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A. Identifikačné údaje o škole: 

 

1. Názov školy:  Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25 

 

2. Adresa školy:  Rakovice 25 , 922 08  p.  Veselé 

 

3. Telefónne čísla školy: 033 77 961 08, 033 77 961 02,  033 77 961 40, 0903 447 094  

 

4. E- mail:   sos.rakovice@zupa-tt.sk   

5. Webová stránka:  www.sosrakovice.sk  

 

6. Údaje o zriaďovateľovi školy:  Trnavský samosprávny kraj, 

            Starohájska 10, 917 01 Trnava 

 

7. Údaje o vedení školy: 

 riaditeľka SOŠRR Rakovice:   Ing. Mária Múdra 

zástupkyňa riaditeľky:    Ing. Mária Miklošková 

hlavná majsterka (odborného výcviku):  Ing. Barbora Eckhardt 

vedúca školského internátu:   Mgr. Martina Drobná 

vedúca ekonomického úseku:   Mgr. Ida Samuhelová 

vedúca školského stravovacieho zariadenia: Tatiana Vnučková 

       

8. Údaje o rade školy:  
  

Rada školy 2019/2020 

 

Predseda, pedagogický zamestnanec Ing. Ľubica Bučková 

Zástupca zriaďovateľa – poslanec TTSK Mgr. Lucia Drábiková ,PhD. 

Zástupca zriaďovateľa – poslanec TTSK Mgr. Stanislav Pravda 

Zástupca zriaďovateľa – poslanec TTSK MUDr. Alan Suchánek 

Zástupca zriaďovateľa TTSK Ing. Remo Cicutto 

Pedagogický zamestnanec Ing. Zuzana Bučková 

Nepedagogický zamestnanec Mgr. Ida Samuhelová 

Zástupca žiakov Dominika Oboňová 

Zástupca rodičov Miriam Ardan        

Zástupca rodičov Mária Imrichová 

Zástupca rodičov Sylvia Ďurišová 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sosrakovice.sk/


  

Poradné orgány riaditeľa školy:  

a. Pedagogická rada:  pedagogickú radu tvoria všetci pedagogickí zamestnanci SOŠRR 

Rakovice 

 b. predmetové komisie (PK) 

  1. PK pre všeobecno - vzdelávacie predmety: vedúca RNDr. Soňa Dominová 

 2. PK pre  jazyky:       vedúca Mgr. Jana Hrachová 

  3. PK pre odborné ekonomické predmety:    vedúca Ing. Zuzana Bučková 

  4. PK pre odborné poľnohospodárske  

    a záhradnícke predmety:                             vedúca Ing. Anna Kanderová 

 

 

9. Výchovný poradca:     Mgr. Henrieta Kunicová 

 

 

10. Koordinátor drogových závislostí:   Mgr. Lucia Potroková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. Údaje o počte žiakov 

 
 

 .  Počty žiakov pripravujúci sa v SOŠRR Rakovice  v školskom roku 2019/2020 

 

 

P. 

Č. 

 

Číslo a názov 

študijného, učebného odboru 

 

Dĺžka 

štúdia 

 

Počty žiakov podľa ročníkov 

 

1.roč.       2.roč.       3.roč.       4.roč.        5.roč. 

 

Spolu 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

45 71 H záhradník 

45 69 H viazač–aranžér kvetín 

63 24 M manažment regionálneho    

               cestovného ruchu 

45 39 M floristika 

45 72 F  poľnohospodárska výroba 

 

3 

3 

4 

 

4 

    2 

 

 

12 

7 

11 

 

7 

      15 

 

 

 

10 

11 

6 

 

5 

- 

 

 

 

 

21 

9 

8 

 

7 

- 

 

 

- 

- 

16 

 

5 

      - 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

43 

27 

41 

 

24 

     15 

 

                                            

                                      S P O L U  

 

- 

52 

 

32 

 

45 21  150 

 

 

 

1. 

Nadstavbové štúdium: 

 

45 11 L záhradníctvo 

 

 

2 

 

 

20 

 

 

 

 

14 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

34 

                                  

                                       SPOLU NŠ : 

 20 14 - - - 34 

                               
Počet všetkých žiakov v SOŠ spolu: 

 72 46 45 21 - 184 

 

 

Počet  tried: 10 

 

Počet individuálne začlenených  žiakov – skupina  A :  31         skupina B:  6         skupina    C :  4 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C.    Údaje o počte prijatých a zapísaných žiakov do prvého ročníka šk. r. 

2019/2020 

          

Počet prihlásených žiakov do prvého ročníka  v 4-ročných študijných odboroch, v 3- ročných 

učebných odboroch a v nadstavbovom štúdiu bol nasledovný: 

Celkový počet prihlásených žiakov bol 85 z toho:  

- v študijných odboroch: 31 

- v  učebných odboroch: 34 

- v  nadstavbovom štúdiu: 20 

Všetci žiaci vyhoveli kritériám prijímacieho konania do prvého ročníka. 

 

Skutočný počet prijatých žiakov a zapísaných do prvého ročníka v školskom roku 2019/2020 

podľa odborov 

 názov odboru počet žiakov Počet tried 

I. ročníka 

 

4- ročný študijný odbor 

 

 

63 24 M manažment 

regionálneho      

               cestovného ruchu 

 

10 

 

0,5 

 

4- ročný študijný odbor 

 

 

42 39 M floristika 

 

7 

 

0,5 

 

3-ročný učebný odbor 

 

45 96 H viazač – aranžér kvetín 

 

8 

 

0,5 

 

3-ročný učebný odbor 

 

45 71 H záhradník 

 

13 

 

0,5 

 

2-ročné nadstavbové štúdium 

 

45 11 L záhradníctvo 

 

17 

 

 

1,0 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 



 

 

D. Údaje o počte ubytovaných žiakov v školskom internáte: 

 
Školský internát ako školské zariadenie SOŠRR  Rakovice je súčasťou SOŠRR Rakovice.  

V školskom  internáte v šk. roku 2019/20 bolo ubytovaných v priemere 66 žiakov/1mesiac 

z toho: 

1.ročník                                              23 žiakov 

2.ročník                                              13 žiakov 

3. ročník                                             16  žiakov 

4.ročník                                              4    žiaci 

1. ročník –nadstavbového štúdia       2  žiaci 

2. ročník nadstavbového štúdia         1  žiak 

Gymnázium Vrbové                          7  žiakov 

Výchovu mimo vyučovania v ŠI zabezpečovali 3 pedagogickí zamestnanci z toho: 

1 vedúca vychovávateľka, 

2 vychovávateľky zaradené ako , samostatný pedagogický zamestnanec. 

Ubytovacie kapacity ŠI počas školského roka boli využívané  na ubytovávanie žiakov školy 

v procese výchovy mimo vyučovania. Voľná kapacita bola maximálne využívaná  v rámci 

podnikateľskej činnosti na ubytovanie cudzích osôb. 

  

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov za šk. r. 2019/2020 

 

odbory ročník prospel

o s 

vyznam

enaním 

prospelo veľmi 

dobre 

prospelo nepr

ospe

lo 

Celkový 

počet žiakov 

 

3. ročné   

učebné odbory  

prvý 1 4 10 0 15 

druhý 0 6 15 1 22 

tretí 1 7 18 2 28 

 

 

4. ročné študijné 

odbory  

prvý 4 5 6 0 15 

druhý 2 1 8 0 11 

tretí 5 6 4 0 15 

štvrtý 5 5 11 0 21 

nadstavbové štúdium  prvý 1 1 10 1 13 

 druhý 1 2 9 0 14 

2.ročný učebný odbor prvý 0 0 14 0 14 

      

      



 

 

Maturitné skúšky 2020 

V školskom roku 2019/2020 konalo maturitné skúšky 36 žiakov z končiacich ročníkov 

v odboroch administratíne. 

