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Vážení rodičia, milí čitatelia, 

  

       úvodom Vás čo najsrdečnejšie pozdravujem v netradičnom školskom roku 

2020/2021 a zároveň každému z Vás želám predovšetkým pevné fyzické i duševné 

zdravie a veľa osobného šťastia.  

  

       V dnešnom turbulentnom a neistom svete sa neustála zmena stala súčasťou 

nášho každodenného pracovného i súkromného života. Zmeny rýchlo prenikajú do 

všetkých oblastí a obrovské zmeny sa už niekoľko mesiacov dejú aj v oblasti škol-

stva. Len čo sa rozbehol nový školský rok, vo veľmi krátkom čase sme boli opakova-

ne nútení obmedziť sa už len na potenciál digitálnej komunikácie. 

 

       Pedagógovia našej školy nadviazali  na metódy a postupy z dištančného vzdelá-

vania z prvej vlny a naďalej ich  vo svojej práci zlepšujú a zdokonaľujú. Nevyhnut-

nou súčasťou našej práce sú vzdelávacie portály, najmä Edupage, prostredníctvom 

ktorého žiaci dostávajú vypracované učebné materiály a tiež zadania na domáce 

úlohy. Tento portál  taktiež  umožňuje  efektívne komunikovať nielen  so žiakmi ale 

aj s rodičmi. Pedagógovia stále intenzívnejšie využívajú aj služby balíka  Office 365 

spoločnosti  Microsoft,  v ktorom má každý náš pedagogický zamestnanec aj žiak 

svoj účet, čo im  umožňuje  zdarma využívať všetky jeho užitočné aplikácie. Najviac 

využívanou sa stala aplikácia Teams, prostredníctvom ktorej sa pedagógovia denno-

denne stretávajú so svojimi žiakmi  na on-line vyučovacích hodinách. Takéto hodi-

ny  poskytujú vyučujúcim vysokú mieru priamej interakcie so žiakmi. Učitelia  doká-

žu na  obrazovkách svojich počítačov zdieľať  so žiakmi  svoje pripravené učebné 

materiály, komunikovať s nimi  na témy preberaného učiva a tiež ich usmerňo-

vať  v ich domácom dištančnom vzdelávaní.  

 

       Vzhľadom k tomu, že dištančná forma vzdelávania nedokáže v plnom rozsahu 

nahradiť plnohodnotnú interakciu klasického vyučovania, v súčasnosti ju v čo naj-

väčšej miere obohacujeme aj online vyučovaním, čo je však mimoriadne náročné na 

intenzitu pracovného nasadenia a vypätia pedagogických zamestnancov. Je tu veľa 

neznámych, nepredvídateľných, technických i organizačných faktorov a požiadaviek, 

ktorým je nutné sa neustále prispôsobovať, čo si vyžaduje nadmieru času i úsilia, 

mnohokrát s následkami vyčerpanosti a stresu. Preto si vážim a oceňujem húževna-

tosť svojich kolegov v procese neustáleho sebavzdelávania rovnako v oblasti odbor-

nej ako aj v nových trendoch a formách výučby, za čo im patrí vďaka.  
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       Rovnako ďakujem aj Vám, rodičom, za Vašu empatiu a spoluprácu pri realizácii 

dištančného vzdelávania. Zabezpečenie nevyhnutného technického vybave-

nia  a  dohľadu nad prácou a účasťou na vyučovaní Vášho dieťaťa významne rozho-

duje o úspešnosti celého procesu vyučovania. Verím, že vzájomnou spoluprácou 

a podporou preklenieme aj toto náročné obdobie. 

 

       Záverom by som chcela všetkým popriať veľa oddychu, pokoja a príjemné pre-

žitie jesenných prázdnin so želaním, aby sme sa čo najskôr v zdraví znova spoločne 

mohli stretnúť! 

      Oľga Hodálová  

 riaditeľka 
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Skrášľovanie vstupného areálu školy 

   

Ešte pred odchodom na dovolenky 

sme si dali za cieľ popremýšľať, ako 

by bolo možné skrášliť náš vonkajší 

areál. Keď sme sa v polovici augusta 

opäť vrátili do školy prichádzajúc po 

novej  príjazdovej ceste nemohli sme 

prehliadnuť  modernú  dvojpodlažnú 

halu  Regionálneho tréningového 

centra, ktorá sa majestátne týči nad 

našou školou.  Taktiež nás prekvapili  

novovybudované chodníky spolu s parkoviskom. Aby sa dominante našej školy aspoň tro-

chu priblížil i vstupný priestor do školskej budovy, rozhodli sa  pedagógovia s pomocou os-

tatných zamestnancov hneď začať s reali-

záciou skrášľovania. Všetkým zamest-

nancom  s ich vlastným úsilím, pracovi-

tosťou, nápadmi a snahou šetriť finanč-

nými prostriedkami a nákladmi školy,  

ale hlavne nadšením a prácou podarilo 

zviditeľniť základný  kameň, ktorý novou 

zeleňou, ale i dekoratívnymi kamienkami 

nadobudol  zodpovedajúcu  úroveň. Pani   

Anna Šubová a  Danka Marciňová ako 

schopné záhradné dizajnérky motivovali ostatných k vytvoreniu pekných skaliek, záhonov 

a zátiší. Učitelia si iniciatívne  priniesli i vlastné náradie a záhradnú techniku. Mladí kolego-

via Erik Krajinčák a Michal Puček dokonca vylepšili fasádu časti budov. Rovnako patrí 

vďaka všetkým, ktorí sa v rámci svojich možností podieľali na skrášľovaní priestoru čiste-

ním,  hrabaním, strihaním krovia, 

rekultiváciou pôdy, či prenášaním 

ťažkých betónových kvádrov a pod. 

