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Pýtate sa: „Kto sme? Čo sme? Prečo EDUTECH novinky“?

Spájame sa, aby sme pomohli všetkým – ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM

V Spojenej škole I. Krasku  Púchov vychádza V Spojenej škole I. Krasku  Púchov vychádza 
študentský časopis už veľa rokov. Prešiel si viace-študentský časopis už veľa rokov. Prešiel si viace-
rými zmenami a menil tiež názov. V minulosti ste rými zmenami a menil tiež názov. V minulosti ste 
určite  čítali „Kraskovku“ alebo ešte skôr „Vansov-určite  čítali „Kraskovku“ alebo ešte skôr „Vansov-
ku“. Prečo teraz „EDUTECH novinky“? ku“. Prečo teraz „EDUTECH novinky“? 

Pretože slovíčko EDUTECH sa u nás začína Pretože slovíčko EDUTECH sa u nás začína 
udomácňovať. Tak sa bude totiž volať spoločný udomácňovať. Tak sa bude totiž volať spoločný 

vysokoškolsko-stredoškolský kampus na Kolon-vysokoškolsko-stredoškolský kampus na Kolon-
ke, ktorý bude slúžiť nám, žiakom Spojenej školy,  ke, ktorý bude slúžiť nám, žiakom Spojenej školy,  
I. Krasku Púchov a študentom susediacej  Fakulty I. Krasku Púchov a študentom susediacej  Fakulty 
priemyselných technológií. V januári sme spoloč-priemyselných technológií. V januári sme spoloč-
ne poklepali základový kameň nových dielní  ne poklepali základový kameň nových dielní  
s moderným technologickým vybavením a robo-s moderným technologickým vybavením a robo-
tickými pracoviskami. Postupne budú v areáli tickými pracoviskami. Postupne budú v areáli 

zrekonštruované všetky priestory učební, inter-zrekonštruované všetky priestory učební, inter-
nátu a pribudnú otvorené vonkajšie učebne, telo-nátu a pribudnú otvorené vonkajšie učebne, telo-
cvičňa či nové parkovacie plochy. cvičňa či nové parkovacie plochy. 

Prečo EDUTECH novinky v Púchovských novi-Prečo EDUTECH novinky v Púchovských novi-
nách?  nách?  

Doteraz ste si mohli časopis prečítať na internete Doteraz ste si mohli časopis prečítať na internete 
na stránkach školy,  alebo ste ho mali k dispozícii na stránkach školy,  alebo ste ho mali k dispozícii 
v tlačenej forme v knižnici či vo vestibule školy. v tlačenej forme v knižnici či vo vestibule školy. 
Teraz už budete môcť nájsť  EDUTECH novinky raz Teraz už budete môcť nájsť  EDUTECH novinky raz 
do mesiaca v Púchovských novinách. Dôvodom je do mesiaca v Púchovských novinách. Dôvodom je 
spolupráca mesta a školy. spolupráca mesta a školy. 

V júni minulého roka naša škola slávnostne V júni minulého roka naša škola slávnostne 
podpísala Memorandum o spolupráci spolu  podpísala Memorandum o spolupráci spolu  
s mestom Púchov, Trenčianskym samosprávnym s mestom Púchov, Trenčianskym samosprávnym 
krajom, Trenčianskou Univerzitou, ale aj spolu  krajom, Trenčianskou Univerzitou, ale aj spolu  
s viacerými zahraničnými školami a regionálnymi s viacerými zahraničnými školami a regionálnymi 
firmami. firmami. 

A tak sa z našich EDUTECH noviniek bude môcť A tak sa z našich EDUTECH noviniek bude môcť 
široká verejnosť dozvedieť čo to o nás, o živote široká verejnosť dozvedieť čo to o nás, o živote 
našej školy, ale aj o tom, ako sa Memorandum  našej školy, ale aj o tom, ako sa Memorandum  
o spolupráci darí napĺňaťo spolupráci darí napĺňať

Súčasťou Spojenej školy Púchov je školský podporný tím, ktorého úlohou je Súčasťou Spojenej školy Púchov je školský podporný tím, ktorého úlohou je 
ovplyvňovať nastavenie kultúry školy, budovať inkluzívnu klímu a zabezpečo-ovplyvňovať nastavenie kultúry školy, budovať inkluzívnu klímu a zabezpečo-
vať tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov a to v rozsahu a kvalite vať tak rovný prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov a to v rozsahu a kvalite 
zodpovedajúcej individuálnym potrebám žiaka a možnostiam školy.zodpovedajúcej individuálnym potrebám žiaka a možnostiam školy.

