
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán činnosti Centra OVP  

pre školský rok 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



 

 

MESIAC 

 

 

ČINNOSŤ COVP 

 
September 

2020 
 Vypracovať plán profesijného rozvoja zamestnancov. Vzdelávanie učiteľov 

a majstrov SOŠs.  

 Rozšíriť vzdelávanie pedagógov v oblasti automatizácie, PLC a robotiky 

 Zabezpečiť školenie pedagogických zamestnancov zamerané na nové formy 

vyučovania, zavádzanie on line vyučovania 

 Stretnutie so zástupcami zamestnávateľských spoločnosti, prehodnotenie 

potrieb zamestnacov, spolupráca na zavádzaní atraktívnych a užitočných 

študijných/učebných odborov 

 Zabezpečiť kvalitnú odbornú prax  a odborný výcvik pre vybraných žiakov 

v školskom systéme vzdelávania v zmluvných zamestnávateľských 

spoločnostiach ako  SCHAEFFLER Kysuce, Kia Motors Slovakia, OMNIA-

KLF, KINEX BEARINGS, Scheidt & Bachmann Slovensko, Metsä Tissue 

Slovakia, Elmax, 3T, Mont IRP, UPT, Autokaros 

 

Október 

2020 
 Realizovať Deň otvorených dverí na SOŠs pre žiakov ZŠ a rodičov z KNM 

a blízkeho okolia, v spolupráci so zamestnávateľskými spoločnosťami     

SCHAEFFLER Kysuce, Kia Motors Slovakia, OMNIA-KLF, KINEX 

BEARINGS, Scheidt & Bachmann Slovensko. 

 Uskutočniť školské kolo ZENIT (strojárstvo, elektronika) v spolupráci so 

zamestnávateľmi 

Pripraviť podklady na tvorbu obsahu vzdelávania spolu so zamestnávateľmi 

v rámci Regionálnej platformy pre študijný odbor mechanik nastavovač 

 Vytvoriť nové aktuálne propagačné materiály na prezentáciu odborov 

v spolupráci so zamestnávateľmi 

 Zorganizovať technicku olympiádu pre ZŠ 

 

November 

2020 
 Zúčastniť sa burzy prezentácií stredných škôl v  Čadci, KNM, Žiline a Bytči 

v spolupráci s firmami. 

 Realizovať nábory na ZŠ v okresoch KNM, Čadca, Bytča, Žilina učiteľmi 

a majstrami odbornej výchovy SOŠs spoločne so zamestnávateľmi. 

 Zabezpečiť účasť zástupcov zamestnávateľov a výchovného poradcu SOŠs 

na Rodičovskom združení v oblasti propagácie odborného vzdelávania 

a prípravy a uplatnenia absolventov sa na trhu práce . 

 Pokračovať v tvorbe video prezentácie „ Naši úspešní absolventi „ 

December 

2020 
 Spolupracovať so Žilinskou univerzitou v Žiline v oblasti realizácie 

projektov v strojárskej oblasti/ výroba prototypov, komponentov a pod./ 

a kooperácie s partnerskými spoločnosťami. 

 Zorganizovať  stretnutie výchovných poradcov na SOŠs  

Január  

2021 
 Uskutočniť exkurziu žiakov študijných a učebných odborov do 

zamestnávateľských spoločností  SCHAEFFLER Kysuce, KIA Motors 

Slovakia, OMNIA-KLF, KINEX BEARINGS, Scheidt & Bachmann 



Slovensko. 

 Usporiadať výstavu výrobkov študentov SOŠs v Kysuckom múzeu spojené 

s ukážkami umeleckých kováčov 

 Uskutočniť tvorivé dielne na oslovených ZŠ v Kysuckom Novom Meste 

a okolí. 

Február  

2021 
 Uskutočniť školské kolo SOČ na SOŠS Kysucké Nové Mesto. 

 Pripraviť žiakov a úspešne reprezentovať školu vo vyššom kole ZENIT  

 Zorganizovať DOD na škole 

Marec 

2021 
 Realizovať stretnutie so zástupcami zamestnávateľských spoločností  

SCHAEFFLER Kysuce,  KIA Motors Slovakia,  Scheidt & Bachmann 

Slovensko, STAVO-KOV, POLYCASA, OMNIA-KLF za účelom 

podpísania zmluvy o SDV a  pre inováciu obsahu a úpravu ŠkVP v súlade 

s požiadavkami participujúcich spoločností.   

