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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2019/2020 
 

 

a) Identifikačné údaje o škole 
 

1. Názov školy:   Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Ul. 1. mája 1264, Púchov 

 

2. Adresa školy:   Ul. 1. mája 1264, 020 01  Púchov 

 

3. Telefónne čísla:   042-4631360, 042-4631365 

Fax 042-4631366 

 

4. Internetová a elektronická adresa školy 
www.sosospu.sk  

info@sosospu.sk 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy 

Trenčiansky samosprávny kraj 

K dolnej stanici 7282/20A 

911 01  Trenčín 

 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie 

 

Mgr. Iveta Mináriková  riaditeľka školy 

Mgr. Miriam Kremeňová  zástupca riaditeľa pre TV   

Ing. Nadežda Šajtlavová                   zástupca riaditeľa pre TV 

Ing. Ludmila Hamšíková  zástupca riaditeľa pre PV 

Ing. Adriana Budayová  vedúca TEČ  

Bc. Viera Filová   hlavný MOV 

Mgr. Helena Staňová                         vedúca školského pracoviska 

Emília Urbanová   vedúca školskej jedálne 

Marián Pastorek   vedúci zamestnanec technických činností 

 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch  

 

V školskom roku  2019/2020 sa uskutočnilo jedno riadne zasadnutie Rady školy.  

 

Prvé zasadnutie RŠ v školskom roku 2019/2020 sa konalo 26.11. 2019. 
Prizvanými hosťami boli: riaditeľka školy Mgr. Iveta Mináriková, Mgr. Miriam Kremeňová, 

zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie, Ing. Ludmila Hamšíková zástupkyňa 

pre odborný výcvik. 

 

Rada školy pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove na tomto zasadnutí vzala na vedomie: 

 predstavenie novej členky Rady školy pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove, Mgr. 

Adriana Pavlacová 

 aktuálny stav žiakov zapísaných do prvých ročníkov denného štúdia v šk. roku 

2019/2020 

 informácie o personálnom a organizačnom zabezpečení  školského roka 2019/2020 

 vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2018/2019 

http://www.sosospu.sk/
mailto:info@sosospu.sk
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 vyhodnotenie činnosti odborného výcviku v šk. roku 2018/2019 

 informácie o systéme duálneho vzdelávania na SOŠ obchodu a služieb v Púchove 

 informácie riaditeľky školy o koncepčných zámeroch rozvoja školy na školský rok 

2019/2020 

 

Rada školy pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove na tomto zasadnutí schválila:  

 kritériá  prijímania žiakov do prvého ročníka šk. roku 2020/2021 

 školské vzdelávacie programy  pre študijné a učebné odbory platné od 1.9. 2020: 

6442 K 00 obchodný pracovník 

6446 K 00 kozmetik 

2964 H 00 cukrár, 2964 H 00 cukrár v SDV 

6445 H 00 kuchár v SDV, 6445 H 00 kuchár 

6456 H 00 kaderník v SDV, 6456 H 00 kaderník 

6444 H 00 čašník, servírka v SDV, 6444 H 00 čašník, servírka 

6489 H 00 hostinský v SDV, 6489 H 00 hostinský 

6421 L 00 spoločné stravovanie 

6426 L 00 vlasová kozmetika 

 

 schválenie člena RŠ do Obecnej školskej rady – pani  Tatiana Ganátová 

 úpravu prestávok medzi vyučovacími hodinami 

 zmenu v Štatúte RŠ o voľbe zástupcu rodičov do RŠ 

 zvolenie za predsedu RŠ Bc. Filovej 

 

2. Zasadnutie Rady školy pri SOŠ obchodu a služieb Púchov sa neuskutočnilo z dôvodu 

uzavretia školy – COVID 19.  

Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Trenčianskom kraji dňa 

16.marca 2020 zverejnil výzvu na voľby členov do orgánu školskej samosprávy. Rade 

školy pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove malo funkčné obdobie skončiť 11.5.2020. Od 

22.04.2020 je účinná úprava zákona, citujem:  

„Ak funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy uplynie odo dňa účinnosti tohto zákona a 

technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej samosprávy, funkčné obdobie 

orgánu školskej samosprávy sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho 

mesiaca po skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“. 

 

Dňa 15. mája 2020 sa uskutočnilo hlasovanie členov Rady školy -  per rollam o schválenie 

troch školských vzdelávacích programov a usmernenie hodnotenia žiakov, ktorí svoje školské 

povinnosti plnili  dištančnou formou. 

 

Rada školy pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove schválila per rollam:  

 školské vzdelávacie programy  pre študijné a učebné odbory platné od 1.9. 2020: 

6442 K obchodný pracovník v SDV 

6352 M obchod a podnikanie 

6323 K hotelová akadémia 

 Hodnotenie žiakov v II. polroku šk. roku 2019/2020, vypracované v súlade 

s opatrením MŠ SR v mimoriadnej situácii.  

 

Dňa 25. júna 2020 sa uskutočnilo hlasovanie členov Rady školy -  per rollam o schválenie 

Plánu výkonov na školský rok 2021/2022. 

Rada školy pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove schválila per rollam:  

 Plán výkonov na školský rok 2021/2022 
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RADA ŠKOLY bude v nasledujúcom období pracovať v tomto zložení: 

 

1. Bc. Viera Filová   - zástupca pedagogických pracovníkov – predseda  

2. Bc. Zuzana Pivková  - zástupca nepedagogických pracovníkov- tajomník 

3. Ing. Jozef Bystrický  - delegát TSK  

4. Ing. Milan Panáček   - delegát TSK  

5. Mgr. Adriana Pavlacová  - zástupca pedagogických pracovníkov 

5. Mgr. Rastislav Henek  - delegát TSK       

6. Bc. Roman Hvizdák  - delegát TSK  

7. Sylvia Šulyová   - zástupca rodičov  

8. Ing. Eva Veliká   - zástupca rodičov    

9. Tatiana Ganátová   - zástupca rodičov  

10. Karin Juhaniaková  - zástupca žiakov    

 

Členovia Rady školy a tiež i prizvaní hostia pristupovali k jednotlivým úlohám aktívne a 

zodpovedne.  

Rada školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264 v Púchove sa 

i v nasledujúcom kalendárnom roku  bude stretávať podľa schváleného programu zasadnutí. 

 

Činnosť rodičovského združenia 

 

Činnosť Rodičovského združenia pri SOŠ obchodu a služieb Púchov v školskom roku 

2019/2020 bola riadená výkonným výborom Rodičovského združenia pri SOŠ obchodu 

a služieb Púchov. Výkonný výbor  pracoval v zložení Miroslava Babiarová – predsedníčka,  

Miroslava Kozová – podpredseda,  Ing. Jaroslava Urbanová – tajomníčka,  Zuzana 

Brodzianská - hospodárka.   

      Vo svojej činnosti sa riadil schváleným plánom činnosti, schválenými zásadami 

použitia finančných prostriedkov a uzneseniami zasadnutí Rodičovskej rady. 

      V školskom roku sa neuskutočnila  plenárna schôdza rodičovského združenia  

z dôvodu dlhodobej PN tajomníčky, bola plánovaná na apríl 2020, taktiež sa neuskutočnila 

z dôvodu pandémie Covid 19. Uskutočnila sa 1 schôdza výkonného výboru rodičovského 

združenia. Administrácia 2% z daní sa riešila počas PN tajomníčky združenia. Ako 

zástupcovia rodičov v Rade školy pracovali Ing. Eva Veliká. 

      Rodičovské združenie vo svojej činnosti spolupracovalo s vedením školy. Svojimi 

finančnými prostriedkami napomohlo pri zlepšení materiálneho vybavenia školy. Finančne 

podporilo športové akcie, lyžiarsky výcvik, futbalový turnaj žiakov, olympiády. Zabezpečilo 

odmeny a knižné odmeny na rôzne súťaže pre najlepších žiakov. Boli to súťaže zručnosti v 

jednotlivých odbornostiach, SOČ,  súťaže zručností na OV, matematický klokan. Ďalej sa 

financovali akcie ako DOD, pracovné oblečenie pre žiakov školy pri príležitosti prezentácie 

vo Viedni. Finančné prostriedky, ktoré boli schválené na použitie pre zlepšenie materiálneho 

vybavenia školy, boli použité na maľovanie školy v mesiaci júl 2019 v sume 3000 €.  

      Pri hodnotení práce rodičovského združenia v tomto školskom roku musíme  kladne 

hodnotiť dobrú spoluprácu s vedením školy. Problémom však naďalej zostáva malá 

angažovanosť väčšiny rodičov. 
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Žiacka školská rada 

 

Činnosť Žiackej školskej rady pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 

1264, Púchov prebiehala podľa plánu práce na školský rok 2019/2020. Zapájali sa do nej 

členovia žiackej rady pod vedením koordinátorky Ing. Aleny Štefekovej. Počas uplynulého 

školského roka sme realizovali nasledovné aktivity: 

- september – doplnenie členov ŠR z prvých ročníkov, voľba predsedu a podpredsedu 

- verejná zbierka Biela pastelka na pomoc nevidiacim a slabozrakým  

- október – Študentská kvapka krvi – získanie 5 prvodarcov z radov študentov 

- účasť na projekte „Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus“ v Bosne 

- november – zasadnutie krajského stredoškolského parlamentu v Trenčíne 

- december – Mikuláš pre žiakov našej školy 

- verejná zbierka na pomoc deťom z detských domovov Úsmev ako dar 

- február – Valentínska kvapka krvi – zapojenie sa ďalších 4 študentov do darcovstva  

- simulované parlamentné voľby na škole v spolupráci RMTN kraja 

- zatvorenie škôl z dôvodu pandémie koronavírusu znemožnilo uskutočniť ďalšie 

plánované aktivity ŽŠR 

- jún – vyhodnotenie činnosti ŠR za školský rok 2019/2020. 

 

Počas celého školského roka boli členovia ŽŠR nápomocní pri riešení aktuálnych úloh. 