Školský podporný tím tvorí: školská špeciálna pedagogička, sociálna peda-Školský podporný tím tvorí: školská špeciálna pedagogička, sociálna peda-
gogička, výchovná poradkyňa a asistentky učiteľa. Členovia tímu úzko spolu-gogička, výchovná poradkyňa a asistentky učiteľa. Členovia tímu úzko spolu-
pracujú s vedením školy, s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi ako aj pracujú s vedením školy, s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi ako aj 
poradenskými centrami.poradenskými centrami.

Hlavné úlohy školského podporného tímu: Hlavné úlohy školského podporného tímu: 
  vyhľadávanie a identifikácia zdrojov a rizík u žiakov, tried, učiteľov  vyhľadávanie a identifikácia zdrojov a rizík u žiakov, tried, učiteľov
- preventívne a depistážne programy- preventívne a depistážne programy
- poradenstvo pre rodičov a učiteľov- poradenstvo pre rodičov a učiteľov
- cielené intervencie u žiakov, rodičov a učiteľov- cielené intervencie u žiakov, rodičov a učiteľov
- aktívna spolupráca s poradenskými zariadeniami- aktívna spolupráca s poradenskými zariadeniami
- pravidelné tímové porady, prípadové konferencie, intervízie, supervízie, - pravidelné tímové porady, prípadové konferencie, intervízie, supervízie, 
   vzdelávanie tímu   vzdelávanie tímu
 Prínosom školského podporného tímu je vytvorenie rovnakých príležitostí  Prínosom školského podporného tímu je vytvorenie rovnakých príležitostí 

na vzdelávanie, výchovu a prekonávanie individuálnych bariér žiakov.na vzdelávanie, výchovu a prekonávanie individuálnych bariér žiakov.

Redakčná rada: Dominika Gašparová, Adam Urbaník Odborný dozor:  
Mgr. Lucia Brídziková. Vyšlo vo februári 2023 ako súčasť Púchovských novín.



HAV je školská firma, e-shop, v ktorom sa ponúkajú výrobky našich štude-HAV je školská firma, e-shop, v ktorom sa ponúkajú výrobky našich štude-
ntov z praktického vyučovania, ale taktiež produkty študentov vyrobené  ntov z praktického vyučovania, ale taktiež produkty študentov vyrobené  
v ich  voľnom čase. Vítaná je akákoľvek kreativita. v ich  voľnom čase. Vítaná je akákoľvek kreativita. 

Inšpiráciu pre vznik e-shopu získali študenti po návšteve zo školy  Inšpiráciu pre vznik e-shopu získali študenti po návšteve zo školy  
vo Frýdku-Místku, kde mali podobnú školskú firmu. vo Frýdku-Místku, kde mali podobnú školskú firmu. 

Názov vymyslela naša žiačka Veronika Siváková, ktorý vystihuje „hocičo  Názov vymyslela naša žiačka Veronika Siváková, ktorý vystihuje „hocičo  
a všeličo“. a všeličo“. 

Riadiacu funkciu zastrešuje študent Adam Urbaník, technické záležitosti Riadiacu funkciu zastrešuje študent Adam Urbaník, technické záležitosti 
Radoslav Kozelka, obaja sú zo študijného odboru mechanik počítačových Radoslav Kozelka, obaja sú zo študijného odboru mechanik počítačových 
sietí, a obchodnou manažérkou je Karolína Sládeková zo študijného odboru sietí, a obchodnou manažérkou je Karolína Sládeková zo študijného odboru 
chemická informatika. chemická informatika. 

Súčasťou tímu sú študenti všetkých ročníkov, ktorí prispievajú do e-shopu Súčasťou tímu sú študenti všetkých ročníkov, ktorí prispievajú do e-shopu 
svojimi nápadmi a výrobkami. Každý jeden odbor na škole dokáže ponúk-svojimi nápadmi a výrobkami. Každý jeden odbor na škole dokáže ponúk-
nuť príťažlivé výrobky, či už odbor styling a marketing zaujímavými kúska-nuť príťažlivé výrobky, či už odbor styling a marketing zaujímavými kúska-
mi oblečenia, chemická informatika parfumami alebo výtvarné spracúvanie mi oblečenia, chemická informatika parfumami alebo výtvarné spracúvanie 
skla sklenenými flakónmi.skla sklenenými flakónmi.

Škola pomohla zabezpečiť priestory a technické vybavenie pod vedením Škola pomohla zabezpečiť priestory a technické vybavenie pod vedením 
pána učiteľa Ing. Jozefa Ďurecha.pána učiteľa Ing. Jozefa Ďurecha.

Pre žiakov je e-shop veľkou motiváciou, nakoľko získavajú nové skúsenosti, Pre žiakov je e-shop veľkou motiváciou, nakoľko získavajú nové skúsenosti, 
učia sa robiť s predajom výrobkov a ich propagáciou, zdokonaľujú sa v tech-učia sa robiť s predajom výrobkov a ich propagáciou, zdokonaľujú sa v tech-
nických zručnostiach. nických zručnostiach. 