 Preškoliť učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku na 

nové technológie, ktoré sú bežné v jednotlivých firmách. 

 Požiadať stavovské organizácie  o vyjadrenie sa k PČOZMS,  delegovať 

a menovať zástupcov  

 Usporiadať súťaž zručností pre našich žiakov na SOŠs v KNM 

Apríl  

2021 
 Motivovať a oceňovať žiakov, ktorí dosahujú dobré výsledky v škole ale aj 

na praxi. V spolupráci s firmami najlepším žiakom zabezpečiť odmenu 

formou štipendií.  Informačné stretnutie predstaviteľov KIA Motors Slovakia 

so žiakmi III. ročníkov študijných odborov a II. ročníkov učebných odborov. 

 Prezentovať SOŠs KNM na celoslovenskej prezentačnej výstave MLADÝ 

TVORCA Nitra. 

 Realizovať kurz zvárania CO2, zváranie elektrickým oblúkom obalenou 

elektródou, zváranie a rezanie  plameňom pre študentov našej školy  ale aj 

pre iné školy a zamestnávateľské firmy v regióne. 

 Pripraviť a materiálne zabezpečiť účasť na súťaži vodíkových aut H2AC 

ktorú organizuje Hydrogen Horizont Slovakia v Bratislave 

 Zaslať obsah maturitných skúšok na schválenie SOPK 

Máj  

2021 
 Realizovať PČOZMS  v systéme duálneho vzdelávania pre študijný odbor 

v zmluvných spoločnostiach  SCHAEFFLER Kysuce, KIA Motors Slovakia, 

OMNIA KLF za účasti zástupcu zamestnávateľa, 

 Realizovať PČOZMS  v školskom systéme vzdelávania pre študijné odbory 

v zmluvných spoločnostiach  SCHAEFFLER Kysuce, Scheidt & Bachmann 

Slovensko a v priestoroch SOŠs za účasti predstaviteľov spolupracujúcich 

firiem a zástupcov SOPK. 

 Realizovať TČOZMS na našej škole za účasti predstaviteľov 

zamestnávateľských firiem a členov SOPK.  

 Zúčastniť sa Remeselných hier ktoré organizuje SOŠ Třineckých železáren 

v Třinci. 

 Slávnostné vyradenie absolventov SOŠs za účasti zamestnávateľských 

spoločností 

 Zaslať obsah maturitných skúšok na schválenie SOPK 

Jún  Uskutočniť skúšky z odbornej spôsobilosti vyhláška 508/2009 Z.z. §21 pre 



2021 žiakov SOŠs alebo žiakov iných škôl, ktorí majú ukončené vzdelanie 

elektrotechnického smeru. 

 Realizovať PČZS v spoločnosti KIA Motors, v priestoroch SOŠs v KNM  za 

účasti členov SOPK. 

 Uskutočniť ZS učebných odborov v spolupráci so zamestnávateľskými 

spoločnosťami,  SOPK a SPPK. 

 Predbežné rokovanie  so zamestnávateľskými firmami pre vykonávanie 

odbornej praxe žiakov SOŠs pre školský rok 2021/2022. 

 Uskutočniť niekoľkodňovú stáž učiteľov odborných predmetov a majstrov 

odbornej výchovy v zamestnávateľských spoločnostiach SCHAEFFLER 

Kysuce, KIA Motors Žilina,  Scheidt & Bachmann Slovensko za účelom 

oboznámenia sa s novými technológiami. 

 Príprava materiálno technického  zabezpečenia na letnú akadémiu 

v spolupráci s firmou SCHAEFFLER Kysuce. 

 Účasť na dni otvorených dverí zamestnávateľských spoločnosti 

SCHAEFFLER Kysuce a KIA Motors Slovakia 

 Prezentovať výrobky SOŠs  na výstave  na ŽSK v Žiline 

 

 

 

 


