernice 

 

Oboznámenie: Vedúci organizačných jednotiek (ďalej len „OJ“) oboznámi s OS svojich 

podriadených zamestnancov, ktorých sa jej obsah týka. Oboznámenie 

uskutoční inštruktážou, resp. určí zamestnancov, ktorí si ju preštudujú. 

Záznam o tom bude urobený do nižšie uvedenej tabuľky. 

 

Kontrola:  Vedúci zamestnanci sú povinní kontrolovať dodržiavanie OS a pri zistení 

závad tieto v rámci svojej právomoci odstraňovať. 

 

Zmeny:  Pokiaľ OS ako celok alebo jej časť neplní svoje poslanie, každý 

zamestnanec, ktorý uvedenú skutočnosť zistí, je povinný podať podnet na 

jej revíziu. 

 

Uloženie:  OS počas celého obdobia platnosti musí byť uložená tak, aby bola prístupná 

všetkým zamestnancom, ktorí ju pre výkon svojej funkcie potrebujú. 
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3. Úvodné ustanovenie 

 

Akčný plán práce s mládežou školy je spracovaný v súlade a na základe Akčného plánu práce 

s mládežou Košického samosprávneho kraja na školské roky 2017/2018 a 2018/2019, a to 

pre oblasť: 

 

1. oblasť: Vzdelávanie  

Táto oblasť nadväzuje v SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice na Stratégiu výchovy a 

vzdelávania na stredných školách v Košickom samosprávnom kraji, ktorá bola schválená na 

rokovaní zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v apríli 2014. Rozpracúva úlohy 

formálneho a neformálneho vzdelávania nad rámec stratégie, ich vzájomné dopĺňanie sa a 

prepojenie, ako aj vytvorenie príležitostí na spontánne učenie, čo v konečnom dôsledku pomôže 

získať mladým ľuďom kompetencie pre úspešné uplatnenie sa v živote. Nástupom štvrtej 

priemyselnej revolúcie sa výrazne budú meniť vedomosti a zručnosti, ktoré si mladý človek musí 

osvojiť. Do popredia sa dostáva digitalizácia, internet vecí, spracovanie informácií a ďalšie.  

 

Zámer:  

Vzdelávací systém, ktorý rešpektuje potreby, záujmy a slobodné rozhodnutie žiakov a potreby 

vzdelanostnej spoločnosti  

 

Úlohy:  

1.1 Zaktivizovať činnosť žiackej školskej rady a  zapojiť mladých ľudí do participácie na  

verejnom živote školy prostredníctvom pravidelných stretnutí. 

Z.: vedúci pedagogickí zamestnanci  

T.: stály 
 

1.2 Zapracovať do vzdelávacieho procesu rozvoj mäkkých zručností-soft skills, zamerať sa na 

komunikačné zručnosti a schopnosti, komunikatívnosť - verbálna i neverbálna , písomná aj ústna, 

individuálna aj tímová, vedenie tímu, organizačné schopnosti a zručnosti, vyjednávanie a riešenie 

konfliktov, schopnosť nadväzovať a udržiavať kontakty, strategické myslenie , koncepčné 

myslenie, kreatívne myslenie, predvídavosť, odolnosť voči stresu, asertivitu, schopnosť 

sebareflexie, empatie, samostatnosť.  

Z: vedúci pedagogickí zamestnanci  

T: 09/2017; 09/2018 

Výstup: workshopy, súťaže, tvorba tímov na prezentácie, výstavy  

Nástroje na sledovanie napĺňania koncepcie: počet aktivít SŠ so zameraním na mäkké zručnosti – 

min 4  
 

1.3 Realizovať pre žiakov besedy, diskusie, semináre zo zameraním na rozvoj argumentácie, 

vyjadrenie svojho názoru.  

Z: učitelia, majstri OV  

T: 06/2018; 06/2019  

Výstup: besedy, diskusie, semináre  

Nástroje na sledovanie napĺňania koncepcie:  

počet aktivít  – 4 ročne  
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1.4 Pokračovať v zabezpečení rastu vzdelanostnej úrovne pracovníkov školy – výchovného 

poradcu, koordinátora prevencie, psychológa, v prípade požiadavky z ich stany, uskutočniť 

pracovné stretnutia aj so zamestnávateľskými zväzmi.  