Na e-shope pracujú vo vyhradených školských priestoroch počas voľných Na e-shope pracujú vo vyhradených školských priestoroch počas voľných 
hodín, respektíve vo svojom voľnom čase. hodín, respektíve vo svojom voľnom čase. 

Získavajú nové priateľstvá a hlavne predstavu o skutočnom fungovaní Získavajú nové priateľstvá a hlavne predstavu o skutočnom fungovaní 
vlastnej firmy.vlastnej firmy.

Adam Urbaník o firme povedal: „Zaoberáme sa predajom výrobkov našich Adam Urbaník o firme povedal: „Zaoberáme sa predajom výrobkov našich 
žiakov a týmto ich motivujeme v tom, čo robia a tvoríme im reklamu.  žiakov a týmto ich motivujeme v tom, čo robia a tvoríme im reklamu.  
Získavajú veľa skúseností, ktoré využijú pri ich budúcom uplatnení. Cenu  Získavajú veľa skúseností, ktoré využijú pri ich budúcom uplatnení. Cenu  
si určujú sami. Peniaze putujú na nákup materiálu, na zlepšenie alebo dokú-si určujú sami. Peniaze putujú na nákup materiálu, na zlepšenie alebo dokú-
penie učebných pomôcok a niečo ako motivačnú plácu. Samotný e-shop  penie učebných pomôcok a niečo ako motivačnú plácu. Samotný e-shop  
si k pôvodnej cene prihodí minimálnu čiastku na jeho fungovanie a vylep-si k pôvodnej cene prihodí minimálnu čiastku na jeho fungovanie a vylep-
šovanie. šovanie. 

Sme aktívni aj v kultúrnom živote. V minulom roku v decembri sme zorga-Sme aktívni aj v kultúrnom živote. V minulom roku v decembri sme zorga-
nizovali vianočnú akciu, kde sme varili kapustnicu a predávali rozličné výrob-nizovali vianočnú akciu, kde sme varili kapustnicu a predávali rozličné výrob-
ky, ktorých bolo požehnane. Neopustil nás ani „duch Vianoc“ a darovali sme ky, ktorých bolo požehnane. Neopustil nás ani „duch Vianoc“ a darovali sme 
kapustnicu aj do domova dôchodcov. kapustnicu aj do domova dôchodcov. 

Študentka Karolína Sládeková z druhého ročníka taktiež uviedla: „Na Študentka Karolína Sládeková z druhého ročníka taktiež uviedla: „Na 
chemickej informatike sa venujeme hlavne chémii. Okrem učenia pracuje-chemickej informatike sa venujeme hlavne chémii. Okrem učenia pracuje-
me na SOČ-ke (stredoškolská odborná činnosť) a tohto roku sme mali tému me na SOČ-ke (stredoškolská odborná činnosť) a tohto roku sme mali tému 
parfumy. Vyrábali sme pomocou destilácie rôzne vône. Napríklad sme vyro-parfumy. Vyrábali sme pomocou destilácie rôzne vône. Napríklad sme vyro-
bili sladkú vôňu drunk rose, ktorá sa spolužiakom najviac zapáčila. Naše bili sladkú vôňu drunk rose, ktorá sa spolužiakom najviac zapáčila. Naše 
experimenty ponúkame aj na školskom e-shope: hav.secondaryschool.tech.“experimenty ponúkame aj na školskom e-shope: hav.secondaryschool.tech.“

Pevne veríme, že firma sa zastabilizuje a nájde si svojich pokračovateľov aj Pevne veríme, že firma sa zastabilizuje a nájde si svojich pokračovateľov aj 
po odchode súčasných aktérov – zakladateľov, nakoľko sú to všetko veľmi po odchode súčasných aktérov – zakladateľov, nakoľko sú to všetko veľmi 
šikovní a ambiciózni maturanti. šikovní a ambiciózni maturanti. 

Držíme palce!Držíme palce!
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SPOJENÁ ŠKOLA OČAMI ŽIAKA

My sa podnikania nebojíme
ŠKOLSKÁ FIRMA HAV: Hocičo A Všeličo

Ahojte, milí čitatelia!Ahojte, milí čitatelia!
Dovoľte mi, prezradiť vám niečo Dovoľte mi, prezradiť vám niečo 

málo o mne a mojom pohľade na málo o mne a mojom pohľade na 
našu školu. našu školu. 