Predseda a podpredseda ŠR sa zúčastňovali regionálnych zasadnutí v Púchove. Participovali 

na návrhoch na zlepšenie dochádzky žiakov do školy na prvú vyučovaciu hodinu a podieľali 

sa aj na ďalších aktivitách školy, napr. pomoc pri organizovaní dňa otvorených dverí. 

b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

 
V školskom roku 2019/2020 navštevovalo školu nasledovný počet žiakov denného štúdia: 

V študijných odboroch: 

hotelová akadémia            110 žiakov 

čašník, servírka  6   žiakov 

kuchár   5   žiakov 

kozmetik   35 žiakov 

obchod a podnikanie           36 žiakov 

spoločné stravovanie 51 žiakov 

vlasová kozmetika  33 žiakov 

 

V učebných odboroch: 

čašník, servírka  33 žiakov 

kuchár   29 žiakov 

cukrár – kuchár         18 žiakov 

cukrár   21 žiakov 

kaderník   44 žiakov 

  

So špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola evidovala nasledovný počet 

žiakov: 

 37  žiakov individuálne začlenených. 
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c)  Údaje o počte uchádzačov do prvého ročníka strednej školy  

 
Z celkového počtu 239 uchádzačov na SOŠ obchodu a služieb Púchov:  

 96  uchádzačov  sa hlásilo na učebné odbory   

 58    uchádzačov sa hlásilo na študijné odbory  

 42    uchádzačov sa hlásilo na štúdium v hotelovej akadémii  

 43    uchádzačov sa hlásilo na nadstavbové štúdium  

 

d)  Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

 
Úspešnosť prijatých uchádzačov na štúdium v školskom roku 2019/2020  

je nasledovná: 

 47  uchádzačov bolo prijatých na učebné odbory 

 23  uchádzačov bolo prijatých na študijné odbory 

 21  uchádzačov bolo prijatých na štúdium v hotelovej akadémii 

 46  uchádzačov bolo prijatých na nadstavbové štúdium 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania 
 

V školskom roku 2019/2020 škola dosiahla nasledovné výchovno – vzdelávacie 

výsledky 403 žiakov, ktorí tvorili 19 tried: 

 72   žiakov prospelo s vyznamenaním 

 123 žiakov prospelo veľmi dobre 

 186 žiakov prospelo 

    0  žiakov neprospelo 

              22 žiakov neklasifikovaných  

 

V študijných odboroch zo 194 žiakov: 

 48   prospelo s vyznamenaním 

 70   prospelo veľmi dobre 

 73   prospelo 

  0    neprospelo 

 3    neklasifikovaní 

  

V učebných odboroch zo 137 žiakov: 

 18   prospelo s vyznamenaním 

 34   prospelo veľmi dobre 

 81   prospelo 

   0   neprospelo 

  4   neklasifikovaní 

 

Priemerná známka na žiaka v školskom roku 2019/2020:  2,20 
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Maturitné skúšky: 

Z celkového počtu 81  prihlásených žiakov sa zúčastnilo ústnej časti MS 81 žiakov. 

 

Výsledky MS:  

ANJ /B1 64  žiakov,  priemer -  2,34 

NEJ / B1 16  žiakov,  priemer -  2,44 

TČOZ  81  žiakov,  priemer -  2,25 

PČOZ  81   žiakov, priemer -  1,64 

SJL  80   žiakov, priemer -  2,44 

 

V školskom roku 2019/2020 absolvovali záverečné skúšky nasledovné učebné odbory: 

 

6444 H 00 čašník, servírka    7 žiakov  

6456 H 00 kaderník   17 žiakov 

 

Z celkového počtu 24 žiakov: 

 vyznamenaní: 0 

 prospelo veľmi dobre: 6 

 prospelo: 18 

 
f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 

ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 

     

V školskom roku pracovali na úseku teoretického vyučovania nasledovné predmetové        

komisie: 

1. PK gastronomických predmetov 

2. PK negastronomických  predmetov 

3. PK cudzie jazyky  

4. PK prírodovedné predmety, telesnej výchovy a športu  

5. PK slovenský jazyk a spoločensko-vedné predmety  

 

Predmetové komisie zasadali podľa časového harmonogramu zasadnutí a plánu práce, 

vypracovaného a schváleného na úvodnom zasadnutí PK na školský rok 2019/2020. Mnohé 

úlohy boli riešené i priebežne mimo zasadnutí. 

Tematické plány boli spracované a odovzdané správne, rešpektovali rozsah povolených 

úprav.  

 

Zoznam študijných odborov v školskom roku 2019/2020: 

6323 K   hotelová akadémia  

6444 K   čašník, servírka    

6445 K   kuchár 

6446 K   kozmetik 

6352 M   obchod a podnikanie 

 

Zoznam učebných odborov v školskom roku 2019/2020:  

6444 H čašník, servírka 

6445 H kuchár  

2964 H cukrár  

2977 H cukrár - kuchár 

6456 H kaderník 
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Nadstavbové štúdium: 

6421 L spoločné stravovanie  

6426 L vlasová kozmetika 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických  zamestnancov školy 

 
    Prepočítaný počet zamestnancov k 30.6.2020 spolu            79,7 

    Z toho 

- počet učiteľov                                                                 35,2 

- počet majstrov odborného výcviku                                16,0 

- počet nepedagogických pracovníkov                              28,5 

 

    Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle Vyhlášky MŠ 

SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov.  

     

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 
Pedagogickí pracovníci sa za uplynulé obdobie vzdelávali na základe usmernení 

Ministerstva školstva a podľa článku 10 pracovného poriadku pre pedagogických 

zamestnancov škôl. Za vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov zodpovedá riaditeľ 

školy /zákon č. 569/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve/. Pedagógovia sa pravidelne 

zúčastňovali školení realizovaných Metodicko – pedagogickým centrom Trenčín, Štátnym 

inštitútom odborného vzdelávania a ŠPU .  

Prioritným cieľom vzdelávania dospelých na našej škole je stopercentná kvalifikovanosť 

pedagogických zamestnancov a neustále oboznamovanie sa s novými informáciami, 

technológiami a trendmi z jednotlivých odborov výučby. Cieľom vzdelávania je morálne, 

finančné ocenenie, samostatnosť a zodpovednosť za realizované projekty. 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
  

Praktické vyučovanie 

 

Súťaže usporiadané mimo školy: 

 

Najlepší žiaci z odborného výcviku z odborov cukrár, kuchár, čašník, hotelová 

akadémia, kaderník, kozmetik pod vedením majstrov OV reprezentovali našu školu na 

celoslovenských a medzinárodných súťažiach, kde dosiahli veľmi dobré výsledky. 

 

1. Majstrovstvá Slovenskej republiky v make upe 2019 

Dňa 4.10.2019 sa v areáli Incheba Expo Bratislava konali „Majstrovstvá Slovenskej 

republiky v make upe 2019 na súťažnú tému „Rainbow“ v dvoch kategóriách, a to študenti 

a dospelý.  

Súťaže sa zúčastnili aj dve žiačky našej školy z III.A triedy žiačka Dorota Majeríková 

a Nikola Muchová. Súťaže sa zúčastnilo 25 súťažiacich v kategórii študent z celého 

Slovenska. 
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2. Najkrajšia torta Slovenska 2019 – 10. ročník  

V divadelnej sále v Púchove, kde sa konal už 10. ročník obľúbenej súťaže o Najkrajšiu 

tortu Slovenska. Súťaž organizuje Klub cukrárov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov 

pod záštitou Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove. Odborným garantom je 

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, člen celosvetovej organizácie WACS s veľkou 

podporou mesta Púchov.  

Boli certifikovaní profesionáli a hodnotili podľa kritérií WACSu. Profesionálni i 

amatérski cukrári súťažili v 4 kategóriách:  

K/1 – senior - Viktória Mikolajova, Žilina  

K/2 – junior – do 21 rokov - Júlia Staníková, Bianka Badíková, 

                                              Hotelová akadémia Žilina  

K/3 – zvláštna kategória – netradičné torty - Lucia Mizerová, Ostrov pri Piešťanoch   

K/4 – špeciálna kategória - torty drip, nahé, raw – Petra Masárová, Martin  

Víťazka Viktória Mikolajová zo Žiliny si okrem vecných cien od sponzorov odniesla 

a aj finančnú odmenu v hodnote 500,-  eur.  

 

3. Stredoškolák hrdina remesla 2019  

Trenčiansky samosprávny kraj  a výstavisko Expocenter Trenčín  organizovalo 

v dňoch 23. a  24.10.2019 výstavu pod názvom Stredoškolák – Hrdina remesla.  

Aj naša škola sa prezentovala v stánku, ktorý žil jesennými farbami.  Žiačky III.D 

odbor cukrár kuchár sa venovali návštevníkom a podávali informácie o škole. Súčasťou 

prezentácie bola aj malá ukážka zdobenia medovníkov.  

Veľké ĎAKUJEM patrí žiačkam Veronike Fukovej a Karin Juhaniakovej, ktoré sa 

zapojili do súťaže o najkrajší exponát. Prezentovali slávnostný CANDY BAR, ktorý bol 

ukážkou rozmanitosti  cukrárskych výrobkov s prvkami modernej gastronómie. Celý súťažný 

výrobok veľmi pekne odprezentovali a obhájili obe žiačky pred hodnotiacou komisiou. 

Súťažné výrobky boli rozdelené do dvoch kategórií umelecká a  technická.  

 

Ďalšou oblasťou, v ktorej sa mohla škola zviditeľniť bolo vytvorenie vlastného promo 

videa. Promo video malo byť vytvorené v HD kvalite a jeho maximálna dĺžka nesmela 

presiahnuť dve minúty. Dôležitou podmienkou bola jeho vlastná výroba. Video zhotovené 

inými subjektmi ako žiakmi bolo zo súťaže vylúčené. Práve tu sme objavili nové talenty 

z III.A triedy: Adama Gajdoša, Dorotu Majeríkovú, Ninu Kozovú a Erika Sýkoru. Tejto 

úlohy sa zhostili bravúrne. Pod vedením Mgr. Čerňanovej a Mgr. Golejovej priniesli jedinú 

cenu v tejto oblasti a to „Najlepšie promo video školy“. Tvorivosti sa medze nekladú.   

 

4. Žilinská gastronomická jeseň  

 

Dňa  8. novembra 2019 sa konal v Hoteli SLOVAKIA v Žiline  VIII. ročník 

gastronomickej súťaže pod názvom Žilinská gastronomická jeseň. 

