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Naša škola v pilotnom ročníku participatívneho rozpočtu 

       Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín sa v tomto školskom roku zapojila do 

pilotného ročníka participatívneho rozpočtu, ktorého základnými predpokladmi realizácie sú 

rozhodnutie vedenia školy či samosprávy vyčleniť finančné prostriedky a záväzok rešpektovať 

pravidlá a výsledky hlasovania.  Participatívny rozpočet vychádza z celkovej sumy 1000 €, 

ktorá je na jeho realizáciu určená, ale aj z možností školy zahrnúť niektoré z nákladov 

realizácie do nákladov na bežnú prevádzku školy, prípadne ich pokryť formou sponzorských 

darov.                    

     Dňa 25. 2. 2019 sa v priestoroch našej školskej čitárne uskutočnil workshop k parti 

rozpočtu. Zvolené žiacke tímy jednotlivých tried na ňom odprezentovali svoje 

najzaujímavejšie nápady, ako zmeniť školu k lepšiemu.  Najvhodnejšie z nich  sme vybrali 

formou hlasovania.  

Autori najlepších nápadov ich rozpracovali do podoby projektov. 

Ich realizovateľnosť bola posúdená vedením školy. Riaditeľ školy schválil 4 predložené 

projekty, ktoré boli zaradené do hlasovania. Ide o tieto projekty: 

 

1. Každým tréningom bližšie k cieľu (Nová podlaha v telocvični) 

 

2. Učme sa a relaxujme  (Oddychová zóna pred školou) 

 

3. Štúdium nás robí vzdelanými  (Prestavba knižnice na študovňu) 

 

4. Zapoj všetky svaly, nech sú ako skaly  (Nové cvičebné pomôcky v telocvični) 

 

     Kampaň ku schváleným projektom sa konala v dňoch 19. 3. – 22. 3. 2019 

v priestoroch našej školy.  

     V týždni od 25. 3. – 29. 3. 2019 sa uskutočnilo online hlasovanie za víťazné projekty, 

ktorého sa zúčastnili vybrané triedy. Výsledky boli zverejnené hneď po ukončení hlasovania.  

 1. miesto: Každým tréningom bližšie k cieľu  (71 hlasov) 

 2. miesto: Učme sa aj relaxujme                    (31 hlasov) 

 3. miesto: Zapoj všetky svaly, nech sú ako skaly (26hlasov) 

 4. miesto:  Štúdium nás robí vzdelanými          (14 hlasov) 

     V najbližších dňoch začneme s realizáciou 1. projektu a súčasne s realizáciou  



3. projektu, ktorý bol vybraný z dôvodu nižších nákladov na ďalší realizovateľný víťazný 

projekt. 

 

SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín: 

 viac ako šesťdesiat rokov skúseností so vzdelávaním a výchovou žiakov (škola bola 

založená v roku 1952) 

 desať študijných a učebných odborov, ktoré potrebuje trh práce  

 Trenčiansky robotický deň - medzinárodná súťažná prehliadka robotov v Trenčíne, 

najvýznamnejšia aktivita našej školy v oblasti propagácie vedy a techniky medzi 

žiakmi základných a stredných škôl 

 výmenné návštevy žiakov v rámci programu Comenius, školské partnerstvá v projekte 

Car service in Europe (Nemecko, Fínsko, Rumunsko, Slovensko) 

 výmenné návštevy žiakov v rámci programu Comenius Volunteers for safety and 

security  (Nemecko, Fínsko, Dánsko, Slovensko) 

 dôraz na strojárske a elektrotechnické profesie, ktoré bude pracovný trh Slovenska aj 

členských štátov EÚ vždy absorbovať - informačné technológie, programovanie, 

robotika, automatizácia, automobilová diagnostika, jazyková pripravenosť 
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