Z.: ZR TV 

Z: OŠ ÚKSK, R SŠ  

T: 10/ 2017, 10/ 2018  

Výstup: pracovné workshopy, vzdelávanie, spolupráca VŠ a SŠ, SŠ a zamestnávateľov  

Nástroje na podporu a sledovanie napĺňania koncepcie:  

 

1.5 Naďalej pokračovať vo vyhľadávaní talentovaných a nadaných žiakov od 1. ročníka v rôznych 

oblastiach (šport, kultúra, vedomosti, zručnosti, atď.) a zapájať ich do súťaží.  

Z: učitelia a majstri OV 

T: priebežne  

 

1.6 Naďalej podporovať programy Noc výskumníka a Týždeň vedy a techniky.  

Z: vedúci pedagogickí zamestnanci  

T: 12/2017, 12/2018  

Výstup: plán realizácie aktivít  

 

1.7 V spoločensko-vedných predmetoch zamerať pozornosť na témy – tolerancie a znášanlivosti a 

zamedziť tak šíreniu neakceptovateľných foriem správania sa.  

Z: učitelia spoločensko-vedných predmetov 

T: priebežne  

Výstup: diskusie na uvedené témy  

Nástroje na podporu a sledovanie napĺňania koncepcie :  

počty hodín venovaných uvedeným témam v predmetoch – spolu min. 4 hodiny  

 

2. oblasť: Zamestnanosť  
 

Po ukončení vzdelávania na SŠ si mladí ľudia volia ďalšiu cestu svojho uplatnenie a kariérneho 

rastu. Vstup na trh práce vyžaduje osvojenie si mäkkých zručností.  Základným predpokladom je 

skutočnosť zamestnať  školského psychológa. Prebraním určitých zodpovedností pri výchove a 

rozvoji osobnostného rozvoja žiaka, sa vytvorí priestor na vytvorenie pozície kariérneho poradcu 

na SŠ. Jeho úlohu bude plniť pedagogický, resp. odborný zamestnanec podľa rozhodnutia vedenia 

školy.  
 

Zámer:  

Formálne vzdelávanie reagujúce na aktuálne potreby trhu práce so zameraním na odborné 

vzdelávanie a smerujúce k zlepšeniu orientácie mladých ľudí na trhu práce  

 

Úlohy:  

2.1 Dopracovať systém práce kariérneho poradcu a vytvoriť pre prácu kariérneho poradcu vhodné 

podmienky.  

Z: RŠ  

T: 12/2018  

Výstup: vypracovaný systém kariérneho poradenstva  
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2.2 Realizovať pre žiakov workshopy a školenia s cieľom rozvíjať zručnosti účastníkov pre ich 

ľahšie uplatnenie sa na trhu práce.  

Z: vedúci pedagogickí zamestnanci 

T: stály  

Výstup: spracované obsahy školení  

Nástroje na sledovanie napĺňania koncepcie:  

počet aktivít - 10  

 

2.3 Naďalej podporovať medziregionálne vyrovnávanie rozdielov v kvalite ponúkaného 

odborného vzdelávania ponukou vzdelávacích kurzov v COVaP pre satelity a v spolupráci so 

zamestnávateľmi ( v rámci zavádzania nových technológií) neustále aktualizovať obsah 

vzdelávania v súlade s vyvíjajúcimi sa potrebami trhu práce.  

Z: vedúci COVaP, zamestnávatelia  

T: stály  

Výstup: vzdelávacia ponuka COVaP  

Nástroje na podporu a sledovanie napĺňania koncepcie:  

ponuka vzdelávacích aktivít pre satelity min. 5 na COVaP  

 

2.4 Naďalej podporovať rozvoj podnikateľskej zručnosti u žiakov  zapájaním sa do programov na 

ich podporu napr. program Junior Achievement Slovensko, Baťova škola, zavedenie predmetu s 

obsahom podnikateľských zručností, atď.  