Výsledkom je upravený priestor, 

ktorého realizácia iba začala, pretože 

pedagógovia počas brigády prišli 

s množstvom ďalších nápadov na 

využitie vstupného areálu školy. 
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Bývame v školskom internáte 

 
 
Naša škola  prevádzkuje od 

01.09.2020 prvú časť školského in-

ternátu s kapacitou 30 žiakov, ktorý 

je súčasťou školy na Novozámockej 

ulici 220 .  

Ubytovanie je BEZPLATNÉ. Pre uby-

tovaných žiakov sú k dispozícii zre-

konštruované dvojlôžkové a trojlôž-

kové izby v šiestich bunkách v  

ktorých je kúpeľňa so sprchovacím 

kútom a samostatné WC,   práčovňa  

osobnej bielizne, kuchynka a samozrejme študovňa. Strava formou raňajok , obedov a večerí 

je v prípade záujmu zabezpečená. Od budúceho školského roka plánuje škola mať zrekon-

štruované ďalšie podlažie čím sa celková 

kapacita  internátu zvýši o ďalších  30 žia-

kov. 

Záverom sa s Vami podelíme aj o reakciu 

našich ubytovaných žiakov: „Už po pár týž-

dňoch  ubytovania na našom novom inter-

náte pociťujeme nespočetné výhody, ktoré 

si teraz môžeme užívať v porovnaní 

s minulými rokmi strávenými na internáte 

na Cabajskej. Jednou z najväčších výhod 

je, že si môžeme dopriať dlhší spánok. Ešte máme v živej pamäti ranné naháňačky za auto-

busom a nedajbože si niečo zabudnúť. Okrem toho sa tešíme úplne novému vybaveniu. Pos-

tele, nábytok, sociálne zariadenia sú nové, čisté a funkčné. Cítime sa tak útulne a príjemne, 

naozaj ako doma. Samozrejme, bude zále-

žať na každom z nás, aby aj ďalšie roky 

všetko tak zostalo, a to  nielen pre nás, ale 

aj pre tých, ktorí prídu po nás.  

Najväčšiu zmenu však  pociťujeme 

v ľudskom  a ochotnom prístupe vychováva-

teľov a možnosti nového, komfortného a na-

vyše bezplatného bývania priamo v areáli 

našej školy“.  
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Krajské kolo súťaže Festivalu vedy a techniky - AMAVET 

 

Dňa 23.10. 2020 sa naši žiaci 4. ročníka študijného odboru mechanik elektrotechnik Domi-

nik Trsťan a Daniel Trsťan zúčastnili online krajského kola súťaže AMAVET.  Do súťaže sa 

zapojili s projektom, ktorý nazvali „Mikrokontrolér Arduino v priemysle 4.0.“ Aj napriek 

veľkej konkurencií z Nitrianskeho a Žilinského kraja sa naši žiaci umiestnili na krásnom       

3. mieste.  

 

Z ich úspechu sa tešíme a srdečne blahoželáme! 
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Rubrika zriaďovateľa 

 
Naša Súkromná stredná odborná škola /SSOŠ/  DSA v Trnave sa začala v predstihu pri-

pravovať na nové podmienky u zamestnávateľov, ktoré súvisia so zavádzaním robotov do 

výroby, automatizovaných výrobných liniek, na digitalizáciu výrobného procesu 

v podmienkach Priemyslu 4.0 V tejto súvislosti príde aj k zmene štruktúry  pracovníkov, 

ktoré firmy  budú potrebovať. Naša škola  chce pripraviť žiakov na tento nový proces.  

Preto v jej areáli finišujú prípravy na výstavbu nového technologického centra. Bude za-

merané na rozvoj digitalizácie, automatizácie a robotizácie vo výrobnom procese. Po do-

končení dvoch hál má byť najmodernejším školiacim vzdelávacím centrom v trnavskom 

regióne. Slúžiť bude nielen žiakom školy, ale aj ostatným technicky orientovaným stred-

ným školám v okolí. Aj zamestnávatelia ho budú môcť využívať pre tréningy svojich pra-

covníkov. Nové technologické centrum bude zároveň slúžiť pre odbornú výučbu v rámci 

duálneho vzdelávania.  

 

1. hala - Centrum praktického vyučovania pre oblasť robotiky, CNC technológie 

a logistiky. Má byť postavená už v priebehu budúceho roka a jej výstavba bude čiastočne 

financovaná aj z verejných zdrojov v Programe Interreg v spolupráci Slovenska 

a Rakúska.  

 

2. hala - Modelová technická Stredná odborná škola v podmienkach Priemyslu 4.0. V in-

teriéri haly bude umiestnená dielňa pre ručné spracovanie kovov, dielne pre CNC techno-

lógie , prepojené s  automatizovanými výrobnými linkami a výrobnými  robotmi a učeb-

ňa  simulujúca  virtuálnu realitu pre prostredie Priemyslu 4.0.  