Maturitné skúšky v školskom roku 2019/2020 prebiehali podľa usmernenia Ministerstva 

školstva administratívnou formou, z dôvodu pandémia COVID 19.  

Jeden žiak absolvoval  dobrovoľnú maturitnú skúšku z nemeckého jazyka 

Písomná forma zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov sa nekonala. 

Teoretická  a praktická časť maturitnej skúšky sa konala len administratívnou formou. 

 

Predseda školskej maturitnej komisie:  Mgr. Iveta Reháková 

Riaditeľka SOŠRR Rakovice:   Ing. Mária Múdra 

Školský koordinátor:    Ing. Mária Miklošková 

 

Maturitné skúšky sa konali z nasledovných predmetov: 

- slovenský jazyk a literatúra 

- anglický jazyk  

- nemecký jazyk – dobrovoľná skúška – 26.5.2020 

 

- teoretická časť odbornej zložky 

- praktická časť odbornej zložky 

 

 

Administrácia končiacich ročníkov za ukončený ročník učebný a študijný odbor sa ukončila 

6.5.2020 

Vysvedčenie bolo vydané s dátumom 7.máj 2020 

 

Maturitnú skúšku absolvovali žiaci študijných  odborov:  

45 11 L záhradníctvo 14 žiakov 

63 24 M manažment regionálneho cestovného ruchu 16 žiakov 

42 39 M floristika 5  žiakov 

 

 

 

 

 



 

Výsledky  administrácie maturitných skúšok z jednotlivých predmetov:  

 

Slovenský jazyk a literatúra  

Komisia slovenského jazyka a literatúry 

predseda:         Mgr. Iveta Reháková 

členovia:   Mgr. Jana Hrachová 

                        Mgr. Lucia Potroková 

 

počet maturantov prospelo neprospelo priemer 

35 35 0 3,20 

 

Anglický  jazyk  

 

Komisia  anglického jazyka 

predseda:    Mgr. Iveta Reháková 

členovia skúšobnej komisie:   Mgr. Henrieta Kunicová  

                                                Mgr. Zuzana Rafajová 

 

úroveň počet maturantov prospelo neprospelo priemer 

B1 33 33 0 2,64 

B2 2 2 0 1,00 

 

 

Nemecký jazyk – dobrovoľnú ústna maturitná skúška 26.5.2020 

 

Komisia  nemeckého jazyka 

predseda:    Mgr. Zuzana Horáková 

členovia skúšobnej komisie:   Ing. Marta Hutková  

                                                Mgr. Iveta Reháková 

 

úroveň počet maturantov prospelo neprospelo priemer 

B1 1 1 0 1,00 

 

 

 

 

 



 

 

Teoretická časť odbornej zložky  

 

Študijný odbor: 63 24 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

 predseda predmetovej komisie:  Mgr. Iveta Reháková 

 členovia  predmetovej komisie:  Ing. Ľubica Bučková 

                                                     Ing. Zuzana Bučková   

Študijný odbor: 45 11 L záhradníctvo 

 predseda predmetovej komisie:  Mgr. Iveta Reháková 

 členovia  predmetovej komisie:  Ing. Katarína Mináriková 

                                                     Ing. Anna Kanderová    

Študijný odbor: 42 39 M floristika 

 predseda predmetovej komisie:  Mgr. Iveta Reháková 

 členovia  predmetovej komisie:  Ing. Katarína Mináriková 

                                                     Ing. Anna Kanderová   

počet maturantov prospelo neprospelo Priemer  

35 35 0 2,26 

 

Praktická časť odbornej zložky  

 

 Študijný odbor: 63 24 M manažment regionálneho cestovného ruchu  

 predseda predmetovej komisie:  Mgr. Iveta Reháková 

 členovia  predmetovej komisie:  Ing. Ľubica Bučková 

                                                     Ing. Zuzana Bučková    

                                                      

Študijný odbor: 45 11 L záhradníctvo  

predseda predmetovej komisie:  Mgr. Iveta Reháková 

členovia  predmetovej komisie:  Ing. Katarína Mináriková 

                                                     Ing. Anna Kanderová     

 

  Študijný odbor: 42 39 M floristika  

predseda predmetovej komisie:  Ing. Anna Drahovská 

členovia  predmetovej komisie:  Ing. Ľubica Bučková 

                                                     Ing. Anna Kanderová 

                                                                                

počet maturantov prospelo neprospelo Priemer  

35 35 0 1,29 



 

Záverečné skúšky  

 

Záverečné skúšky v školskom roku 2019/2020 prebiehali podľa usmernenia Ministerstva 

školstva administratívnou formou z dôvodu pandémie COVID-19.  

Záverečné  skúšky absolvovalo  26 žiakov v učebnom odbore: 

45 71 H záhradník –17 žiakov 

45 69 H viazač - aranžér kvetín – 9 žiakov 

 

Administrácia sa ukončila 6.5.2020. 

Vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list boli vydané s dátumom 29.máj 2020. 

 

Učebný odbor: 45 71 H záhradník 

 

Skúšobná komisia – predseda skúšobnej komisie:       Ing. Andrea Zvěřinová 

                               - triedny učiteľ:                              Ing. Anna Kanderová   

                              - členovia skúšobnej komisie:        Ing. Anna Kanderová 

           Ing. Katarína Mináriková                 

 čebný odbor: 45 69 H viazač – aranžér kvetín 

 

 

Skúšobná komisia – predseda skúšobnej komisie:       Ing. Andrea Zvěřinová 

                               - triedny učiteľ:                              Ing. Anna Kanderová   

                              - členovia skúšobnej komisie:        Ing. Anna Kanderová 

           Ing. Katarína Mináriková                 

 

 

 

  

učebný odbor počet 

žiakov 

prospelo s 

vyznamenaním 

prospelo 

veľmi 

dobre 

prospelo neprospelo 

záhradník 17 3 5 9 0 

viazač a aranžér kvetín 9 3 4 2 0 

 

 

 



 

F. Zoznam študijných a učebných odborov a zoznam uplatňovaných  

    školských vzdelávacích programov: 

 

1. 45 71 H záhradník : 

       1.-3. ročník podľa ŠkVP záhradník,      

2. 45 69 H viazač a aranžér kvetín:   

1.-3. ročník podľa ŠkVP viazač a aranžér kvetín,  

3. 4511 H záhradníctvo : 

       1.-2. ročník podľa ŠkVP záhradníctvo,        

4. 63 24 M manažment regionálneho cestovného ruchu : 

     1.-4.ročník podľa ŠkVP manažment regionálneho cestovného ruchu,                         

5. 42 39 M floristika:  

     1.- 4. ročník  podľa ŠkVP floristika,  

6. 31 91 F praktická žena : 

          1. ročník podľa ŠkVP praktická žena,   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Školský vzdelávací program  záhradník  