Súťažilo sa v troch  kategóriách 

-          kuchár varenie naživo 

-          studená kuchyňa - kuchár  a cukrár, 

-          súťaž v pečení chleba  

Našu školu reprezentovali žiačky tretieho ročníka odbor cukrár / kuchár Karin 

Juhaniaková a Veronika Fuková III.B pripravovali 3 individuálne tanierové dezerty pre 1 

osobu pripravené ako teplé alebo studené (1 dodatočný tanier pre porotu na ochutnanie) 

s prvkami modernej gastronómie. V celkovom hodnotení získali zlatú medailu a 1 miesto 

v súťaži cukrárov.  
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5. Medzinárodná súťaž  16. ročník  Dýňový šampionát 

Erik Šamaj, žiak Strednej odbornej školy obchodu a služieb  Púchov, dňa 21.11.2019 

bol opäť úspešný na medzinárodnej súťaži v Českých Budějoviciach. V kategórií A -  

vyrezávanie na živo Thajský štýl v limite 3 hod,  získal  bronzovú medailu.  

V kategórií  B, kompozícia na voľnú tému, vyrezával kombináciu Thajský štýl a ruže, 

získal zlatú medailu.  

Erik aj napriek veľkej konkurencii znova obhájil prvenstvo. Žiaka pripravovala 

majsterka odborného výcviku Bc. Oľga Barcíková.  

 

6. Poézia v Gastronómii 2020  

V dňoch 23. -26.1. 2020 sa v priestoroch Bratislavskej Incheby konal XXVII. veľtrh 

gastronómie a cestovného ruchu pod názvom DANUBIUS  GASTRO. Okrem vystavovateľov 

v oblasti gastronómie a cestovného ruchu veľtrh ponúka mnoho sprievodných akcií, medzi 

ktoré tradične patria gastronomická súťaž  Poézia v Gastronómii a Debic gastro CUP 2020.  

Súťaže pre cukrárov organizoval Slovenský zväz kuchárov a cukrárov pod záštitou Vojta 

Artza, prezidenta SZKC. Našu školu reprezentovali žiačky druhého a tretieho ročníka  odbor 

cukrár v nasledovných súťažných kategóriách: 

 

Cukrár Junior C/2   
súťažnú prácu pripravovali žiačky z II. B Annamária Kuchtová a  Karolína 

Šurabová, získali zlatú medailu a 1.miesto  

 

Cukrárska artistika junior – kompozícia 3D z medovníkového a perníkového cesta 

s kakaom,  zdobená bielkovou glazúrou viacerými technikami na tému život v  lese pod 

názvom „NOČNÍ  STRÁŽCOVIA  LESA“ súťažnú prácu pripravila žiačka z II.B Lucia 

Kardošová  - získala  zlatú  medailu a 1. miesto v kategórii.  

 

Danubius GASTRO  DEBIC CUP 2020 – cukrár junior  

Súťaže v príprave dezertov na živo sa zúčastnila  žiačka z III.B  Karin Juhaniaková, 

ktorá pripravovala dva  tanierové dezerty a získala bronzovú medailu.   

Žiačky pripravovala MOV Mgr. Jozefína Zaukolcová.  

 

7. MASTER CUP 77 2020 JUNIOR –MODERN MIXOLOGY 

Dňa 24.1.2020 sa v priestoroch Incheby konala  súťaž mladých barmanov  6. 

MASTER CUP 77 2020 JUNIOR –MODERN MIXOLOGY. Do súťaže sa prihlásilo 17 

súťažiacich.  V tomto roku sa žiačky našej školy Zuzana Omastová a Kristína Debnárová 

z III.A pokúsili zabojovať o umiestnenie na prvých troch miestach.   

 

8. Súťaž Interbeauty Trophy 2020 v Bratislave 

Dňa 7.2.2020 sa v Inchebe v Bratislave konala súťaž ,,Interbeauty Trophy ". Dvanásť 

kozmetičiek z celého Slovenska súťažilo na tému „Retro líčenie rokov 50-tych “. Aj my sme 

sa zúčastnili tejto súťaže so študentkami 3. ročníka Nikolou Muchovou a Dorotou 

Majeríkovou. Študentka Dorota Majeríková si odniesla krásne 1. miesto. Žiačky pripravovala 

MOV Ďurkechová Zuzana. 
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Ostatné aktivity počas školského roka 2019/2020: 

1.Medzinárodný deň čokolády – trinásty deň v septembri. 
Pri príležitosti  Medzinárodného dňa čokolády, ktorý pripadá na 13.9. sa uskutočnil 

tematický deň na  prezentáciu tejto sladkej pochúťky  v školskej jedálni. Čokoládu využívajú 

kuchári pri príprave múčnych jedál a múčnikov, no pripravujú z nej i chutné polievky, plnky 

či  hlavné jedlá. Žiaci odboru kuchár, trieda  II. B s MOV Mikulovou v školskej jedálni,  

pripravili výstavku výrobkov z čokolády a na ochutnávku pripravili ovocie /jahody, hrozno, 

mandarínky, banány, slivky/  máčané v čokoláde.    

 

2. Deň čokolády v Akadémii. 

Študenti pod vedením MOV odborov cukrár a čašník v školskej prevádzke Cukráreň 

Akadémia pri príležitosti Medzinárodného dňa čokolády pripravili prezentáciu spojenú 

s ochutnávkou čokolády a predajom čokoládových lízaniek. V príjemnom prostredí si hostia 

spolu s kávou, zákuskom mali možnosť nabrať pozitívnej energie šiestich druhov čokolády. 

 

3. Akcia v kozmetike Pov.Bystrica 

Majsterka OV Bc. Zuzana Ďurkechová spolu so žiačkami 3.ročníka študijného odboru 

kozmetik  pripravili v dňoch 15.10. - 18.10.2019 akciu  pod názvom:  

"Regeneračné ošetrenie pleti". 

 

4. Kačacie hody v hoteli Študent Považská Bystrica 

„Dobroty z kačaciny nemôžu chýbať na jesennom stole“! 

Tohto hesla sa držali aj pracovníci, majstri OV a študenti  hotela Študent v Považskej 

Bystrici, ktorí pripravili špeciálnu ponuku a ozajstné hodovanie pri kačacích špecialitách 

v dňoch 8. - 9.10.2019.  Príjemné posedenie a obsluhu vykonávali MOV spolu so žiakmi v 

 slovenských krojoch. 

Samotní študenti  II.B a II.C triedy, pod odborným dohľadom majstrov OV PaedDr. 

Tvarožkovej, Bc. Barcíkovej, Bc. Skorkovej, Bc. Bartalosovej, Bc. Troškovej a Bc. Drestu, 

ukázali svoje vedomosti a zručnosti v príprave a servírovaní kačacích špecialít. 

 

5. Recepcia na Trenčianskom hrade 13.10.2019 

Žiačky II.ročníka -  učebný odbor čašník, servírka,  Michalcová Lívia  a  Zermeghová 

Katarína spolu s MOV Mgr. Kavalíkovou pripravili  recepciu na Trenčianskom hrade  pre 

významných hostí z Únie  žien Slovenska. Chutné jedlá pripravila MOV PaedDr.  Mikulová 

so  žiačkou  Psotovou Dominikou - II. ročník učebný odbor kuchár. 

 

6. ,,Deň zdravej výživy 2019“ v školskej jedálni SOŠ obchodu  a služieb Púchov 

Každoročne si v školskej jedálni v  októbri  pripomíname Deň zdravej výživy, ktorý 

pripadá na 16.októbra.  Žiaci I.B z odboru kuchár s MOV PaedDr. Janou Mikulovou pripravili 

ochutnávku kanapiek s nátierkami z tekvice hokkaido, červenej repy a zeleného hrášku, ktoré 

zdobili čerstvou mrkvou, tekvicovými, slnečnicovými a ľanovými semienkami. O nápoje sa 

postarali  žiaci III.C odboru čašník, servírka s MOV Mgr. Lýdiou Kavalíkovou. Nápoje 

pripravili z čerstvého ovocia a zeleniny ako je mrkva, jablká, pomaranče a červená repa. 

Tému vystihol prezentačný stôl s nádychom jesene, na ktorom bolo ovocie a zelenina, ktorú si 

vieme dopestovať a ktorému dali priliehavý názov - ,,Zdravie v našich záhradách.“ 

 

7. Charitatívna činnosť v Centre sociálnych služieb v Slávnici 

Dňa 11.11.2019 žiačky I. a III. ročníka odbor kaderník spolu s majsterkami odborného 

výcviku Bc. Luhová, Bc. Krátka a Bc. Budayová vykonali obyvateľom ťažko zdravotne 

postihnutým svoje  služby. Žiačkam a MOV patrí úprimná vďaka za milý prístup k týmto 

ľudom  a za  poskytnuté služby.  
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8. Recepcia v Hofburgskom paláci vo Viedni 

V priestoroch Hofburgského paláca vo Viedni sa vo štvrtok 28.11.2019 uskutočnila 

prezentácia kultúry, tradičnej kuchyne a zvykov cestovného ruchu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Podujatie slávnostne otvoril veľvyslanec a stály predstaviteľ SR  pri 

OBSE Radomír Boháč spolu s trenčianskym županom Jaroslavom Baškom. OBSE je 

organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a je to medzinárodná bezpečnostná 

organizácia, ktorá  zahŕňa 57 účastníckych štátov Európy, Strednej Ázie a Severnej Ameriky.   

Pri tejto príležitosti v týchto nádherných priestoroch paláca naša škola pripravovala  

slávnostnú recepciu.  Rozmanité niekoľkochodové menu pripravovali žiaci odboru kuchár 

s majsterkou OV PaedDr. Mikulovou Janou, ktorí prezentovali svoje jedlá výdajom  za 

recepčným stolom. Jedlá pripravovali i v kuchyni na Veľvyslanectve vo Viedni. Svojou 

kreativitou sa prejavil i odbor čašník servírka pod vedením majsterky OV Bc. Ciesarovej 

Anny, ktorí pripravili slávnostný recepčný stôl, zabezpečovali na recepcii obsluhu a hostí 

ponúkli lahodnou jahodovo-bazalkovou limonádou, ktorú sami pripravili. Na zabezpečení 

recepcie sa podieľala i vedúca ŠJ Emília Urbanová so zástupkyňou praktického vyučovania 

Ing. Ludmilou Hamšíkovou, taktiež pani majsterky odboru cukrár Mgr. Zaukolcová Jozefína 

a Bc. Lipovská Katarína so žiakmi, ktorí pripravili oku lahodné dezerty s logom TSK a 

taktiež pani majsterky Bc. Skorková Marta a Bc. Barcíková Oľga z hotela Študent, ktorré na 

recepciu pripravili chutné kysnuté koláčiky. Veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom 

z III.A, IV.AH, II.B, III.AH, I.SB a I.SA, ktorí sa zúčastnili na príprave a realizácii recepcie, 

za vzornú reprezentáciu školy na významnom podujatí.  