Z: vedúci pedagogickí zamestnanci a spolupracujúce organizácie  

T: 06/2018; 06/2019  

Nástroje na podporu a sledovanie napĺňania koncepcie:  

počet stretnutí škôl a spolupracujúcich organizácií - 1 x ročne  

  

2.5 Vo vzdelávaní v spoločensko-vedných predmetoch aplikovať metódy rozvíjajúce asertívne 

správanie – ako prejav účinnej a želateľnej komunikácie absolventov ako budúcich zamestnancov 

alebo podnikateľov a realizovať na túto tému prednášky.  

Z: učitelia spoločensko-vedných predmetov 

T: stály  

Výstup: besedy  

Nástroje na sledovanie a napĺňanie koncepcie:  

min. 1 x na škole / ročne  

 
3. oblasť:  Tvorivosť a podnikavosť  
 

Vstup na trh práce pre žiaka je novou etapou v jeho aktívnom rozvoji, preto je dôležité ho na túto 

rolu pripraviť už počas jeho štúdia na škole.  

 

Zámer:  

Školský vzdelávací systém podporujúci v oblasti tvorivosti a podnikavosti rozvoj praktických 

zručností absolventov pri vstupe na trh práce  
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Úlohy:  

3.1 Vypracovať a realizovať pre žiakov školy programy a workshopy zamerané na podporu a 

rozvoj tvorivosti, podnikateľských zručností, ekonomickej a finančnej gramotnosti mladých ľudí 

aj v spolupráci s CVČ – RCM.  

Z: vedúci pedagogickí zamestnanci 

T: stály  

Výstup: programy a workshopy  

Nástroje na sledovanie napĺňania koncepcie:  

počet programov a workshopov – min. 1 na školu / ročne  

 

3.2 Realizovať na škole prednášky, besedy s úspešnými absolventmi a podnikateľmi na motiváciu 

a vytváranie vzorov pre úspešné uplatnenie v praxi.  

Z: vedúci pedagogickí zamestnanci 

T: stály  

Výstup: prednášky a besedy  

Nástroje na sledovanie napĺňania koncepcie:  

počet prednášok a besied – min. 1 na školu/ ročne  

 

3.3 Zmapovať v školských vzdelávacích programoch vedomosti a zručnosti zamerané na 

podnikanie, posilniť zážitkové formy škole (založenie a vedenie firmy).  

Z: Koordinátor ŽŠR a ŽŠR  

T: 05/2018  

Výstup: úprava ŠkVP pre šk. rok 2017/2018  

Nástroje na sledovanie napĺňania koncepcie:  

počas 4 rokov štúdia prejde vzdelávaním na podnikanie každý žiak školy  

 
4. oblasť: Participácia  
 

V súčasnej dobe je veľmi dôležité viesť mladých ľudí k zodpovednosti za dianie v spoločnosti 

ich priamym zapojením do života a organizácie školy. Dať im možnosť tvorivým spôsobom sa 

podieľať na tvorbe vnútorných predpisov, ktoré sa ich priamo dotýkajú a prostredníctvom 

žiackej školskej rady im umožniť podieľať sa na riadení školy, prichádzať s návrhmi na 

riešenie, komunikovať s nimi a tiež ich viesť k zodpovedným rozhodnutiam.  

 

Zámer: Moderná stredná škola so spracovaným systémom participácie mladých ľudí na 

vzdelávaní s prepojením na školu.  

 

Úlohy:  
4.1 Zvýšenie podpory žiackej školskej rady zo strany vedenia školy, podpora ich vzájomnej 

spolupráce a väčšia demokratickosť v rozhodovaní.  

Z: R SŠ  

T: stály  

Výstup: plán práce žiackej školskej rady  
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4.2 Zapracovať do Školského vzdelávacieho programu v predmete Občianska náuka tému 

„Sme odhodlaní dosiahnuť, aby bol náš názor vypočutý“. Tému rozvíjať prostredníctvom 

diskusií so žiakmi o budúcnosti Európskej únie a jej smerovaní.  