1. – 2.-3.ročník školský rok 2019/2020 SOŠRR Rakovice 

Časový plán platný od 1.9.2013 
 

ČASOVÝ PLÁN 45 71  H záhradník     

Učebný plán     

 platné od 1.9.2013   

Ročník 1. 2. 3. spolu 

Všeobecné vzdelávanie 11/0,5d 9/2d 7,5/3d 27,5/5,5d 

Jazyk a komunikácia 5/0,5d 5/1d 5/2d 15/3,5d 

Slovenský jazyk a literatúra d) 2/0,5d 2/1d 2/1d 6/2,5d 

Prvý cudzí jazyk e) 3 3 3/1d 9/1d 

Človek a hodnoty  1   1 

 Etická/náboženská výchova f) 1   1 

Človek a spoločnosť 1   1 

Občianska náuka g) 1   1 

Človek a príroda 1 1/1d 1/1d 3/2d 

Biológia h) 1 1/1d 1/1d 3/2d 

Matematika a práca s informáciami 2 1  3 

Matematika  1 1  2 

Informatika b) 1   1 

Zdravie a pohyb 1 2 1,5 4,5 

Telesná a športová výchova i) 1 2 1,5 4,5 

Odborné vzdelávanie 24/4d 26/1d/5v 27,5/1d/1v 77,5/6d 

Teoretické vzdelávanie 9/4d 11/1d/5v 10/1d/1v 30/6d/6v 

Ekonomika  2/1d 1 3/1d 

Ovocinárstvo 2/1d 1 2 5/1d 

Zeleninárstvo 2/1d 1 2 5/1d 

Sadovníctvo 2/1d 1 1 4/1d 

Kvetinárstvo 2/1d 1 1 4/1d 

Ochrana rastlín  k) 1 1/1v 1/1v 3/2v 

Viazanie a  aranžovanie kvetín k)  2/2v 1/1d 3/1d/2v 

Záhradnícke stroje a zariadenia k)  2/2v 1 2v 

Praktická príprava 15 15 17,5 47,5 

Odborný výcvik 15 15 17,5 47,5 

Spolu 35/4,5d 35/3d/5v 35/4d/1v 105/11,5d
/6v 

Účelové kurzy/učivo 21 hod 24 hod 6 hod 51 hod 

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 hod   15 hod 

Kurz na ochranu prírody a človeka  18 hod  18 hod 

Účelové cvičenia 6 hod 6 hod 6 hod 18 hod 

Účelový kurz podľa výberu     

Záverečná skúška   1 1 

 

 

 
 
 

 



 

 

Školský vzdelávací program  viazač-aranžér kvetín 

1.-2.-3. ročník školský rok 2019/2020 SOŠRR Rakovice 

Časový plán platný od 1.9.2013 

 
ČASOVÝ PLÁN 45 69 H viazač-aranžér kvetín    

Učebný plán     

 platné od 1.9.2013   

Ročník 1. 2. 3. spolu 

Všeobecné vzdelávanie 11/0,5d 9/2d 7,5/3d 27,5/5,5d 

Jazyk a komunikácia 5/0,5d 5/1d 5/2d 15/3,5d 

Slovenský jazyk a literatúra d) 2/0,5d 2/1d 2/1d 6/2,5d 

Prvý cudzí jazyk e) 3 3 3/1d 9/1d 

Človek a hodnoty  1   1 

Etická/ Náboženská výchova f) 1   1 

Človek a spoločnosť 1   1 

Občianska náuka g) 1   1 

Človek a príroda 1 1/1d 1/1d 3/2d 

Biológia h) 1 1/1d 1/1d 3/2d 

Matematika a práca s informáciami 2 1  3 

Matematika  1 1  2 

Informatika b) 1   1 

Zdravie a pohyb 1 2 1,5 4,5 

Telesná a športová výchova i) 1 2 1,5 4,5 

Odborné vzdelávanie 24/3d 26/1d 27,5/2d/6
v 

77,5/6d/6
v 

Teoretické vzdelávanie 9/3d 11/1d 10/2d/6v 30/6d/6v 

Ekonomika k)  2 2/2v 4/2v 

Sadovníctvo  k) 2/1d 2 2/2v 6/1d/2v 

Kvetinárstvo  k) 2/1d 2 2/2v 6/1d/2v 

Viazanie a  aranžovanie kvetín 4/1d 4/1d 3/1d 11/3d 

Sadovnícka tvorba  1 1/1d 2/1d 

Základy záhradníckej výroby 1   1 

Praktická príprava 15 15 17,5 47,5 

Odborný výcvik 15 15 17,5 47,5 

Spolu 35/3,5d 35/3d 35/5d/6v 105/11,5d
/6v 

Účelové kurzy/učivo 21 hod 24 hod 6 hod 51 hod 

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 hod   15 hod 

Kurz na ochranu života a človeka  18 hod  18 hod 

Účelové cvičenia 6 hod 6 hod 6 hod 18 hod 

Účelový kurz podľa výberu     

Záverečná skúška   1 1 

 



 

Školský vzdelávací program  záhradníctvo 

1.- 2.ročník školský rok 2018/2019 SOŠRR Rakovice 

 

45 11 L záhradníctvo  Časový plán platný od 1.9.2018 
 

Časový plán 45 11 L záhradníctvo   

Platný od 1.9.2018    

    

Ročník 1. 2. spolu 

Všeobecné vzdelávanie 15(2) 15(1) 30(3) 

Jazyk a komunikácia 7 9 15 

Slovenský jazyk a literatúra 4 5 9 

Prvý cudzí jazyk  d) 3 4 7 

Konverzácia v cudzom jazyku d)    

Človek a spoločnosť 1 1 2 

Dejepis 1  1 

Občianska náuka  1 1 

Človek a príroda 2(2) 2(1) 4(3) 

Biológia g) 2(2) 2(1) 4(3) 

Matematika a práca s 
 informáciami 

4 2 6 

Matematika  2 2 4 

Informatika b 2  2 

Zdravie a pohyb 1 1 2 

Telesná a športová výchova  1 1 2 

Odborné vzdelávanie 20(8) 20(5) 40(13) 

Teoretická príprava 14(2) 8(1) 22(3) 

Ekonomika 2(1) 1(1) 3(2) 

Ovocinárstvo 2  2 

Zeleninárstvo 2  2 

Kvetinárstvo 2 2 4 

Sadovníctvo 2  2 

Stroje a zariadenia ch)  2 2 

Ochrana rastlín 2(1) 2 4(1) 

Aplikovaná informatika b)  1 1 

Základy mechanizácie 2  2 

Praktická príprava 6(2) 12(2) 18(4) 

Prax 6(2) 6(2) 12(4) 

Praktické cvičenia z ovocinárstva  2 2 

Praktické cvičenia z zeleninárstva  2 2 

Praktické cvičenia z sadovníctva  2 2 

SPOLU  a)    

Účelové kurzy/učivo    

Účelový kurz podľa výberu i) 12 12 24 

Maturitná skúška    

 

 
Vysvetlivky : d - disponibilné 

 



 

Školský vzdelávací program  manažment regionálneho cestovného ruchu 

1.-2.-3.4.ročník školský rok 2019/2020 SOŠRR Rakovice 

Časový plán platný od 1.9.2013 
Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 

Všeobecné vzdelávanie 22/5d 15/3d 14/3d 12/3d 64/14d/2v 

Jazyk a komunikácia 9/3d 9/3d 10/3d 10/3d 38/10d 

Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12 

Prvý cudzí jazyk d) 3 3 3 3 12 

Druhý cudzí jazyk d) 3/3d 3/3d 2/2d 2/2d 10/10d 

Konverzácia v cudzom jazyku d)   2/1d 2/1d 4/2d 

Človek a hodnoty 1 1   2 

Etická výchova/Náboženská výchova 
e) 

1 1   2 

Človek a spoločnosť 3 1 1  5 

Dejepis g) 2    2 

Občianska náuka g) 1 1 1  3 

Človek a príroda 2 1   3 

Biológia 2 1   3 

Matematika a práca s informáciami 5/2d 1 1/1v 1/1v 8/2d/2v 

Matematika ch) 3 1 1/1v 1/1v 6/2v 

Informatika  ch) 2/2d    2/2d 

Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8 

Telesná a športová výchova e) 2 2 2 2 8 

Odborné vzdelávanie 13/1d/2v 19/2d/1v 21/4d/1v 23/7d/1v 75/14d/5v 

Teoretická príprava 7/1d/2v 13/2d/1v 14/4d/1v 15/7d/1v 49/14d/5v 

Ekonomika 2 1 2  5 

Účtovníctvo b)  3 1 2 6 

Marketing   1 1 2 

Technológia služieb cestovného 
ruchu 

2/1d 2 2 2 8/1d 

Dejiny kultúry  2/2d   2/2d 

Aplikovaná informatika b)  2 2  4 

Geografia cestovného ruchu j) 2/2v 1/1v   3/3v 

Manažment  1 2/2d 2/1d 5/3d 

Právna náuka   1 1 2 

Sociálna komunikácia j) 1 1 1/1v 1/1v 4/2v 

Seminár z informatiky b)    2/2d 2/2d 

Animačné služby    2/2d 2/2d 

Sprievodcovské služby   2/2d 2/2d 4/4d 

Praktická príprava 6 6 7 7 26 

Praktické  cvičenia z techniky 
administratívy b) 