Na konci recepcie trenčiansky župan Jaroslav Baška osobne poďakoval majstrom 

a žiakom, vyjadril veľkú spokojnosť s reprezentáciou nášho kraja a poprial veľa úspechov 

našej škole. 

 

9. Dni maďarskej kuchyne v hoteli Študent. 

„Zoznámte sa s maďarskou kuchyňou!“ 

V tomto duchu sme zorganizovali zážitkovú gastronómiu v hoteli Študent, kde 

pripravili majstri odbornej výchovy spolu so žiakmi špeciality maďarskej kuchyne. 

Žiaci I. B, III. B, III. A triedy pod vedením majstrov odbornej výchovy Bc. 

Bartalosovej, Bc. Troškovej, Bc. Dresta, Bc. Skorkovej, Bc. Barcíkovej a PaedDr. 

Tvarožkovej preukázali svoje zručnosti pri príprave a servise jedál. 

Na predjedlo sme zvolili tlačenku s cibuľkou a údený jazyk s chrenovou penou. 

Z polievok sme pripravili tradičné Halászle a výbornú maďarskú zbojnícku. 

Podávali sme maďarský fazuľový guláš, kurací perkelt s paprikou a hráškom, roštenku 

Esterházi s kysnutou knedľou so žemľou a  maďarský tokáň. 

Ako múčnik sme podávali staro maďarský koláč s makom a  orechový koláč. 

Reštauráciu sme upravili do farieb maďarskej vlajky červeno – bielo - zelenej. 

 

10. Súťaž „O  NAJKRAJŠÍ  VIANOČNÝ DEZERT“  

Sladkosti a cukrovinky neodmysliteľne patria ku Vianociam. Okrem množstva 

sladkého pečiva je tu príležitosť vytvoriť aj niečo originálne. Preto sme sa rozhodli počas 

DOD uskutočniť súťaž medzi našimi budúcimi cukrármi na tému „Najkrajší vianočný dezert“. 

Žiaci sa zhostili súťaže s veľkým nadšením, ktoré potom preniesli do svojich súťažných prác. 

Rozhodovalo sa anonymne formou ankety. Súťaže sa zúčastnilo 16 študentov z I.C a III.B.  

Do hlasovania s zapojil 260 návštevníkov, ktorý nakoniec rozhodli o nasledovnom 

umiestnení:  

1. miesto Kristína Petríčková III. B, súťažné číslo 1. – počet hlasov 39 

2. miesto Karin Juhaniaková III.B, súťažné číslo 17. – počet hlasov 31 

3. miesto Lenka Panáčková I.C, súťažné číslo 7. – počet hlasov 27  
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11. Zabíjačkové hody v duchu tradície. 

V dňoch 21.1.2020 a 22.1.2020 sme v našej reštaurácii hotela Študent pripravili pre 

našich zákazníkov zabíjačkové špeciality. 

Ako predjedlo sme ponúkli oškvarkovú nátierku na pečive a zabíjačkovú paštétu 

s chlebom. 

Polievku sme pripravili tradičnú obarovú s krúpami a šošovicovú s mäsom a kyslou 

kapustou. 

Hlavné jedlo sme ponúkli zabíjačkový tanier z bravčovej krkovičky jaternicou 

a klobáskou s varenými zemiakmi s kyslou kapustou, údené koleno s pučenými zemiakmi 

a pochutinami, bravčovú pečeň vyprážanú s pučenými zemiakmi a kapustovým šalátom. 

Nesmel chýbať ani múčnik – belúšske rožky a makovec. 

O obsluhu sa postarali MOV Bc. Bartalosová a Bc. Trošková so žiakmi I. B triedy. 

Jedlo pripravili žiaci III. A, III. B, I. B triedy pod vedením MOV Bc. Barcíkovej. 

PaedDr. Tvarožkovej, Bc. Skorkovej a Bc. Dresta. 

 

12. Charitatívna činnosť v CSS Slávnica  

6.2.2020 žiaci I.C a III.C, odbor kaderník, spolu s MOV Budayovou, Luhovou 

a Krátkou sa zúčastnili charitatívnej akcie v CSS Slávnici. S CSS spolupracuje naša škola od 

školského roku 2018/2019, kedy sa naša škola zaviazala, že žiaci budú vykonávať podľa 

dohody, kadernícke služby pre ich klientov. Nakoľko klienti trpia rôznymi mentálnymi 

poruchami a fyzickými postihnutiami, komunikácia a práca  s nimi je komplikovaná a ťažká. 

V tento deň bolo obslúžených 170 klientov. Prvý ročník obsluhoval cca 100 chodiacich 

klientov a tretí ročník ležiacich cca 70 klientov. 

                                   

13. Slávnostná recepcia na OÚ v Považskej Bystrici 

Dňa 30.1.2020 sme pripravili slávnostnú recepciu na okresnom úrade v Považskej 

Bystrici pri príležitosti odovzdávania hasičskej techniky pre dobrovoľných hasičov v okrese 

ministerkou vnútra Ing. Denisou Sakovou, ministrom financií Ing. Ladislavom Kamenickým a 

predsedom TSK Ing. Jaroslavom Baškom. 

Žiaci II. C triedy pod vedením MOV Bc. Bartalosovej zabezpečili obsluhu na OÚ 

v Považskej Bystrici. Žiaci II. B triedy pod vedením MOV Bc. Barcíkovej, Bc. Drestu 

a PaedDr. Tvarožkovej pripravili chutné jedlá teplej a studenej kuchyne. MOV odboru cukrár 

Mgr. Zaukolcová a Bc. Lipovská spolu so žiakmi pripravili chutné zákusky v košíčkoch. 

Naši žiaci sa zdokonalili v príprave a obsluhe slávnostnej recepcie mimo školského 

závodu hotela Študent, utvrdili si získané poznatky a zručnosti. 

 

14. Valentín  14. 2. 2020 - školská jedáleň Púchov 

Pri príležitosti sv. Valentína – Dňa zamilovaných sa uskutočnil tematický deň  

v školskej jedálni spojený s ochutnávkou kanapiek ,,Valentíniek,“ ktoré pripravili žiaci  II. B 

triedy odboru kuchár s MOV  PaedDr. Janou Mikulovou.  Žiaci II.C triedy  odbor čašník 

servírka s MOV Bc. Alenou Bartalosovou zabezpečili obsluhu a výzdobu stolov. Pútavý stôl 

s valentínskou tematikou pripravili pani majsterky.   

 

15. Súťaž zručnosti kaderníkov vo VIKI Púchov 

Dňa 18.2.2020  sa v kaderníctve Viki uskutočnilo školské kolo súťaže zručnosti. Téma  

bola pánsky „Mix strih“. Nielen dievčatá, ale aj jeden mladý muž sa s elánom pustili do práce. 

Využili svoje zručnosti, ktoré nadobudli počas troch rokov. Cieľom bolo vytvoriť moderný 

pánsky účes na rok 2020 s prvkami „Mix strihu“. Na vytvorenie účesu mali 45 min. Kritéria 

hodnotenia boli: kreativita, prevedenie účesu, vypracovanie, celkový vzhľad a BOZP.  



 14 

Odborná porota (MOV a žiaci ) sa zhodla, že najlepší strih vytvorila nie žiačka , ale tentokrát 

náš žiak Matej Sádecký, na ktorého sme právom hrdí .             

 

Odborné školenia a exkurzie  

 

1. Exkurzia  Interbeauty Bratislava 2019  

Dňa 3.10.2019  sa MOV Bc. Viera Krátka a Bc. Marta Luhová spolu so  žiačkami III. 

ročníka odboru kaderník, zúčastnili odbornej exkurzie Interbeauty  v Bratislave. Stretli sa tu 

špičkoví odborníci, ktorí svoje zručnosti predvádzali na pódiách. Získali sme skúsenosti 

a prehľad v nových trendoch účesov a líčenia. Na výstave sme stretli aj naše bývalé žiačky, 

ktoré pracujú v odbore a hrdo prezentujú náš odbor, nakoľko sa stále zúčastňujú takýchto 

akcií a súťaží.   

 

2. Školenie v kozmetike 

Dňa 10.10.2019 sa v kozmetike Študent uskutočnilo školenie firmy Temperance. 

Školenia  sa zúčastnili žiačky 2. ročníka  študijného odboru  kozmetik spolu s MOV. Školenie 

bolo zamerané nielen  na novinky a možnosti v oblasti ošetrenia pleti,  ale bolo obohatené aj 

o odborné znalosti, kde sa školiteľka firmy Michaela Recht  tentokrát zamerala a  žiakom 

vysvetlila podstatu ošetrenia pleti Aha kyselinami a ceramidami. Kozmetička firmy pani Eva 

Beňáčková následne predviedla ošetrenie pleti  ceramidami a žiakom porozprávala aj  ako sa 

majú správať a postupovať tak, aby ich salón bol úspešný. Žiačky sa mali možnosť 

oboznámiť  a  vyskúšať  si  široký sortiment ponúkaných kozmetických prípravkov firmy.  

 

3. Exkurzia žiakov Hotelovej Akadémie 

       Žiaci  III.AH dňa 15.11.2019  sa zúčastnili  v Cocktail bare Amante Púchov 

odbornej exkurzie spojenej s prednáškou.  Cieľom exkurzie a prednášky bolo ukázať žiakom 

odborné skúsenosti a to prednášajúcimi, ktorí reálne v tomto odbore pracujú už roky 

v špičkových  baroch na Slovensku.  Prednášajúci sa zúčastnili na svetových súťažiach, na 

ktorých získali ocenenia. Účastníkom bola ukázaná realita ako to funguje v reálnom svete a 

kam im škola a  prax vedia otvoriť dvere. Prednášku  realizovalo 6 prednášajúcich,  ktorí 

založili WE HOST YOU. 