Z: učitelia OBN  

T: september 2017  

Výstup: hodiny OBN s témou budúcnosti EÚ  

Nástroje na sledovanie napĺňania koncepcie:  

počet diskusií venovaných tejto téme: 10 

 

5. oblasť: Mládež a svet 
 

Poznávanie iných kultúr je súčasťou budúceho života mladých ľudí. Otvorenosť voči iným 

kultúram, rozvoj kritického myslenia, uvedomenie si súvislostí medzi vlastným konaním a 

globálnym 

dopadom, participácia, občianska angažovanosť, globálne environmentálne ohrozenia sú témy, 

ktorým je nutné venovať pozornosť aj v stredoškolskom vzdelávaní. Mimoškolská činnosť 

vytvára priestor pre ich uskutočnenie.  

 

Zámer: Mládež schopná adaptovať sa v multikultúrnom prostredí, využívať nadobudnuté 

skúsenosti vo svojom živote a pracovať na medzinárodnej úrovni  

 

Úlohy:  

5.6 Posilňovať prostredníctvom mobility na škole u mládeže hodnoty a to poznanie ľudských 

práv, potláčanie prejavov intolerancie, rasizmus, xenofóbie, rozvoj solidarity, uznanie a chápanie 

hodnôt rôznych kultúr.  

Z: vedúci pedagogickí zamestnanci 

T: stály  

Výstup: plán práce školy  

Nástroje na sledovanie napĺňania koncepcie:  

počet aktivít mobility – min. 1   

 

5.7 Realizovať program výchovy k ľudských právam, potláčanie prejavov intolerancie, rasizmus, 

xenofóbia, rozvoj solidarity, uznanie a chápanie hodnôt rôznych kultúr.  

Z: učitelia OBN 

T: stály  

Výstup: plán práce školy, plán práce výchovného poradcu a školského psychológa  

Nástroje na sledovanie napĺňania koncepcie:  

počet aktivít – minimálne 4  
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6. oblasť: Zdravie a zdravý životný štýl 

 

Zmena v spoločnosti spôsobila orientáciu časti mladej populácie k zdravému spôsobu stravovania 

a k zdravému životnému štýlu. Časť mladých ľudí však nevenuje pozornosť týmto témam a 

inklinuje k nezdravému a pohodlnému spôsobu života, čo je vidieť v stravovacích návykoch 

(pokles počtu stravníkov v šk. jedálňach, bufetové stravovanie) a znížení pohybovej aktivity 

(nárast počtu žiakov oslobodených z povinnej telesnej výchovy). Ešte nebezpečnejším je 

príťažlivosť omamných látok a túžba ich vyskúšať. Tento trend je potrebné zvrátiť opatreniami aj 

na stredných školách.  

 

Zámer:  

Zdravá, aktívna a zdravo sa stravujúca mládež  

 

Úlohy:  

6.1 Zmapovať spokojnosť žiakov so školským stravovaním, hľadať riešenia na zvýšenie počtu 

stravníkov.  

Z: vedúca školskej jedálne 

T: 12/2017, 11/2018  

Výstup: dotazník  

Nástroje na sledovanie napĺňania koncepcie:  

 

6.2 Na stretnutiach na úrovni žiak a učiteľ za aktívnej podpory žiackej školskej rady viesť dialóg 

o preventívnych opatreniach a opatreniach zameraných na minimalizáciu užívania omamných 

látok, psychotropných látok a alkoholu.  

Z: koordinátor ŽŠR na škole, koordinátor prevencie 

T: stály  

Výstup: stretnutia a aktivity  

Nástroje na podporu a sledovanie napĺňania koncepcie:  

počet žiakov zúčastnených na aktivitách: 90 % žiakov SŠ  

 

6.3 So žiakmi končiacich ročníkov na triednických hodinách rozobrať a aplikovať tému zvládania 

stresu ako súčasti moderného života dnešnej hektickej doby (zvládnutie MS a ZS).  

Z: triedni učitelia, školský psychológ  

T: priebežne  

Výstup: prednáška s využitím pracovnej a manipulačnej metódy  

Nástroje na podporu a napĺňanie koncepcie:  

počet triednických hodín s tematikou: min. 1 na triedu  

počet zúčastnených žiakov: min. 75 % žiakov končiacich ročníkov  

 

6.4 Zrealizovať workshopy so zameraním na zdravú výživu, Deň zdravej výživy.  

Z: vedúca školskej jedálne 

T: priebežne  

Výstup: workshop  
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6.5 Naďalej podporovať programy „Zdravé školy“, „Zdravie v školách“.  