3 2   5 

Prax b) 3 4 7 7 21 

SPOLU 35/6d/2v 34/5d/1v 35/7d/2v 35/10d/2v 139/28d/7v 

Účelové kurzy/učivo      

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 hod 15 hod    30 hod 

Kurz na ochranu života a zdravia   18 h  18 hod 

Účelové cvičenia 12 hod 12 hod    24 hod 

Maturitná skúška    1 1 



 
42 39 M floristika  Časový plán platný od 1.9.2013      
1.,2.,3. a 4.ročník školský rok 2019/2020 SOŠRR Rakovice 
Ročník 1. 2. 3. 4. spolu 

Všeobecné vzdelávanie 19/2d 13/2d 14/3d 12/3d 64/14d/2v 

Jazyk a komunikácia 6 6/2d 10/3d 10/3d 38/10d 

Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12 

Prvý cudzí jazyk d) 3 3 3 3 12 

Druhý cudzí jazyk d)   2/2d 2/2d 10/10d 

Konverzácia v cudzom jazyku d)   2/1d 2/1d 4/2d 

Človek a hodnoty 1 1   2 

Etická výchova/Náboženská výchova 
e) 

1 1   2 

Človek a spoločnosť 3 1 1  5 

Dejepis g) 2    2 

Občianska náuka g) 1 1 1  3 

Človek a príroda 2 1   3 

Biológia 2 2/1d   3 

Matematika a práca s informáciami 5/2d 1 1/1v 1/1v 8/2d/2v 

Matematika ch) 3 1 1/1v 1/1v 6/2v 

Informatika  ch) 2/2d    2/2d 

Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8 

Telesná a športová výchova e) 2 2 2 2 8 

Odborné vzdelávanie 16/4d 21/9d 21/6d 22/5d 75/18d 

Teoretická príprava 9/3d 14/7d 14/6 15/5d 47/16d 

Ekonomika 1d 2/2d 2 2 6/2d 

Floristika 2 2 4/2d 5/3d 13/5d 

Kvetinárstvo 2 2/1d 2/1d 2/1d 8/3d 
Sadovníctvo 2 2/1d 2/1d 2/1d 8/3d 

Obchodná prevádzka  2/1d 2/2d  4/3d 

Účtovníctvo 2d 2 2 2 6 

Marketing    2 2 

Technika administratívy  2d    
Praktická príprava 7/1d 7/1d 7 7 28/2d 

Prax b) 7/1d 7/1d 7 7 28/2d 

SPOLU 35/5d 34 35 34 138 

Účelové kurzy/učivo      
Kurz pohybových aktivít v prírode 15 hod 15 hod    30 hod 

Kurz na ochranu života a zdravia   18 h  18 hod 

Účelové cvičenia 12 hod 12 hod    24 hod 

Maturitná skúška    1 1 

      

      

      
v-  voliteľné  

d – disponibilné 

 

 



 

Školský vzdelávací program  Praktická žena 

1. ročník školský rok 2019/2020 SOŠRR Rakovice 

 
31 61 F praktická žena   Časový plán platný od 1.9.2019  

 
 

ČASOVÝ PLÁN 
    31 61 F praktická žena 

   

Učebný plán    

 platné od 1.9.2019  

Ročník 1. 2. spolu 

Všeobecné vzdelávanie 4 3/2d 7/2d 

Jazyk a komunikácia 1 1d 2/1d 

Slovenský jazyk a literatúra ) 1 1d 2/1d 

Človek a hodnoty    1 

 Etická/náboženská výchova b) 1 - 1 

Človek a spoločnosť  1 1 

Občianska náuka c) - 1 1 

Matematika a práca s informáciami 1  1 

Matematika d) 1 1/1d 1/1d 

Zdravie a pohyb 1  1 

Telesná a športová výchova e) 1 - 1 

Odborné vzdelávanie 28/1d 28/2d 56/2d 

Teoretické vzdelávanie 3 4 7 

Záhradnícka  výroba 2/1d 2/1d 5/2d 

Ručné práce 1   1 2 

Výživa a varenie  1 1 

Praktická príprava f) 24 24 48 

Odborný výcvik 24 24 48 

Spolu 31 32 63 

Účelové kurzy/učivo    

Kurz pohybových aktivít v prírode    

Kurz na ochranu prírody a človeka    

Účelové cvičenia    

Účelový kurz podľa výberu    

Záverečná skúška)   1 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky  o prerušení školského vyučovania v školách a školských zariadeniach od 30. marca 

2020 do odvolania, vzniknutá situácia bola riešená nasledovne. Teoretické vyučovanie bolo 

pre žiakov zabezpečené dištančnou formou tzv. on line vyučovaním.             

     Pedagogickí zamestnanci – učitelia  - zabezpečovali výchovno-vzdelávací proces pre 

žiakov z domáceho prostredia (home office) prostredníctvom elektronickej komunikácie so 

žiakmi. Pracovná doba pre prácu z domáceho prostredia – home office bola stanovená  na 

7,50 hodiny denne, pričom čas vykonávania práce mohol byť variabilný, stanovený podľa 

komunikácie so žiakmi, prípadne podľa realizácie iných aktivít. Časť z pracovnej doby bol 

určený na komunikáciu s vedením školy, komunikáciu s predsedami predmetových komisií 

a triednymi učiteľmi. Pracovné porady sa uskutočňovali prezenčnou formou pri dodržaní 

prísnych hygienických opatrení Súčasťou pracovnej doby bolo aj samoštúdium a príprava 

materiálov na  vyučovanie. Učitelia so žiakmi  komunikovali prostredníctvom Edupage, 

sociálnych sietí, emailom, v prípade potreby aj telefonicky,  resp. prostredníctvom odporúčaní 

na masmediálne vzdelávanie. Pedagogickí zamestnanci  realizovali výchovno-vzdelávací 

proces elektronickou formou  vo všetkých triedach v ktorých učili. Pedagogickí zamestnanci 

zabezpečovali priebežné hodnotenia žiakov v jednotlivých triedach. Celkové hodnotenie 

žiakov všetkých ročníkoch bolo uskutočnené administratívne. Pedagogickí zamestnanci 

učitelia boli povinní vypracovať a odoslať na mail riaditeľke školy k poslednému dňu mesiaca 

výkaz o vykonanej práci.  

     Pedagogickí zamestnanci - majstri odborného výcviku  realizovali pracovné činnosti na 

pracoviskách školy a to: v skleníku, na políčkach v parku, dielňach (aranžovanie podľa 

potreby). Zabezpečovali predaj záhradníckych výpestkov podľa osobitného postupu a vopred 

určeného rozpisu služieb za prísneho dodržiavania hygienických opatrení.  

     Pedagogickí zamestnanci Školského internátu - vychovávatelia  realizovali pracovné 

činnosti buď na pracovisku a  z domáceho prostredia. Na pracovisku zabezpečovali 

hygienické opatrenia šili rúška a zabezpečovali čistotu a poriadok na pracovisku. Zároveň 

zabezpečovali ubytovanie pre žiakov zo zahraničia a ubytovanie cudzích osôb ktorí robili ako 

sezónni pracovníci najmä vo firme Plantex, s.r.o. Veselé.  Vychovávateľky pripravovali 

priestory pre čitateľskú knižnicu pre žiakov ubytovaných v ŠI.  