We Host You 

Je iniciatíva slovenských barov, barmanov a barmaniek, ktorej cieľom je spoločne sa 

podporovať, inšpirovať a kultivovať domácu barovú scénu. 

  

4. Školenie cukrárov  

Medovníčky a ich výroba neodmysliteľne patria k príprave na Vianoce. V súčasnosti 

sú však  veľmi žiadané aj ako malé sladké prezenty  pre firmy a spoločnosti, svadby, oslavy.  

Ich výrobe je potrebné venovať dostatočný čas , aby  vznikli krásne malé umelecké diela.  

Módnym trendom podlieha aj ich zdobenie, preto sme zorganizovali 20.11. 2019 pre našich 

študentov odboru cukrár školenie,  ktoré viedla naša úspešná absolventka  Monika Budayová, 

ktorá sa v súčasnosti príprave medovníkov venuje profesionálne. Ďakujeme jej za čas 

venovaný našim študentom, za užitočné rady, techniky zdobenia a grífy pri kresbe na 

medovník.  

 

5. Navštívili sme metropolu východu Košice  a vynikajúcu reštauráciu ZORE 

 Spolu so žiačkami III.B odbor cukrár kuchár sme návštevu metropoly spojili aj 

s odborným vzdelávaním. Šéfkuchár reštaurácie ZORE Jozef Hromják si pre nás pripravil 

odbornú ukážku na tému ryby. Cestou do reštaurácie sme navštívili známy gotický chrám 

Dóm Sv. Alžbety, prezreli sme si historické centrum a známu kaviareň Sláviu.  Reštaurácia 

ZORE sa nachádza v blízkosti multifunkčnej haly  STEEL ARÉNY, je to prvá autorská 
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reštaurácia v Košiciach inšpirovaná domácou kuchyňou. Pripravuje originálne moderné jedlá 

ovplyvnené toskánskou, francúzskou a severskou kuchyňou. Študentky mali možnosť vidieť 

prácu s rybami, filetovanie, tepelnú úpravu a typy na servírovanie. Pripravované jedlá aj 

ochutnali.   

 

6. Exkurzia Interbeauty Bratislava 

Piatok ráno 7.2.2020  sa žiakom z III.C, odbor kaderník vstávalo veselšie. Vybrali sa  

spolu s MOV na exkurziu Interbeauty  Trophy, ktorá sa konala na Inchebe v Bratislave. 

Súčasťou výstavy bol aj svadobný veľtrh, kde sa mohli „pokochať“ svadobnými inšpiráciami, 

ale aj v starostlivosti a úprave o vlasy, nechty a vizáž.   

 

Teoretické vyučovanie 

Predmetové komisie si na začiatku školského roka stanovili úlohy, ktoré vychádzali zo 

Školského vzdelávacieho programu Ekonomika a služby.  

Zasadnutia predmetových komisií sa uskutočňovali podľa plánu práce a časového 

harmonogramu. Na zasadnutiach sa štvrťročne vyhodnocovali dosahované výsledky 

študentov a výsledky po maturitných skúškach a záverečných skúškach. Na zasadnutia bolo 

prizývané i vedenie školy. Problémy sa riešili aj operatívne mimo naplánovaných zasadnutí. 

Učitelia všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov:  

1. vypracovávali prezentácie, učebné texty a testy a využívali ich na vyučovacích 

hodinách 

2. snažili sa viesť študentov k samostatnej práci a získavaniu informácií aj z odbornej 

literatúry, odborných časopisov a internetu a prezentovaniu získaných poznatkov 

formou  referátov a prezentácií  

3. na niektoré predmety museli získavať inovačné učivo z  novelizovaných zákonov, 

vyhlášok, odbornej literatúry a časopisov  

 

Učitelia sa starali o pridelené zbierky. Pod vedením členov PK pracovalo na škole 31 

krúžkov. Počet žiakov, ktorí navštevovali krúžky  je 303. 

V rámci zviditeľňovania a propagácie našej školy boli všetci členovia predmetových 

komisií zapojení do organizácie Dňa otvorených dverí našej školy v decembri 2020. 

Členovia PK sa neustále vzdelávajú, študujú nové materiály. Úspešne sa zapojili do  

kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Absolvujú aktualizačné,  

špecializačné, inovačné a atestačné  štúdiá. 

Predmetová komisia gastronomických predmetov 

V snahe zabezpečiť získanie kompetencií stanovených štátnym vzdelávacím programom, 

predmetová komisia plnila nasledovné úlohý: 

1. Zasadnutia PK 

- uskutočňovali sa podľa plánu práce a časového harmonogramu schváleného na  úvodnom 

zasadnutí PK 

- pravidelne sa ich zúčastňovali zástupcovia  vedenia: riaditeľka školy Mgr. Iveta 

Mináriková, zástupkyňa školy Ing. Gabriela Kanderková, Ing. Ľudmila Hamšíková 
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- na zasadnutiach sa pravidelne hodnotili výchovno-vyučovacie výsledky študentov 

hotelovej akadémie, odborov kuchár, čašník, cukrár, cukrár, kuchár a prijímali sa 

opatrenia na zlepšenie dosahovaných výsledkov 

- ak sa vyskytli problémy počas školského roka, riešili sa operatívne aj mimo plánovaných 

zasadnutí 

 

2. Tematické plány 

- členovia PK gastronomických odborných predmetov podľa školského vzdelávacieho 

programu vypracovali alebo upravili tematické plány /schválené boli na 1. zasadnutí PK/ 

- výchovno-vzdelávacie ciele v tematických plánoch boli zamerané na environmentálnu 

výchovu, zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci, na zásady správneho 

životného štýlu a boj proti nesprávnym návykom /toxikománia/, výchova k rodičovstvu 

- finančná gramotnosť – členovia zrealizovali  na odborných predmetoch v mesiaci 

september 

 

3. Výchovno-vzdelávací proces 

Študijné odbory 6323 K hotelová akadémia, 6445 kuchár, 6444 čašník, 6352 M obchod 

a podnikanie, učebné odbory 6445 H kuchár, 6444 H čašník, servírka, 2977 H cukrár, kuchár, 

6489 H hostinský, 2964 H cukrár, cukrárka,  je zaradený v skupine 63 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby.  

Aby výchovno-vzdelávací proces spĺňal požiadavky na výkonové a obsahové štandardy 

v tejto skupine odborov, členovia predmetovej komisie plnili nasledovné úlohy: 

- vypracovávali na jednotlivé predmety prezentácie, učebné texty a testy a využívali ich na 

vyučovacích hodinách 

- viedli  študentov k samostatnej práci a získavaniu informácií aj z odbornej literatúry, 

odborných časopisov a internetu a prezentovaniu získaných poznatkov formou referátov, 

projektov, gastrokalendárov 

- na predmety, na ktoré nie sú k dispozícii vhodné učebnice, museli získavať inovačné učivo 

z novelizovaných zákonov, vyhlášok, odbornej literatúry, časopisov, využívali odborné 

internetové stránky s gastrotematikou a tematikou zameranou na CR 

- odborné  exkurzie pre študentov: Ing. Šajtlavová  -  zážitkové vzdelávanie - Viedeň 

- Ing. Šuba – odborná exkurzia – Bratislava -  Danubius Gastro 2020 

Deň otvorených dverí 

- Členovia predmetovej komisie HA so študentmi hotelovej akadémie pripravili marketing 

DOD, propagačné materiály, pozvánky, zabezpečili sprevádzanie žiakov deviatych ročníkov 

a ich výchovných poradcov v areáli školy /V.AH/. 

- zabezpečili fungovanie dvoch prevádzok s ponukou jedál, múčnikov, nápojov - Ing. 

Šajtlavová –  Slovenská reštaurácia, Ing. Kadlecová, Ing. Šuba – Vegetariánska a vegánska 

reštaurácia 
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- slávnostné tabule na rôzne príležitosti – Ing. Vaštíková – Novoročná,  Ing. Chanová  - 

Vianočná 

- príprava candy baru – Ing. Šajtlavová 

- Ing. Vaštíková - stolovňa B 14 – kaviareň pre hostí, učebňa B15 – Ing. Vaštíková a Ing. 

Chanová -  Vianočné zvyky kedysi a dnes : príprava a výzdoba ponukového stola na tému : 

Vianočné zvyky kedysi a dnes, jedna tabuľa vianočná - moderná a druhá Vianoce v minulosti. 

Výstupná skúška z predmetov EPP, TOB 

- Ing. Kadlecová, Ing. Urbanová  vypracovali organizačné zabezpečenie, vylosovanie tém, 

konzultácie 

- v mesiacoch február – polovica marca,  obe vyučujúce zabezpečili realizáciu výstupnej 

skúšky / zdokumentované fotodokumentáciou, prezentácoiu v PowerPoint / 

- na túto skúšku si podľa vylosovanej témy žiaci navrhli menu, zrealizovali jeho prípravu, 

úpravu na tanieri a pripravili aj slávnostnú tabuľu k vylosovanej príležitosti 

- práca študentov bola hodnotená komisiou podľa schválených kritérií 

- od vypuknutia koronavírusu žiaci realizovali výstupnú skúšku dištančne 

Maturitné skúšky 

   Všetci členovia predmetovej komisie boli pripravení pracovať ako administrátori pri 

písomnej externej a internej časti maturitnej skúšky, z dôvodu koronavírusu sa toto 

nezrealizovalo. 

    Z dôvodu koronakrízy a rozhodnutia ministra školstva o zrušení konania IČ MS 

prezenčnou formou sa neuskutočnili praktické ani ústne MS, členovia PK nevycestovali na 

delegované školy, boli však pripravení, ak by sa situácia bola zmenila / Ing. Vaštíková, Ing. 

Šuba – SOŠOaS Trenčín, Ing. Urbanová SOŠ Krasku Púchov. 