Z: vedúci pedagogickí zamestnanci 

T: stály  

Výstup: úspešný program  

 

6.6 Zrealizovať prednášky, besedy so športovcami resp. trénermi.  

Z: učitelia TaŠV 

T: stály  

Výstup: prednáška  

 

6.7 Umožniť žiakom využívať športoviská SŠ.  

Z: učitelia TaŠV 

T: stály  

Výstup: športové krúžky, športové aktivity a súťaže  

 

7. oblasť: Sociálne začlenenie  
 

Pre riešenie vzdelávania boli zriadené elokované pracoviská s 2 -ročnými odbormi pre žiakov s 

neukončeným vzdelaním ZŠ a s 3 - ročnými odbormi pre následné zvýšenie vzdelania. 

Problémom je rovnako nízka motivácia po ukončení vzdelania a možnosť získať prácu. Napriek 

týmto skutočnostiam je nutné pokračovať v krokoch, ktoré boli začaté na zvýšenie vzdelanostnej 

úrovne tejto časti mládeže. 

 

Zámer:  

Škola ako inštitúcia mapujúca rôzne rizikové faktory životnej situácie žiakov vychádzajúc z 

prostredia a podmienok, z ktorých žiaci pochádzajú.  

 

Úlohy:  

7.1 Pokračovať v sledovaní prospechu a dochádzky žiakov pochádzajúcich zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, zabezpečiť cielené začleňovanie týchto žiakov do aktivít školy medzi 

žiakov majority.  

Z: vedúci úseku EP 

T: polročne  

Výstup: štatistický zber údajov  

Nástroje na podporu a sledovanie napĺňania koncepcie:  

priemerný prospech a dochádzka u žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia  

počet aktivít zo strany školského psychológa a výchovného poradcu venovaných žiakom zo soc. 

znevýhodneného prostredia  

 

7.2 Realizovať cielene výchovno-vzdelávacie aktivity vo všetkých oblastiach koncepcie, 

špeciálne s cieľom zapojenia čo najväčšieho počtu sociálne znevýhodnených žiakov.  

Z: vedúci úseku EP 

T: 11/2017, 11/2018  

Výstup: plán realizácie podujatí  

Nástroje na podporu a sledovanie napĺňania koncepcie:  



 

Stredná odborná škola technická,  

Kukučínova 23, Košice 

 

ORGANIZAČNÁ SMERNICA 

 

AKČNÝ PLÁN PRÁCE S MLÁDEŽOU   

Vydanie 

číslo: 

1 

Platné od: 1.11.2017 

Strana 10 z 16 

APM Výtlačok 

číslo: 

1 

 
počet žiakov pochádzajúcich z prostredia sociálneho znevýhodneného zúčastnených na aktivitách 

počet aktivít a školení: min.3 x ročne  

 

7.3 Zvýšiť kvalitu vzdelávania žiakov na elokovaných pracoviskách zabezpečením materiálno-

technického vybavenia, hľadať možností na prepojenie so zamestnávateľmi výkonom 

jednoduchých výrobných programov.  

Z: vedúci úseku EP 

T: stály  

Výstup: elokované pracovisko školy poskytujúce vzdelávanie  

Nástroje na sledovanie napĺňania koncepcie:  

počet žiakov v elokovanom pracovisku so zlepšeným prospechom: 20 %  

počet zavedených výrobných programov - 8  

 

7.4 Pravidelne monitorovať, analyzovať a vyhodnocovať príčiny záškoláctva žiakov  v spolupráci 

so školským psychológom navrhnúť a realizovať spôsob riešenia.  

Z: vedúci úseku EP 

T: štvrťročne  

Výstup: zistené dôvody a príčiny záškoláctva a návrhy riešenia problému  

Nástroje na podporu a sledovanie napĺňania koncepcie:  

nárast počtu úspešných absolventov v ročníku  

počet neospravedlnených hodín na žiaka  

 

7.5 Zapojiť mládež v rámci prevencie HIV/AIDS do celoslovenskej kampane „Sviečkový pochod 

- Červené stužky“.  