     Pre nepedagogických zamestnancov bola stanovená práca tak, aby bola zabezpečená 

prevádzka školy a školského zariadenia. V školskej kuchyni sa nevarilo. Do priestorov 

Strednej odbornej školy regionálneho rozvoja, Rakovice bolo povolené vstupovať osobám iba 

v rúšku a bez príznakov respiračného ochorenia a povinnou dezinfekciou rúk, ktorú  



 

zabezpečila škola. Nepedagogickí zamestnanci vykonávali prácu na pracoviskách školy spolu 

s majstrami odborného výcviku. Touto činnosťou bol zabezpečený riadna prevádzka skleníka, 

políčok, parku a i.     

 

G.  Údaje o počte zamestnancov  a plnení kvalifikačného predpokladu      

   pedagogických zamestnancov školy 

 

Celkový počet zamestnancov celkom k 1. 9. 2019 bol  43 

z toho počet pedagogických zamestnancov:     27 

z toho počet nepedagogických zamestnancov: 16 

 

Štruktúra pedagogických  zamestnancov:      počet            kvalifikovanosť v     % 

riaditeľka                                  1                100 % 

zástupkyňa riaditeľky  školy           1    100 %  

učitelia teoretického vyučovania      17                                 100  % 

majstri odborného výcviku           4                                 100  % 

vychovávateľky šk. internátu                  3                                 100  % 

pedagogický asistent       1    100  % 

 

 

H. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

Snahou všetkých pedagogických pracovníkov je neustále sa vzdelávať, dopĺňať si vedomosti 

a zručnosti a nové poznatky, aby výchovno–vyučovací proces prispôsobovali požiadavkám 

súčasnej doby a trhu práce.  

Adaptačné vzdelávanie absolvovalo 5 učiteľov: Ing. Oravcová Jana, Mgr. Bóriková Eva,  

Mgr. Hajduk Patrik, Ing. Miklošková Paulína, 

Bučková Mária  

 

 

 

I. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Súťaže : 

- VICTORIA REGIA 2019 Národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov   

s medzinárodnou účasťou a Majstrovstvá Slovenska vo floristike. Tejto súťaže sa  

zúčaastnili traja žiaci, ktorí sa umiestnili na popredných miestach. Dominika 

Oboňová, Júlia Rajčáková, Angelika Kovach.  

 



 

- Majsterka odbornéh výcviku spolu so žiakmi vytvorila alegorický voz na tému ,,Krásy 

Slovenska“ 

- Súťaž Expert geniality show, tejto súťaže sa zúčastnilo 48 žiakov z toho žiačka 

Dominika Grmanová a Tomáš Čagan  sa umiestnili  medzi prvými sto súťažiacimi 

a získali titul Expert geniality show  

- V okresnom kole olympiády v anglickom jazyku v Piešťanoch 30. ročník žiačka 

Dominika Grmanová  sa umiestnila na 2. mieste   

- Účasť žiačky Natálie Jankechovej na majstrovstvách  Slovenska v aerobic  maratóne 

Trenčín 

-  Účasť na 12. ročníku celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže „Cesty za poznaním 

minulosti“.  Múzeum SNP, Banská Bystrica, žiačka Nikola Haulišová sa umiestnila 

na 3. mieste za prácu vo výtvarnej časti súťaže  ,,Aj počas vojny mali deti svoje sny“  

- Deň otvorených dverí v Elektrárni Piešťany Žiaci Strednej odbornej školy 

regionálneho rozvoja Rakovice pripravili výzdobu elektrárne a pre žiakov najmä II. 

stupňa ZŠ (končiacich ročníkov) zážitkový program plný nových zážitkov   a zábavy  

- Majstrovstvá SR v BOCCIi 2019 Bratislava, žiak Peter Varga sa umiestnil na 1. 

mieste, v kategórie BC 5, na 2. mieste páry BC5 

Výstava  

- Trenčín, Jahrada, JABLKO ROKA 2019  žiaci 2. ročníka ZV pripravili expozíciu pod 

vedením majsterky Zuzany Vozárovej 

 

Športové aktivity v šk. roku 2019/2020: 

september 2019 Cezpoľný beh žiakov SŠ 

november 2019  Medzitriedny turnaj v stolnom tenise 

december 2019  Medzitriedny turnaj vo futsale 

marec      2020 Lyžiarsky výcvikový kurz 

 

Protidrogové aktivity v šk.roku 2019/2020: 

 

september 2019 Spolupráca s výchovným poradcom v škole a Mestskou políciou v 

Piešťanoch 

október     2019  Monitorovanie šikanovania v škole prostredníctvom dotazníka 

november 2019  Spolupráca s OPPP v Piešťanoch pre študentov 1.ročníka 

január       2020 Na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky prednáška na tému –  

šikanovanie,  protidrogová prevencia a riziká vzniku závislosti na 

alkohole 

     

 



 

 

Ďalšie aktivity školy:  

- Piešťany Dom umenia - film Amnestie trieda I. MR/Fl , triedna učiteľka Ľubica 

Bučková 

- SPU Nitra -výstava orchideí, III.Z/V, IV. MRFl, učiteľka Ing. Anna Kanderová, 

majsterka Beáta Mičkyová   

- Exkurzia-Arboretum Mlyňany-Týždeň vedy a techniky na Slovensku, trieda I.Z/V 

RNDr. Pavol Múdry CSc., II. NŠ Ing. Renáta Jarinská 

- Účasť na vianočnom koncerte v divadle v Trnave, RNDr. Pavol Múdry CSc.,  II. NŠ, 

Ing. Renáta Jarinská 

- Akívna prezentácia a propagácia školy na sociálnych sieťach v elektronických a v 

printových médiach 

- Propagácia školy prostredníctvom absolventov školy 

- Propagácia školy a naborová činnosť prostredníctvom interaktívnych workshopov 

a kružkov na základných školách a v mestských kultúrnych centrách, Učasť a 

naborová činnosť na podujatiach organizovanýh kultúrnymi a vzdelávaciami 

inštituciami 

- Učasť na akciách Trnavského samosprávneho kraja ,Kam na strednú“ 

 

Zbierky: 

- Verejná zbierka Biela pastelka  2019 Únia nevidiacich 

- Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a 

mladým ľuďom na celom Slovensku. Zbierka v uliciach  21. ročník 

- KILO na pomoc rodinám v kríze - SPDDD Úsmev ako dar Spoločnosť priateľov detí 

z detských domovov Úsmev ako dar 

Záujmová činnosť a voľno časové aktivity v  SOŠ RR Rakovice a školskom internáte 

SOŠRR Rakovice. 

Záujmovú činnosť v čase mimo vyučovania zabezpečovali učitelia , majstri OV 

a vychovávateľky v ŠI.  

Do záujmových krúžkov v rámci voľnočasových aktivít žiakov bolo prihlásených 164 žiakov 

SOŠRR Rakovice. 

 

 

 



 

Krúžky v SOŠRR Rakovice a v ŠI SOŠRR Rakovice: 

1. Krúžok  aranžovania  20 žiakov        vedúca Mgr. Bóriková Eva 

2. Biologický krúžok  19 žiakov vedúci RNDr. Pavol Múdry CSc. 

3. Internetový klub   15 žiakov        vedúca Mgr. Drobná Martina 

4. Krúžok varenia a pečenia  16 žiakov        vedúca Bc. Drahovská Gabriela 

5. Masmediálna komunikácia 20 žiakov        vedúca Ing. Zuzana Bučková           

6. Ovocinársky krúžok  18 žiakov vedúca Mgr. Katarína Mináriková 

7. Šikovné ruky                          16 žiakov        vedúca Helena Magulová 

8. Športové hry   19 žiakov        vedúca Mgr. Drobná Martina 

9. Tvorba web stránok                21 žiakov        vedúca Mgr. Henrieta Kunicová      

 

Aktivity žiakov ubytovaných v školskom internáte  

Vychovávateľky v ŠI pracovali so žiakmi v čase mimo vyučovania a ich práca obsahovala 

výchovné štandardy pre  spoločenskú výchovu, mravnú výchovu, výchova k hodnotám, 

pracovnú výchovu a rozumovú výchovu, estetickú výchovu, telesnú výchovu, rodinnú 

výchovu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnu výchovu. 