   Triedni končiacich ročníkov, ako aj členovia skúšobných komisií , sa aktívne zúčastnili 

hodnotenia žiakov končiacich ročníkov, počítali priemery a kontrolovali správnosť údajov 

a pripravili podklady pre vydanie maturitných vysvedčení a certifikátov. 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

- členovia predmetovej komisie Ing. Šajtlavová, Ing. Urbanová, Ing. Kadlecová vypracovali 

organizačné zabezpečenie skúšok pre HA 

- zabezpečili vylosovanie rozdelenia študentov a jednotlivých pozícií 

- viedli konzultácie so žiakmi podľa zadelenia až do vypuknutia koronavírusu 

- aj počas koronakrízy viackrát pripravovali organizačné zabezpečenie náhradných  

praktických MS, ktoré sa napokon nekonali 
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- všetci členovia PK boli konzultanti praktických maturitných prác v nadstavbovom štúdiu: 

Ing. Urbanová  –  II.SB 4 práce, II.SA , Ing. Vaštíková II.SA  - 3 žiačky 

- Ing. Šuba -  bol členom skúšobnej komisie praktickej časti MS IV.A, vypracoval 

organizačné zabezpečenie praktickej MS a so žiakmi IV. A pokračoval aj počas dištančnej 

formy výučby na ročníkovej práci zameranej na organizáciu školského zájazdu ako súčasti PČ 

MS žiakov IV. A. Práca sa stala jedným z podkladov pre výslednú známku žiakov na konci 

šk. roka z predmetu Technika cestovného ruchu. 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

- maturitné témy boli inovované 

- členovia predmetovej komisie pripravovali žiakov na úspešné zvládnutie tejto časti 

maturitnej skúšky   - Ing. Šajtlavová, Ing. Kadlecová - V.AH 

- Ing. Šuba  IV.A, Ing. Vaštíková II.SA, Ing. Urbanová II.SB 

- Ing. Chanová – maturita z NEJ 

Ostatné činnosti 

- členovia PK boli zodpovední za prerobenie ŠKVP pre jednotlivé odbory a predmety: 

Ing. Chanová – STO kuchár, kuchár duál, Cvičenia zo stolovania pre odbor kuchár a kuchár 

duál 

Ing. Šuba – hostinský – kompletizácia, STO hostinský a hostinský duál, cestovný ruch 

a regionálna gastronómia pre nadstavbové štúdium spoločné stravovanie, HA - EPP 

Ing. Kadlecová – hotelová akadémia komplet., TEC pre všetky odbory, HA – NAV, NAN 

Ing. Urbanová – čašník, servírka kompeltizácia, PVY čašník, servírka, kuchár, hostinský, 

STO – čašník, servírka, HA - TOB 

Ing. Šajtlavová – zodpovedná za kapitol č. 7 vo všetkých ŠKVP, hostinský duál aj neduál 

predmet hotelové služby, pre odbor obchod a podnikanie – Služby CR, Technika CR 

a Cvičenia z Techniky CR, Cvičenia zo služieb CR, pre HA predmet HGM. 

Ing. Vaštíková – čašník, servírka -  dual kompletizácia, predmety STO – čašník, servírka duál, 

PVY čašník, servírka duál, kuchár duál, hostinský duál, HA Ekonomika, ŠKVP spoločné 

stravovanie TPY, tvorivé dielne: lúpanie a flambovanie banánu, súťaž  z EKO V.AH 

: Generácia EURO, príprava slávnostných tabúľ s II.AH 

- členovia predmetovej komisie a triedni učitelia HA spolupracovali so zástupkyňou Ing. 

Kanderkovou na zabezpečovaní výberu študentov na súvislú odbornú  prax 

- podľa požiadaviek za pomoci výchovnej poradkyne členovia PK riešili problémy študentov  

- Ing. Kadlecová sa zúčastnila ako člen skúšobnej komisie krajského  kola SOČ dištančnou 

formou 
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- Ing. Urbanová, Ing. Kadlecová, pripravili tvorivé dielne pre žiakov základných škôl 

PK negastronomických predmetov 

 

     Činnosť predmetovej komisie OP v školskom roku 2019/2020 sa riadila Školským 

vzdelávacím programom Obchod a služby vychádzajúceho zo Štátneho vzdelávacieho 

programu. PK zabezpečovala súlad stanovených cieľov po obsahovej a metodickej stránke 

s cieľmi stanovenými v pláne práce PK. 

     Zasadnutia PK sa uskutočňovali v súlade s časovým plánom práce PK, s výnimkou doby 

dištančného vzdelávania počas ktorého PK zasadala on-line, kde boli prehodnocované 

výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov v odborných predmetoch a v prípade potreby boli 

prijaté opatrenia na ich zlepšovanie. Na zasadnutia boli prizývaní a pravidelne sa 

zúčastňovali:  zástupkyňa pre teóriu odborných predmetov Ing. Gabriela Kanderková 

a zástupkyňa pre odborný výcvik Ing. Ludmila Hamšíková, hlavná majsterka Bc. Viera Filová 

a podľa možností riaditeľka školy Mgr. Iveta Mináriková a majstri odborného výcviku. 

     V rámci zabezpečovania kompetencií stanovených Štátnym vzdelávacím programom 

plnila PK  úlohy v nasledovných oblastiach: 

1. Tematické plány 

- každý člen vypracoval, alebo upravil tematické plány podľa ŠKVP, ktoré boli 

prerokované schválené v PK 

2. Výchovno-vzdelávací proces 

- všetci členovia PK sa podieľali na tvorbe nových ŠKVP v jednotlivých odboroch 

 v oblasti ekonomických predmetov, okrem Ing. Kryštofovej, ktorá mala na 

starosti odborné predmety pre kaderníkov a kozmetikov, nasledovne: 

- Ing. Beláková: 6444H Čašník, H Kuchár, 6489 H Hostinský, 2964 H Cukrár, 6352 

K Obchod a podnikanie, 6426 L Vlasová kozmetika 

- Ing. Štefeková: 6442 K Obchodný pracovník, 6446  Kozmetik, 6352 M Obchod 

a podnikanie, 6426 L VLS, Hotelová akadémia 

- Ing. Michálková: 6442 K Obchodný pracovník, 6352 M Obchod a podnikanie, 

6426 L VLS6421 L Spoločné stravovanie, Hotelová akadémia, okrem toho sa 

podieľala na úvodných charaketristikách všetkých ŠKVP 

- Ing. Krajíčková: 6352 M Obchod a podnikanie, 6421 L Spoločné stravovanie, 

6442 K Obchodný pracovník, Hotelová akadémia 

- Ing. Kryštofová: 6456 H Kaderník, 6446 K Kozmetik, 6426 L VLS 

- členovia PK plnili v rámci splnenia požiadaviek na výkonové a obsahové 

štandardy nasledovné úlohy: 

- pripravovali na jednotlivé predmety učebné texty, testy a PC prezentácie 

- viedli študentov k samostatnej práci a k získavaniu informácií z odbornej 

literatúry, časopisov, internetu a k ich prezentácií a referátov 

- získavali a pripravovali inovačné učivo v predmetoch, kde neboli k dispozícií 

vhodné učebnice z odbornej literatúry, časopisov, novelizovaných zákonov, 

vyhlášok 
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- v čase dištančného vzdelávania všetci členovia PK uskutočňovali vyučovací 

proces prostredníctvom PC techniky, formou ON LINE vzdelávania, všetci boli 

v kontakte so žiakmi, ktorých učili v školskom roku 2019 – 2020. Stály kontakt 

bol aj medzi jednotlivými členmi PK prostredníctvom mailovej a telefonickej 

komunikácie. 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

členovia PK OP sa podieľali na príprave  praktických MS nasledovne: 

- Ing.  Michálková, Ing. Štefeková a Ing. Beláková  sa podieľali  na príprave  

praktickej časti MS triedy IV. A – odbor 6352 M obchod a podnikanie 

- Ing. Kryštofová, Ing. Michálková a Ing. Štefeková sa podieľali na príprave  

praktickej časti MS, formou obhajoby vlastného projektu pre študentov 

nadstavbového štúdia v triedach II.SA -  vlasová kozmetika a II.SB – spoločné 

stravovanie ako konzultanti prác, ktoré boli študentom zadané. 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

- členovia PK inovovali maturitné témy v jednotlivých predmetoch 

- všetky maturitné témy z odborných predmetov pre praktické aj teoretické MS boli 

prerokované a schválené v PK 

-  členmi skúšobných komisií teoretickej časti MS boli Ing. Kryštofová (II.SA), Ing. 

BelákováI IV.A, Ing. Michálková(II.SB), Ing. Štefeková (IV.A a V.AH) 

Záverečné učňovské skúšky 

- všetky témy pre záverečné skúšky: písomná časť, praktická časť a teoretická časť 

boli prerokované a odsúhlasené v PK OP 

- členovia PK boli vymenovaní za členov skúšobných komisií v triedach: III. C – 

čašník, servírka Ing. Beláková, III.C - kaderník Ing. Kryštofová,  ktorí pripravili  

testy na písomnú časť a pripravili  otázky pre ústnu časť záverečných skúšok. 

 

Deň otvorených dverí 

- všetci členovia PK pripravili propagáciu a prezentácie pre túto udalosť, ktorej 

cieľom bolo oboznámiť žiakov základných škôl s odbormi vyučovanými v našej 

škole, oboznamovali žiakov s obsahom jednotlivých odborných predmetov, 

o spôsobe a ukončovaní štúdia a postarali sa o záujem žiakov deviatych tried 

o štúdium v našej škole.  Všetky členky sa aktívne podieľali na príprave 

a realizácii DOD v odboroch kozmetik, kaderník, VLS, obchod a podnikanie, 

marketing 

Ostatné činnosti 

-   Ing. Nadežda Kryštofová bola delegovaná za predsedu maturitnej komisie pre 

odborné predmety odboru marketing a vizážista v SOŠ na UL. I. Krasku 

v Púchove 
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- Ing. Alena Štefeková bola delegovaná za predsedu PMK odborné predmety pre 

HA v SOŠ na Jilemnického Ul. V Trenčíne  

- niektorí členovia viedli krúžky, v ktorých si žiaci upevňovali zručnosti podľa 

vlastného záujmu 

- Ing. Štefeková pracovala v školskom roku 2019 -2020 na poste koordinátora 

žiackej rady 

- Ing. Michálková a Ing. Beláková aktualizujú nástenku „Ekonomické okienko“ 

- Ing. Kryštofová a Ing. Štefeková sa podieľali na tvorivých dielňach 

organizovaných pre žiakov deviatych a ôsmych ročníkov ZŠ našou školou 

- Ing. Štefeková sa zúčastnila študijnej cesty v Bosne s témou Kam vedie 

nacionalizmus a extrémizmus v októbri 2019 

-  Ing. Beláková sa zúčastnila školení na tému kvalita školy v Trenčíne a Bratislave 

- Ing. Štefeková sa zúčastnila so žiakmi odborných exkurzií: Budapešť a vianočné 

trhy – december 2019, Slovakiatour Bratislava – január 2020 

-   naplánované odborné exkurzie v čase od 9.marca 2020 a koncoročné výlety 

nemohli byť zrealizované z dôvodu opatrení prijatých vládou SR na účely 

zabránenia šírenia ochorenia COVID - 19  

- Pod vedením Ing. Aleny Štefekovej sa umiestnila žiačka Lenka Baricová z V. AH 

na 2. mieste v ekonomickej súťaži Podnikový hospodár v Košiciach, ktorá bola 

uskutočnená z dôvodu pandémie on-line. 

