
 

                Vyhodnotenie 40. ročníka krajských prehliadok  

Stredoškolskej odbornej činnosti  

    kraj KOŠICE 
 

 

Krajské kolo sa uskutočnilo v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej, 

Hlavná 113 v Košiciach, ktorému predchádzali dve obvodné kolá 

 

Zapojených škôl:  45 

z toho:  20 gymnázií, 10 SOŠ, 15 OA, HA, SZŠ a ostatné  

                                              

Súťažné odbory:  17 

Komisie:                17  

Súťažných prác: 196 

Súťažiacich:         256  

Členov OHK:         51  

Najmenšia zapojenosť v odboroch: 03, 06, 07, 10 

Najväčšia zapojenosť v odboroch: 01, 05, 09, 12, 14                                                         

Najaktívnejšie školy:  

1) Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice 

2) Stredná odborná škola technická Michalovce 

3) Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice 

4) Gymnázium, Park mládeže, Košice 

Počet súťažiacich autorov v odboroch: 

Odbor                        počet prác/riešiteľov                      Odbor                              počet prác/riešiteľov            

01    15/18            10      4/ 5 

02    10/12    11       9/11 

03        6/9    12     13/22 

04     14/ 1    13     13/15 

05     17/24    14     15/21 

06     14/18    15     13/14  

07        6/ 7    16      13/14 

08       8/11    17     13/18 

09     13/21 



  

Krajská prehliadka prebehla dôstojne v pracovnom duchu, program bol dodržaný. Škola organizujúca 

krajské kolo zabezpečila všetko podľa požiadaviek krajskej komisie. Rušivé zásahy sa nevyskytli, naopak 

prínosom boli pozitívne vyjadrenia študentov pre Rádio Regina. Bol veľký záujem aj spoluautorov 

a sprevádzajúcich pedagógov o účasť na jednotlivých prezentáciách súťažných odborov. Krajské kolo 

SOČ tak bolo prístupné verejnosti a aj motiváciou pre zapojenie mladších študentov do ďalších 

ročníkov. Skúsenosti z celkového zhodnotenia SOČ v Košickom kraji budú predmetom stretnutia 

s metodikmi SOČ na začiatku školského roka 2018/2019.  

V budúcom školskom roku plánuje KK pripraviť aj poradu OHK k novej metodike SOČ, ak to bude 

potrebné. 17  OHK bolo menovaných z vysokých škôl, praxe a ďalších inštitúcií, čo je ďalším prínosom 

k objektivizácii hodnotenia súťažiacich. Súčasne KK pravidelne obmieňa členov komisií z jednotlivých 

škôl tak, aby  čo najviac pedagógov zo stredných škôl priamo zažilo úroveň SOČ a prenieslo získané 

skúsenosti aj na svoju školu. Aj vďaka tomu rastie kvalita predpokladaných prác SOČ.  

 

 

 

 

Ing. Tatiana Hoffmannová  

predsedníčka Krajskej komisie SOČ za Košický kraj 

      

 

 

 

 

 