Vo výchove mimo vyučovania sme nadväzovali na výchovno-vzdelávaciu činnosť Strednej 

odbornej školy regionálneho rozvoja. Cieľom výchovnej činnosti bolo umožniť žiakom  

individuálny rozvoj osobnosti  podľa záujmov, potrieb, poznatkov, spôsobilostí, zručností, 

postojov žiaka. Ďalšími  cieľmi  u žiakov ubytovaných v školskom internáte bol rozvoj 

kľúčových kompetencií v komunikácií medzi žiakmi, žiakmi a pedagógmi, zvyšovať kultúrnu 

úroveň žiakov ich vzťah k vzdelávaniu, k ochrane prírody a k celkovej príprave na život 

v otvorenej spoločnosti. 

Aktivity žiakov ubytovaných v ŠI 

-     spoločenský večer – zoznamovanie žiakov pri  táboráku, september 2019 

-     príprava žiakov na medzinárodnú súťaž zručnosti žiakov vo viazaní a aranžovaní,   Viktória 

Régia 2019, v popoludňajších hodinách, 

-     prezentácia školy a školského internátu počas dní  otvorených dverí v SOŠRR Rakovice, 

príprava expozície, výroba kulinárskych špecialít, Jablkové hody, október 2019 

-     realizácia charitatívnej zbierky Biela pastelka – zbierka pre nevidiacich a slabozrakých 



 

-     športová činnosť žiakov futbalový a florbalový turnaj ( žiaci ŠI / hostia ubytovaní v ŠI), 

-     športová činnosť – hranie kolkov v kolkárni v Rakoviciach, 

- Využívanie discgolfového ihriska v parku školy- oboznámenie žiakov s rekreačnou športovou 

aktivitou. 

-     Mikulášsky a vianočný večierok – spoločenský večer, december 2019 

-     rozvoj tvorivosti a zručností žiakov - pečenie medovníčkov ich zdobenie, ozdobné balenie 

darčekov 

- prezentácia školy a školského internátu na vianočnom dni otvorených dverí v SOŠRR 

Rakovice, príprava priestorov a prezentácie výrobkov žiakov na DOD, zabezpečenie 

občerstvenia, vianočný punč a  ukážky výroby vianočných oblátok s ochutnávkou. 

-     zapojenie sa do aktivít ,,Po stopách svojho regiónu“ upevňovanie národnej hrdosti u žiakov, 

budovanie vzťahu k ľudovej kultúre Slovákov a k  ľudovým tradíciám v rámci regiónu 

v ktorom žiaci pôsobia počas štúdia, 

-     organizácia fašiangového karnevalu v ŠI 

- Príprava a organizácia Valentínskeho plesu v SOŠRR Rakovice pre rodičov a priateľov školy, 

príprava programu, obsluha hostí, prezentácia škola a školského internátu 

-     Návrat ku koreňom, ľudové tradície,- návšteva múzea v Krakovanoch, 

V školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili aj do projektu „Kultúrne poukazy 2020“ 

gestorované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Všetkým žiakom a pedagogickým 

zamestnancom sme sprostredkovali kultúrne poukazy v hodnote 4 €.-, ktoré môžu  použiť na 

kultúrne podujatia v SR do 11.11.2020. 

Počet pedagogických zamestnancov ktorí dostali kultúrny poukaz bol 27. 

Počet žiakov ktorí dostali kultúrny poukaz - 187. 

Dňa 10.3.2020 VÚC TT trnavský samosprávny kraj, odbor školstva na základe vážnej 

epidemiologickej situácie Covid-19 rozhodol prerušiť vzdelávanie na SŠ a školských 

zariadeniach do odvolania. 

Dňa 13.3.2020 z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie Covid-19, MŠVaV SR 

rozhodlo o uzatvorení škôl a školských zariadení do odvolania. 

MŠVaV SR vydalo usmernenie zriaďovateľom škôl o prezenčnom vzdelávaní na školách od 

22.6.2020.  

 



 

Voľné ubytovacie kapacity školského internátu  sa v čase dištančného vyučovania žiakov 

využívali na podnikateľskú činnosť. Pri ubytovávaní cudzích osôb  v čase od marca do konca 

júna 2020 bolo zabezpečené dodržiavanie mimoriadnych hygienických opatrení: dezinfekcia 

priestorov,   prebiehalo v krátkodobých i dlhodobých intervaloch. Ubytovaných cudzích osôb 

v školskom internáte v rámci podnikateľskej činnosti v jednom mesiaci bolo priemere cca 60 .   

 

J. projekty do ktorých je škola zapojená 
 

 

Projekt: Zdravie na tanieri – ,,Regionálna kuchyňa zdravo a chutne“,vybavenie školskej 

cvičnej kuchynky, projekt vyhlásený MŠVaV SR  

Projekt: “Apply green pedagogy: SDGs implementation by floristry” 

                číslo: 2020-1-SK01-KA202-078210 

  

K. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou školskou       

     Inšpekciou  

V SOŠRR Rakovice nebola v školskom roku 2019/2020 vykonaná inšpekčná činnosť 

 

L. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

Hlavná budova školy leží uprostred historického prírodno- krajinárskeho parku  o rozlohe cca 

6,5 ha. Celková rozloha areálu školy je 26 ha. V areáli sa nachádza 30 väčšinou  historických 

budov. Na teoretické vyučovanie sa využíva  19  tried, z toho  4  na informatiku a jedna pre 

techniku administratívy, jazykové učebne, odborná učebňa floristiky. Špecializované učebne 

sú určené pre účely odborného výcviku (skleníky,  aranžérske dielne, ďalej  kuchynka na  

varenie, stolovanie, šitie). Škola má školské zariadenia školský internát a školskú jedáleň, 

kotolne, dielne,  skladovacie priestory, garáže, polia.   

 Škola disponuje modernou výpočtovou technikou využívanou vo  vyučovacom procese. 

 Všetky priestory školy, ktoré sa využívajú na teoretické a praktické vyučovanie  spĺňajú    

požadované technické a hygienické požiadavky na vyučovanie žiakov. 

  

 

 

 

 



 

M. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacích   

činností   školy  

 Prenesené kompetencie /Kód zdroja 111/ 

 Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov     771 907,- € 

 Normatívne finančné prostriedky      750 414- € 

 Nenormatívne finančné prostriedky       21 493,- € 

 Vzdelávacie poukazy          5 766,- €  

 Príspevok asistent učiteľa          11 827,- €  

   Lyžiarsky kurz             3 900,- € 

  

Originálne kompetencie – dotácia TTSK /Kód zdroja 41/ 

Zariadenie školského stravovania      42 341,- € 

Školský internát:        94 019,- € 

Škola         90 466,- € 

KV/KZ 41 

     Zateplenie objektu – okná                                                                    133 184,99 € 

        

 Z dotácie KZ 41 na školu bolo 30 000,- € použité na riešenie havarijného stavu parku 

/výrub stromov, likvidácia náletov a drevnej hmoty, zdravotný a bezpečnostný rez stromov 

o výške 20-30 m./  Ďalšie finančné prostriedky boli použité na  opravu havarijného stavu 

strechy sklenníka,  oprava chodníka pri skleníku, odvodnenie plochy pri skleníku   a iné 

bežné opravy priestorov pre OV. 

     Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov, alebo inej osoby 

Žiaci ubytovaní v školskom internáte – platby za ubytovanie  10 400,- €  

Žiaci ubytovaní v školskom internáte  – platby za suroviny 

do školskej jedálne       22 857,-€ 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy   5 766,- €  

a spôsob ich použitia: 

Použitie:  nákup  materiálu na zabezpečenie krúžkovej činnosti , mzdy  pedagógov, 

náplne do tlačiarní a kopírok, energia.   

 

 

 

 

 



 

Cieľ určený školou v koncepčnom zámere na príslušný školský rok 

- zefektívniť nábory žiakov 

- prehĺbiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu 

- znížiť absenciu žiakov na vyučovaní  

- zlepšovať imidž školy  

- zlepšiť materiálno technické zabezpečenie na vyučovaní   

- zdokonaľovať šškolské vzdelávacie programy podľa požiadaviek praxe 

- boj proti alkoholizmu a drogám a iným návykovým látkam 

    

O.  Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

Škola dosahuje dobré výsledky na úseku praktického vyučovania pri získavaní manuálnych 

zručností žiakov, úspešne reprezentuje školu a Slovensko na medzinárodných podujatiach. 

Vysoké percento absolventov sa uplatňuje na trhu práce, má kvalitné životné prostredie 

a vysoký štandard sociálnych vymožeností. Zabezpečuje pre žiakov celodenné stravovanie 

a ubytovanie v školskom internáte. 

 Škola má dlhodobé zahraničné vzťahy je zaujímavým partnerom   pre riešenie  

medzinárodných projektov a stáži pre učiteľov a žiakov zo zahraničia. 

 

P. Uplatnenie absolventov 

Absolventi študijných odborov sa po absolvovaní štúdia uplatňujú na trhu práce ako 

kvalifikovaní odborníci v študovanom odbore, alebo pokračujú v pomaturitnom, alebo 

vysokoškolskom štúdium.  

 Absolventi učebných odborov sa  uplatňujú na trhu práce v študovanom odbore, alebo 

pokračujú v nadstavbovom štúdiu, aby mohli získať odborné vzdelanie s maturitou.   

Škola spolupracuje  s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch za účelom 

informovania absolventov štúdia o ich uplatnení na trhu práce.  

O absolventov sa uchádzajú firmy zo Slovenska a zo zahraničia najmä z Českej republiky. 

 

Spolupráca školy 

SOŠRR Rakovice aktívne spolupracuje s nasledovnými organizáciami: Mestské a obecné 

úrady, Mikroregion nad Holeškou,   

Ovocinárska únia SR, Slovenská asociácia kvetinárov a floristov,  Europea International, 

EUROPEA Slovakia, Plantex, s.r.o. Veselé, PVOD Kočín, PD Čachtice , Šupa technika 

Veľké Kostoľany 

JUKKA, s.r.o. záhradnícke centrum Ostrožská Nová Ves, Česká republika, Ľuboš Strečanský 

záhradníctvo Dubovany, Canea SK Trnava, Dzuriaková Kveta FLORAL-art, Trnava, 



Ekonomický softvér Kros, .SPU Nitra, Trnavská univerzita, pedagogická fakulta Univerzita 

sv. Cyrila a Metóda Trnave Mendlova univerzita v Brne,  Záhradnícka fakulta Lednice na 

Morave 

ZŠ Rakovice, ZŠ Veľké Kostoľany, ZŠ Vrbové, Školská ulica 4, ZŠ Vrbové Komenského 2, 

ZŠ Piešťany E. F. Scherera, 4874/40, ZŠ Piešťany Holubyho 15,  ZŠ Chtelnica Námestie 1. 

mája 3, ZŠ Veľké Ripňany Školská 528, ZŠ Nitrianska Blatnica 3, ZŠ Hlohovec Podzámska 

35, ZŠ Hlohovec  Koperníkova 1388/24, ZŠ Trnava, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15,  Základná 

škola  Trnava Spartakovská 5,   ZŠ Brezová pod Bradlom, Dolné lúky 357, ZŠ  Myjava 

Viestova ul.č.1,  ZŠ  Horná Streda, Partizánska 391 

Spolupráca so základnými školami  a propagácia odborného vzdelávania a prípravy je 

vykonávaná prostredníctvom súťaží zručností žiakov v aranžovaní kvetín,  vedomostné 

súťaže žiakov z biológie, ekológie a z iných prírodovedných disciplín. Praktické ukážky na 

hodinách pracovného vyučovania žiakov ôsmych a deviatych ročníkov, ovocinárstvo – 

očkovanie, vrúbľovanie, viazanie a aranžovanie kvetín, výsadba mobilnej zelene do 

interiérov.  Motivujúcimi sú prezentácie nových vedomostí a zručností  našich žiakov, ktoré 

získali na stážach v zahraničí. 

Formy realizácie náborov sú vykonávané prostredníctvom plánovaných pravidelných návštev 

našich výchovných poradcov na základných školách a v blízkom okolí ako aj priľahlých 

regiónoch trenčianskeho, nitrianskeho a bratislavského samosprávneho kraja.  Škola sa 

prezentuje formou propagácie úspešných projektov žiakov školy, ktoré sú zamerané na 

činnosť školy, odbornú problematiku výchovy a vzdelávania ako aj na mimoškolskú činnosť. 

Vhodnými pre prezentáciu školy sú stručné články zo života školy v tlači, besedy v miestnej 

televízii,  pre Slovenský rozhlas, rodičovské združenia končiacich ročníkov na základných 

školách, ako aj termíny významných udalostí konkrétnej základnej školy, kde na požiadanie 

dokážeme vykonať prezentáciu, ukážku prác žiakov aj zapojenie žiakov základných škôl do 

súťaží zručnosti a poriadaním akcií pre ZŠ. 

 

Spolupráca školy s rodičmi  

Škola spolupracovala s rodičmi v oblasti výchovy, vzdelávania, prevencie protispoločenských 

a patologických prejavov v správaní žiakov, ako aj pri vytváraní optimálnych podmienok pri 

začleňovaní žiakov s poruchami učenia a správania a špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami. 

Pravidelne vysielame zástupcu na Burzy informácií, ktoré organizujú úrady práce, sociálnych 

vecí a rodiny (Trnava, Galanta). Stretnutia sú určené pre výchovných poradcov základných 

škôl, ktorí informácie o možnostiach štúdia sprostredkúvajú žiakom základných škôl. 

Zúčastnili sme sa aj veľtrhu stredných škôl v Mestskej športovej hale. Aj takýmto 

prezentáciám vďačíme za to, že záujem o štúdium na našej škole čoraz viac prejavujú aj žiaci 

zo susedných okresov 



 

3-ročné učebné odbory : 

 

45 71 H záhradník – absolvent tohto odboru sa môže uplatniť:  

- v štátnych a súkromných záhradníckych firmách na území SR i v zahraničí 

- v predajniach záhradkárskych potrieb, v kvetinárstvach, v záhradných centrách, 

obchodných reťazcoch 

- v zeleninárskych, kvetinárskych a ovocinárskych prevádzkach (ovláda aj práce v ovocnej 

škôlke, ako aj v ovocnom sade) 

- ako návrhár a realizátor jednoduchých projektov výsadby zelene, kvetinových záhonov, 

výsadby a ošetrovania kvetín a drevín v interiéroch, ako aj exteriéroch 

- môže si vytvoriť vlastnú firmu (výučný list) v oblasti záhradníctva a vie ju viesť 

- vie komunikovať v cudzích jazykoch 

 

45 69 H viazač a -aranžér kvetín -  absolvent tohto odboru sa môže uplatniť: 

- ako odborník v oblasti obchodu a služieb, najmä pre predajne kvetín, záhradnícke centrá 

a obchodné reťazce na Slovensku, ako i v zahraničí 

- ovláda základné aranžérske práce pre úpravu interiérov a exteriérov, 

-     vie posúdiť a tiež urobiť jednoduchý návrh ich výzdoby 

-    ovláda základné umelecké štýly v oblasti viazania a aranžovania kvetín  

- vie viazať rôzne druhy kytíc ( svadobné, smútočné, príležitostné), robiť príležitostné 

aranžérske úpravy ( vence na dušičky, vianočnú výzdobu, veľkonočnú, výzdobu 

svadobných miestností, stolov, svadobného auta...) 