PK  prírodovedných predmetov, telesnej výchovy a športu 

V školskom roku boli plnené tieto úlohy: 

 Boli vypracované nové tematické plány podľa nových osnov ŠkVP, staré tematické plány 

boli aktualizované a doplnené.  

 Výsledky vstupných previerok z matematiky boli analyzované z hľadiska potrieb pri 

ďalšej práci v triedach - vyhodnotila Mgr. Longauerová v spolupráci s Mgr. Zigovou. 

 Vyučujúce matematiky a informatiky zapojili žiakov našej školy do akcie “Deň 

gramotnosti“, ktorej cieľom bolo zvýšiť finančnú a informačnú gramotnosť žiakov 

v bežnom živote. Na hodinách matematiky, hospodárskych výpočtov a informatiky riešili 

úlohy súvisiace s kurzovými operáciami v bankách. 

 Vyučujúce matematiky pripravili 3 verzie testov na PS pre  študijné odbory škol. r.  

2020/21. 

 Mgr. Zigová  vykonávala na škole funkciu koordinátora  matematickej  medzinárodnej 

súťaže „MATEMATICKÝ KLOKAN“ , do ktorej prihlásila 10 študentov. Tento šk. rok 

sa súťaž pre pandémiu COVID 19 konala on-line 8.6 a 11.6 2020.  

 Mgr. Longauerová  v spolupráci s vyučujúcimi matematiky zorganizovala 30.1.2020 

školské kolo matematickej olympiády, najlepšou riešiteľkou bola žiačka III. B Karin  

Juhaniaková. 

 Pravidelne štvrťročne boli vyhodnotené výchovno-vyučovacie výsledky a prijaté 

opatrenia na zlepšenie výsledkov. 

 Ing.Kapralčíková sa podieľala na tvorbe databázy žiakov a zamestnancov školy, 

databázy krúžkov, registrácii,   tvorbe a  tlači vzdelávacích a kultúrnych poukazov, 

katalógových listov,  zabezpečila prípravu PS  po stránke spracovania na počítači, zaslania 
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rozhodnutí, zabezpečila spracovanie polročnej a koncoročnej klasifikácie, MS, ZS, tlač 

protokolov a vysvedčení. 

 Ing. Kapralčíková vykonávala funkciu školského koordinátora pre integráciu žiakov, 

zabezpečovala údržbu počítačov, zaškolila učiteľov na vkladanie   tematických plánov do 

ETK a  prácu s úložiskom dát – cloud . 

 Ing. Kapralčíková  zorganizovala odbornú exkurziu Danubius gastro pre žiakov V. AH 

triedy a podieľala sa  na tvorbe propagačného materiálu pre akciu „červené stužky“.  

 Členovia PK pomáhali pri zabezpečení akcie“ Deň otvorených dverí“. 

 Mgr. Rusnáková viedla školskú knižnicu. 

 Mgr. Rusnáková zorganizovala pre žiakov školy  prednášku „Svet okolo nás“  

a školské kolo geografickej olympiády kategórie Z-súťaž on-line,  ktorej sa  zúčastnilo 10 

žiakov. 

 Členovia PK  sa podieľali na vypracovaní nových ŠkVP pre všetky odbory  

za svoje predmety a  zároveň boli zodpovední za kompletizáciu ŠkVP pre určený odbor . 

  Zodpovednosť za ŠkVP: 

Mgr. Strelčíková  odbor kuchár 

Mgr. Zigová   odbor kuchár v SDV 

Mgr. Longauerová   odbor obchodný pracovník  

Mgr. Rusnáková      odbor kaderník 

Ing. Kapralčíková   spracovala kapitolu do ŠkVP- podmienky vzdelávania žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 Ing. Kolmanová   bola zodpovedná za konečnú úpravu všetkých ŠkVP 

 Ing. Kolmanová zabezpečovala pridávanie aktualít a informácií na internetovú stránku 

školy za úsek odborného výcviku, teoretického vyučovania, ekonomického úseku a 

vedenia školy, starala sa o funkčnosť internetu. 

 Mgr. Strelčíková vypracovala  maturitné otázky z predmetu služby cestovného ruchu   

 Vyučujúce výpočtovej techniky svojou poradenskou činnosťou sa podieľali na 

zvyšovaní počítačovej gramotnosti žiakov aj učiteľov. 

 Členovia PK viedli nasledovné krúžky:  

     Ing. Kapralčíková   svet internetu 

 Ing. Kolmanová       písanie odborných prác 

 Mgr. Rusnáková      matematika 

 Mgr. Zigová              matematický 

Vyučujúce TEV zorganizovali: 

 Vyučujúce TEV - zorganizovali v dňoch 13. 1. – 17. 1.  2020 výchovno – výcvikový 

lyžiarsky kurz pre 35 žiakov  II. AH a II. A triedy v lyžiarskom  stredisku Veľká Rača – 

Oščadnica. Začiatočníci a pokročilí okrem  zdokonaľovania svojich lyžiarskych 

schopností absolvovali aj prednášky na témy: metodika, didaktika, história lyžovania, 

lyžiarska výstroj, úspechy slovenských lyžiarov, geografické údaje o stredisku Veľká 

Rača, prednášku horskej záchrannej služby spojenú s praktickými ukážkami. Získané  

vedomosti si overili formou kvízu. 
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 Zdravotne oslabení žiaci 3. zdravotnej skupiny  v počte 19 sa zúčastňovali riadnych hodín 

telesnej a športovej  výchovy , kde  pod dohľadom vyučujúcich individuálne plnili osnovy 

pre oslabených žiakov.  Do 4. zdravotnej skupiny bolo zaradených 46 žiakov, ktorí sa 

podľa vyhlášky MŠ tiež  zúčastňovali riadnych hodín telesnej a športovej  výchovy. 

 Boli uskutočnené účelové cvičenia č.1, 2 pre I. roč. a č.3, 4 pre II. a III. (uč. od.) ročník. 

 Na základe plnenia osnov telesnej a športovej výchovy v ŠkVP sa v mesiaci apríl a máj 

mal uskutočniť 4–dňový plavecký výcvik pre triedy I.A a I.AH a  kurz „Ochrana života 

a zdravia“ pre triedy II.B, II.C, III.A, III.AH. Vzhľadom k prebiehajúcej pandemickej 

situácie COVID 19 a následného prerušenia vyučovania od 10.3.2020 sa v tomto 

školskom roku  neuskutočnili. 

 Športové školské súťaže poriadané okresnou radou SAŠŠ a CVČ Púchov  - 

absolvovali a umiestnili sa  nasledovne: 

  

        volejbal                  OK             2. miesto dievčatá  

                         

 stolný tenis         OK 3. miesto dievčatá 

Bačíková II.AH, Drahutová IV. 

A Bartošová II.C 

3. miesto chlapci 

Berhan I.SB, Pusztay II. B, Šebesta I.SB

   

  

        futsal                        OK                 3. miesto chlapci   

 

        maratón aerobik      KK Lea Pustayová II.A,  

   Karin Katunincová II. A 

              

        cezpoľný beh             OK    2. miesto dievčatá 

 Bušovská  

III.AH(3.miesto v jednotlivcoch) 

   Chachulová V. AH,  

   Zábovská II.A  

 

3. miesto chlapci 

Gajdoš III. A 
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   Struhár I.B 

Červený I.B 

        florbal                        OK   3. miesto chlapci  

       Vyučujúce TEV 

 zorganizovali florbalový turnaj pri príležitosti“ DŇA  ŠTUDENSTVA“ 

 priebežne počas roka so žiakmi upravovali školský   areál  

 pomáhali  pri organizácii všetkých podujatí konaných v športovej hale 

 Vzhľadom na  nedostatok učebných materiálov potrebných pre vyučovanie  jednotlivých 

predmetov vyučujúci pokračovali v zhotovovaní   učebných pomôcok  pre žiakov. 

 Všetci vyučujúci študovali odbornú literatúru a odborné časopisy, odkiaľ čerpali poznatky 

pre aktualizáciu učiva. 

 Vyučujúci poskytovali informácie  o súťažiach na škole na internetovú stránku školy. 

 Členovia PK sa zúčastňovali aktualizačného  vzdelávania a vzdelávania pre učiteľov SŠ. 

 

PK cudzích jazykov 

  Predmetová komisia cudzích jazykov pravidelne zasadala podľa vopred schváleného 

časového harmonogramu PKCJ pre školský rok 2019-2020 a učitelia CJ si zodpovedne a vždy 

načas plnili svoje povinnosti podľa plánu práce a rovnako sa zúčastňovali na činnostiach a 

akciách, ktoré organizovala SOŠ obchodu a služieb Púchov do obdobia prerušenia 

vyučovania na škole, a to do 10.marca 2020. 

V mesiaci október 2019 sa Mgr. Lukáš Helík spolu s Ing. Lenkou Kolmanovou a Mgr. 

Miriam Kremeňovou zúčastnili školenia programu Erasmus+  v projekte s názvom: 

Rozvíjanie, hodnotenie a overovanie prierezových kľúčových kompetencií vo formálnom 

odbornom vzdelávaní a v systéme ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy 

(TRACK_VET).  

V mesiaci október 2019 sa Mgr. Zuzana Čerňanová  spolu s p.riaditeľkou Mgr. Ivetou 

Minárikovou, Mgr. Annou Golejovou a 4 žiačkami zúčastnili osláv 70.výročia partnerskej 

školy vo Waldkirchene. Našu školu reprezentovali a v programe vystúpili žiačky II.A triedy – 

Ema Žalúdková, Karin Katunincová a Lea Pusztayová dynamickým tanečným vystúpením. 