Z: koordinátor prevencie 

T: 12/2017, 12/2018  

Výstup: aktivity mládeže v rámci kampaní  

Nástroje na podporu a sledovanie napĺňania koncepcie:  

počet žiakov, ktorí sa aktívne zapojili do kampane  

 

7.8 Zrealizovať semináre, diskusie so psychológmi na problematické témy napr. „Bez hanby o 

mentálnych problémoch“.  

Z: školský psychológ  

T: celoročne  

Výstup: plán práce školy  

 

8. oblasť: Dobrovoľníctvo  
 

Mladý človek má ciele, ktoré súvisia s pomocou a ochranou slabších jedincov, ale tiež ochotu 

pomáhať pri ochrane prírody. Tieto ušľachtilé ciele a myšlienky je potrebné podporiť a umožniť 

mladým ľuďom ich zrealizovať. Príležitosťou je vykonávanie dobrovoľníckej činnosti. K tomu je 

im potrebné poskytnúť pomoc aj zo strany dobrovoľníckych organizácií a začleniť ich do tohto 

procesu. Významnou je predovšetkým informácia, ktorú je nutné im sprostredkovať a tiež 

pozitívny príklad iných mladých ľudí.  
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Zámer:  

Rozvoj dobrovoľníctva na škole  

 

Úlohy:  

8.1 Organizovať aktívnu činnosť žiakov v rámci Dobrovoľnej požiarnej ochrany, zapájať žiakov  

do aktivít DPO. 

Z.: vedúci úseku PV 

T.: stály 

 

9. oblasť: Práca s mládežou  
 

Mladý človek veľmi intenzívne vstrebáva informácie v spoločnosti, rád sa zapája do jej riadenia a 

túži byť akceptovaný dospelými nielen na domácej ale aj zahraničnej úrovni vo vzťahu k 

Európskej únii. K tomuto potrebuje aj súbor zručností, ktoré môže získať nielen v procese 

formálneho vzdelávania, ale aj podieľaním sa na aktivitách, ktoré súvisia s jeho občianskym 

dozrievaním. K tomuto budú slúžiť nielen činnosti a diskusné fóra na stredných školách, ale aj na 

úrovni kraja. Vedenie a príprava mladých lídrov je veľmi významnou úlohou pri ich príprave pre 

ďalšie uplatnenie v živote.  

 

Zámer: Stredná škola s mládežou prejavujúcou svoj názor a aktívne sa zapájajúcou do aktivít, 

ktoré na škole spoločne realizujú pedagogickí pracovníci a mládež  

 

Úlohy:  

9.1 Podporovať inovatívne aktivity mládeže na škole zameraných na rozvoj kultúry a kultúrneho 

dedičstva.  

Z: vedúci pedagogickí zamestnanci v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami  

T: stály  

Výstup: kultúrne podujatia, výstavy, koncerty školských skupín  

Nástroje na sledovanie napĺňania koncepcie:  

počet podujatí organizovaných na škole  

 

4. Účinnosť 

(1) Plán je účinný od 1. 11. 2017. 

(2) Zmeny sa môžu vykonávať na základe písomných dodatkov. 

 

5. Súvisiaca dokumentácia 

Plán práce školy 

Plán práce COVaP 
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6. Pojmy a skratky 
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7. Zmenové konanie 

 

Zmeny eviduje tvorca dokumentu. 

 

P. č. 
Dátum 

zmeny 
Strana 

Prepis, 

Doplnok 
Obsah zmeny 

 

Zmenu 

zaznačil 
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8. Rozdeľovník 

 

Por. č. 

výtlačku 
Držiteľ 

Organizačná 

jednotka 
Podpis o prevzatí 

1.  ÚRSOŠT  

2.  ÚTV  

3.  ÚPV  

4.  ÚVMV  

5.  TEÚ  

6.  RŠ  

 

9. Rozsah platnosti 

 

Platí v celej SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice. 
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Oboznámenie s organizačnou smernicou 

 

Dátum 

 

Meno a priezvisko 

 

Funkcia 

 

Podpis 
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10. Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