- pozná zásady chrámových výzdob (Vianoce , Veľká noc,  svadba, krstiny,  prvé sv. 

prijímanie, birmovka a pod.) 

 

- aranžérske práce zo sušeného kvetinového materiálu ( pozná rastliny vhodné na použitie 

do suchých kvetinových úprav a vie si ich aj dopestovať) 

 

- vie zákazníkom odborne poradiť ako správne zaobchádzať so zakúpeným tovarom 

v predajni 

 

-  ovláda spoločenské správanie najmä v styku so zákazníkom, vie komunikovať 

v anglickom, alebo nemeckom jazyku 

- môže si vytvoriť vlastnú firmu v danej oblasti  

 

4-ročné študijné odbory : 

 



64 05 K pracovník marketingu - absolvent tohto odboru sa môže uplatniť: 

- ako kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať činnosti súvisiace s praktickým 

marketingom, teda pre obchod a služby na Slovensku a v zahraničí 

- ovláda odbornú ekonomickú terminológiu 

- je schopným riadiacim a organizačným pracovníkom  

- je schopný zabezpečovať požadovanú dokumentáciu exportu a importu tovaru v logistike 

- ovláda hospodársku korešpondenciu, obsluhu PC a využitie informatiky, výpočtovej 

techniky a základy účtovnej evidencie 

- pozná sortiment výrobkov a služieb, ktoré realizuje na trhu, ich vlastnosti, spôsob ich 

výroby a využitie 

- dokáže zostaviť ponuku výrobkov pre trh a vhodne aplikovať nástroje marketingu  

- má teoretické i praktické vedomosti v oblasti reklamy 

- ovláda anglický a nemecký jazyk. Prvý na úrovni, ktorá mu umožňuje priamu 

komunikáciu a štúdium, druhý ovláda informatívne. 

- je schopný samostatne založiť a viesť vlastnú firmu 

- po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa môže uchádzať o štúdium na VŠ 

 

 

63 24 M manažment regionálneho cestovného ruchu - absolvent tohto odboru sa môže 

uplatniť: 

-     v oblasti regionálneho cestovného ruchu 

-  v cestovných kanceláriách 

-     v informačných centrách 

-     v múzeách ako informátori a sprievodcovia ako organizátori cestovného ruchu 

v regiónoch   

       pri mestských a obecných úradoch ako pracovníci marketingových útvarov 

v samosprávach 

-     v organizovaní skupinovej, individuálnej a rodinnej turistiky 

 

-     v stravovacích a ubytovacích podnikoch a zariadeniach 

-     v sprievodcovskej činnosti aj pre zahraničné destinácie 

-     v kongresových službách 

- vedia komunikovať v cudzom jazyku 

 

42 39 M floristika absolvent tohto odboru sa môže uplatniť:  

- ako odborník v oblasti obchodu a služieb, najmä pre predajne kvetín, záhradnícke centrá 

a obchodné reťazce na Slovensku, ako i v zahraničí 

- ovláda aranžérske práce pre úpravu interiérov a exteriérov, 



-     vie posúdiť a urobiť návrh ich výzdoby 

-    ovláda umelecké štýly v oblasti viazania a aranžovania kvetín  

- vie viazať rôzne druhy kytíc ( svadobné, smútočné, príležitostné), robiť príležitostné 

aranžérske úpravy ( vence na dušičky, vianočnú výzdobu, veľkonočnú, výzdobu 

svadobných miestností, stolov, svadobného auta...) 

- pozná zásady chrámových výzdob (Vianoce , Veľká noc,  svadba, krstiny,  prvé sv. 

prijímanie, birmovka a pod.) 

- aranžérske práce zo sušeného kvetinového materiálu ( pozná rastliny vhodné na použitie 

do suchých kvetinových úprav a vie si ich aj dopestovať) 

- vie zákazníkom odborne poradiť ako správne zaobchádzať so zakúpeným tovarom v 

predajni 

-  ovláda spoločenské správanie najmä v styku so zákazníkom, vie komunikovať 

v anglickom, alebo nemeckom jazyku 

- môže si vytvoriť vlastnú firmu v danej oblasti  

- ovláda účtovníctvo 

 

Cieľ a vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy 

Zámerom školy je vzdelávať žiakov pre potreby trhu práce v podmienkach školy a na 

pracoviskách v zmluvných podnikoch. 

Vzdelávanie žiakov bolo zabezpečované v zmysle Školských vzdelávacích programov pre 

jednotlivé študijné a učebné odbory s dôrazom na praktické vzdelávanie 

- uzavreli sme zmluvy o praktickom vzdelávaní v zmluvných podnikoch s firmou 

Plantex s.r.o. Veselé, PVOD Kočín 

- kládli sme dôraz na medzi-predmetové vzťahy s cieľom získania uceleného vzdelania 

v rámci jednotlivých odborov 

- spolupracovali sme s ďalšími vzdelávacími inštitúciami ako sú: Trnavská univerzita, 

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Univerzita Cyrila a Metóda v Trnave a i. 

 

 

- spolupracovali sme : Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, ŠIOV, 

Slovenská Asociácia kvetinárov a floristov, medzinárodné združenie Europea 

International, Europea Slovakia-združenie vzdelávacích zariadení v rezorte 

pôdohospodárstva, SPPK  

- pre končiace ročníky boli zabezpečené prednášky z UPSVaR 

- zabezpečovali sme individuálny prístup pedagógov  pre všetkých žiakov s dôrazom na 

žiakov začlenených 

 

 



- boli sme  spoluorganizátormi vzdelávacích seminárov pre učiteľov odborných 

predmetov a praxe a majstrov pre odborný výcvik. 

- zabezpečovali sme vzdelávanie všetkých pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov školy formou prednášok a krátkodobých kurzov   

 

Oblasť výchovy 

- kládli sme dôraz na riadnu dochádzku žiakov do školy a dodržiavanie školského 

poriadku 

- správania sa žiakov voči pedagógom, medzi sebou a k cudzím ľuďom 

- zapájali sme žiakov do voľnočasových aktivít formou krúžkov  

Pracovné podmienky 

- zlepšovali sme životné prostredie údržbou zelene v parku, odstraňovali sme suché 

a poškodené konáre stromov v parku  

- výsadbou kvetinových záhonov 

- zbieranie a likvidovanie náhodného odpadu na chodníkoch  

- permanentne udržiavame poriadok a čistotu na pracovisku 

- zlepšovali sme materiálno-technické vybavenie pracovísk 

 

 

Záver  

Správa bola vypracovaná podľa 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 a 

Metodického usmernenia č. 10/2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005 Z.z. o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení 

 

Hodnotiaca správa za školský rok 2019/2020 bola prerokovaná a schválená na rade školy 

členmi rady školy SOŠ Rakovice dňa  29.10.2020. 

 

Vypracovali: Ing. Mária Múdra   riaditeľka školy 

  Ing. Mária Miklošková  zástupkyňa riaditeľky školy 

  Mgr. Ida Samuhelová   ekonómka školy 

  Mgr. Martina Drobná   hlavná vychovávateľka  

  p. Eva Benková   personalistka školy 

 

      

Ing. Mária Múdra 

               riaditeľka 