Moje meno je Dominika a som Moje meno je Dominika a som 
žiačkou Spojenej školy už štvrtý rok žiačkou Spojenej školy už štvrtý rok 
a som predsedníčkou študentské-a som predsedníčkou študentské-
ho parlamentu.  Neskutočné, ako to ho parlamentu.  Neskutočné, ako to 

ubehlo od doby, kedy som o tejto ubehlo od doby, kedy som o tejto 
škole počula prvýkrát. Teraz som však škole počula prvýkrát. Teraz som však 
dostala možnosť podeliť sa s vami  dostala možnosť podeliť sa s vami  
o moje skúsenosti. o moje skúsenosti. 

Študujem odbor komerčný pracovník Študujem odbor komerčný pracovník 
v doprave a ak by som si mala vybrať v doprave a ak by som si mala vybrať 
znova, opäť by som si ho vybrala. Je znova, opäť by som si ho vybrala. Je 
to však iba jeden z odborov, ktoré to však iba jeden z odborov, ktoré 
vám táto škola ponúka. Naša škola je vám táto škola ponúka. Naša škola je 
spomedzi ostatných stredných škôl spomedzi ostatných stredných škôl 
výnimočná práve svojou rôznorodos-výnimočná práve svojou rôznorodos-
ťou a širokou škálou rôznych zameraní. ťou a širokou škálou rôznych zameraní. 
Nie je to úžasné? Naozaj si u nás vybe-Nie je to úžasné? Naozaj si u nás vybe-
rie každý!rie každý!

Napríklad aj moja trieda je zložená Napríklad aj moja trieda je zložená 
z viacerých odborov.  Stretli sme sa z viacerých odborov.  Stretli sme sa 
dopraváci, stajlistky a šikovní grafici. Za dopraváci, stajlistky a šikovní grafici. Za 
tieto štyri roky sme prišli na to, že doká-tieto štyri roky sme prišli na to, že doká-

žeme medzi sebou perfektne prepojiť žeme medzi sebou perfektne prepojiť 
naše odbory a navzájom si pomôcť. naše odbory a navzájom si pomôcť. 

U nás sa naozaj nebudete nudiť, U nás sa naozaj nebudete nudiť, 
každú chvíľku sa tu niečo deje a to aj každú chvíľku sa tu niečo deje a to aj 
vďaka nášmu školskému parlamentu, vďaka nášmu školskému parlamentu, 
ktorý sa stará nielen o presadzovanie ktorý sa stará nielen o presadzovanie 
návrhov a nápadov od nás žiakov, ale aj návrhov a nápadov od nás žiakov, ale aj 
o bohatý študentský život. o bohatý študentský život. 

„Máme na svedomí“ imatrikulá-„Máme na svedomí“ imatrikulá-
cie prvákov, vianočné dni nielen pre cie prvákov, vianočné dni nielen pre 
školu, ale aj pre celú Kolonku. Neza-školu, ale aj pre celú Kolonku. Neza-
búdame na púchovských seniorov  búdame na púchovských seniorov  
a podporujeme medzinárodné zbierky a podporujeme medzinárodné zbierky 
a humanitárne aktivity.a humanitárne aktivity.

Študentský parlament funguje Študentský parlament funguje 
vďaka aktívnym členom a skvelým vďaka aktívnym členom a skvelým 
nápadom. Ak si taký aj Ty a v hlave nápadom. Ak si taký aj Ty a v hlave 
sa ti rodí jedna dobrá myšlienka za sa ti rodí jedna dobrá myšlienka za 

druhou, neváhaj sa u nás prihlásiť  druhou, neváhaj sa u nás prihlásiť  
a my spolu s Tebou pretvoríme sny na a my spolu s Tebou pretvoríme sny na 
skutočnosť. skutočnosť. 

Vieme, že škola nie sú učebne  Vieme, že škola nie sú učebne  
a učitelia, škola to sme hlavne MY, žiaci. a učitelia, škola to sme hlavne MY, žiaci. 
Pridaj sa k nám a spoločne si vytvoríme Pridaj sa k nám a spoločne si vytvoríme 
Spojenú školu podľa našich predstáv – Spojenú školu podľa našich predstáv – 
modernú školu 21. storočia!modernú školu 21. storočia!

A čo odkazuje študentský parlament A čo odkazuje študentský parlament 
tým, ktorí ešte nie sú súčasťou Spojenej tým, ktorí ešte nie sú súčasťou Spojenej 
školy? školy? 

„Pridajte sa medzi žiakov našej „Pridajte sa medzi žiakov našej 
školy a vyberte si odbor, ktorým školy a vyberte si odbor, ktorým 
budete rozvíjať svoj potenciál. Tu ste  budete rozvíjať svoj potenciál. Tu ste  
v dobrých rukách. Držíme vám palce!“v dobrých rukách. Držíme vám palce!“

Dominika Gašparová, Dominika Gašparová, 
predsedníčka Študentského predsedníčka Študentského 

parlamentu pri SŠ Púchovparlamentu pri SŠ Púchov