Žiačka V.AH triedy Lenka Baricová zaspievala slovenské ľudové a moderné piesne. 

Vystúpenie našich žiačok zožalo veľký úspech.  

 

V mesiaci november 2019 boli usporiadané školské kolá olympiád v nemeckom, 

anglickom, ruskom a francúzskom jazyku pre príslušné kategórie, ktorých sa zúčastnili 

talentovaní študenti jednotlivých tried. Školské kolá zorganizovali a žiakov pripravovali a 

viedli ich Mgr. Anna Golejová, Mgr. Andrea Jarošová,  PhDr. Jana Filová, Mgr. Lukáš Helík. 

V mesiaci január 2020 sa Ing. Renáta Priklerová, Mgr. Zuzanou Čerňanová spolu s 

Mgr. Miriam Kremeňovou zúčastnili Inštruktážneho seminára k akcii KA2 Erazmus +. 

Následne na to Mgr.Anna Golejová, Mgr. Zuzana Čerňanová a Ing. Renáta Priklerová 

vypracovali a podali prihlášku projektu v akcii KA1 programu Erasmus+ pod názvom: 

Korutánsko na tanieri. Mgr. Anna Golejová a Mgr. Zuzana Čerňanová vypracovali a podali 
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prihlášku projektu v akcii KA229 programu Erasmus+ pod názvom: Šikovné ručičky – 

medzinárodná spolupráca v odboroch kaderník a kozmetik. Mgr. Renáta Slugeňová a Ing. 

Renáta Priklerová vypracovali a podali prihlášku projektu v akcii KA229 programu Erasmus+ 

pod názvom: Rozvoj cestovného ruchu v našom regióne. Mgr. Ivana Tarabová a Mgr. Lukáš 

Helík vypracovali a podali prihlášku projektu v akcii KA229 programu Erasmus+ pod 

názvom: Z cesta do cesta.  

V mesiaci január sa úspešní riešitelia olympiády v anglickom jazyku zúčastnili aj 

okresného kola pod vedením Mgr. Zuzany Čerňanovej a krajského kola olympiády 

v anglickom jazyku pod vedením Mgr. Lukáša Helíka. 

Jednotliví učitelia CJ zabezpečovali počas školského roka 2019-2020 nasledovné 

činnosti: Ing. Renáta Priklerová – pracovala ako predsedníčka predmetovej komisie cudzích 

jazykov, písala projekty Erasmus + , pomáhala pri príprave DOD, viedla krúžok „Turistika“, 

pripravovala žiakov pre olympiádu v anglickom jazyku, pripravila testy na prijímacie 

pohovory z ANJ. 

Mgr. Zuzana Čerňanová – písala prihlášky na projekty Erasmus+,  pomáhala pri 

príprave DOD, viedla krúžok  „Príprava na maturitu z ANJ“,  pripravovala žiakov pre 

olympiádu v anglickom jazyku, pripravila testy na prijímacie pohovory z ANJ a NEJ, 

sprevádzala žiačky na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, kde bola aj členkou 

odbornej komisie. 

PhDr. Jana Filová – pripravovala rozhlasové relácie o školských aktivitách našej školy 

a o dianí na škole, starala sa o vonkajšiu úpravu okolia areálu školy, zorganizovala školské 

kolo olympiády FRJ a RUJ na našej škole, pracovala v krúžku RUJ pre začiatočníkov. 

Mgr. Anna Golejová – pracovala ako výchovná poradkyňa na škole, písala prihlášky 

na projekty Erasmus+,  pomáhala pri príprave DOD, viedla krúžok „Maturujem z NEJ“, 

pripravovala žiakov pre olympiádu v nemeckom jazyku, zorganizovala olympiádu 

v nemeckom jazyku, pripravila testy na prijímacie pohovory z  NEJ. 

Mgr. Lukáš Helík – napísal prihlášku na projekt Erasmus+,  pripravoval DOD na 

škole, viedol krúžok „Nová maturita z ANJ“, zorganizoval olympiádu z ANJ na škole, 

sprevádzal žiačku na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku, kde bol aj členom 

odbornej komisie, prípravil testy na prijímacie skúšky na škole z ANJ.   

Mgr. Andrea Jarošová – pomáhala pri príprava DOD na škole, pripravila testy na 

prijímacie pohovory z ANJ a NEJ, viedla krúžok: Nemecký jazyk. 

Mgr. Michaela Mikušková -  pripravila testy na prijímacie pohovory z NEJ. 

Mgr. Renáta Slugeňová -  písala prihlášku na projekt Erasmus+,  pripravila testy na 

prijímacie pohovory z NEJ. 

Mgr. Ivana Tarabová –  písala prihlášku na projekt Erasmus+,  pripravila testy na 

prijímacie pohovory z ANJ. 
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V dôsledku prerušenia školského vyučovania od 10.marca 2020 až do 22.júna 2020 

nemohli členovia PKCJ splniť všetky úlohy, ktoré si naplánovali ohľadom odborných 

exkurzií, koncoročných výletov, návštevu divadelného predstavenia a výletov do zahraničia 

so žiakmi.  

PK slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov 

 

Zasadnutia sa konali pravidelne podľa plánu práce, t. j. päťkrát v školskom roku, 

(z toho zasadanie plánované na  apríl 2020 sa kvôli  korona - pandémii konalo formou 

komunikácie mailom, telefonicky a online). Okrem toho sme počas školského roka riešili 

aktuálne problémy priebežne. Viackrát sme mali pracovné stretnutia, na ktorých sme 

pracovali na úpravách maturitných textov a maturitných otázok. Naďalej sme sa venovali 

novému školskému vzdelávaciemu programu – urobili sme úpravy na základe doterajších 

skúseností a podľa nových dispozícií, uverejnených na stránke SIOV. 

      Zasadnutia PK mali pracovný charakter, venovali sme sa aktuálnym otázkam 

vyučovania i modernizácii vyučovacích metód. Na zasadnutiach PK sme si pravidelne 

vymieňali svoje skúsenosti s využívaním modernej techniky na vyučovaní. 

      Tematické plány pre jednotlivé predmety a ročníky sme spracovali a odovzdali včas 

a dôsledne vypracované. V mesiaci september sme v 1. ročníkoch napísali vstupné diktáty 

kvôli porovnaniu pravopisnej úrovne jednotlivých 1. tried.  Výchovno-vyučovacie výsledky 

v jednotlivých predmetoch sme pravidelne vyhodnocovali a prijímali opatrenia na zlepšenie. 

Naše maturitné zadania boli vypracované v súlade s požiadavkami  MŠ.   

       Pokračujeme v zariaďovaní odbornej učebne SJL, ktorú  sme otvorili v septembri 

2013 –   postupne dopĺňame knižnicu učebníc, ktoré budú v tejto učebni k dispozícii.  

V tomto školskom roku sme zorganizovali pre študentov  viacero podujatí 

a zúčastnili sme sa aj podujatí, ktoré organizovali MPC a iné inštitúcie: 

 

    V rámci akcie Dňa gramotnosti, ktorý sa konal 8.9. 2019,  pod názvom Čitateľský  

maratón žiaci, ktorí mali  hodinu SJL v učebni č. 7,  čítali  z diel súčasných autorov, pod 

vedením učiteľov SJL.  

 

Mgr. Surovčíková - okrem fotodokumentácie školských akcií a podujatí 

spropagovala rôznymi materiálmi témy Zdravá škola.  

 

Mgr. Surovčíková bola konzultantkou a hodnotiteľkou troch maturitných prác 

študentov nadstavbového štúdia zameraných na predmet psychológia práce a trhu. 

Vypracovala didaktické testy, ktorými realizovala prípravu študentov nadstavbového štúdia 

na maturitné skúšky zo zdravovedy a z psychológie práce a trhu a študentov učebných 

odborov na záverečné skúšky zo stolovania a zo zdravovedy. 

  

Mgr. Surovčíková realizovala konzultácie  so žiakmi nadstavbového štúdia, ktorí 

spracovávali zadania maturitných prác. Dopĺňala a obmieňala informácie na pridelenej 
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nástenke v priestoroch školy – budova B, esteticky upravovala a starala sa o učebňu 

náboženskej výchovy.  

 

Mgr. Surovčíková sa vo februári  zúčastnila odborného seminára Osobnostný rast 

a duchovná hygiena učiteľov náboženskej výchovy.  

 

Mgr.Tarabusová a  Mgr. Pavlacová – zorganizovali Olympiádu ľudských práv, 

ktorá sa  uskutočnila  2.decembra 2019. Zúčastnilo sa 16  žiakov.  Víťazka  Rebeka 

Tomanová z III.AH postúpila do krajského  kola. 9.1.2020 sa zúčastnili seminára  Osobnosti  

slovenskej politiky a extrémizmus na TSK. 

 

. Mgr. Tarabusová  sa s Mgr. Rusnákovou  zúčastnili  dňa  29.októbra 2019  so 

žiakmi II.AH   prednášky „Extrémizmus“ v  Považskom osvetovom stredisku.  

 

           Mgr. Tarabusová bola konzultantom   jednej práce z predmetu Právna náuka 

v odbore spoločné stravovanie. 

   

           Mgr. Tarabusová sa  5.11.2020  s 5 žiakmi zúčastnila na vzdelávacom projekte  

Rozhoduj o Európe v TN. 

 

           Mgr. Tarabusová  a Ing. Štefeková zorganizovali dňa  5.decembra 2019 odbornú 

exkurziu „ Budapešť“ pre žiakov IV.AH a so žiakmi sa zúčastnili 1.10. 2019 na Dni 

otvorených dverí na TSK a Online olympiáde o EU + simulované elektronické voľby do 

NR s 5 triedami od 14.2.-28.2.2020. 

 

           Mgr. Pavlacová  a  Mgr. Tarabusová  sa zúčastnili  dňa 27. novembra 2019  so  

žiakmi  III.AH   prednášky  „30.výročie Nežnej revolúcie“. 

 

            Mgr. Pavlacová,  Mgr. Trenčanová spolu s kolegami  Mgr.  Helíkom, Ing. 

Kolmanovou a Ing. Kapralčíkovou sa zúčastnili s triedami končiacich ročníkov  „Burzy  

práce a informácií “ v Považskej  Bystrici.   

   

           Mgr. Pavlacová  zorganizovala v maturitných triedach  3. ročníka III.AH a III.A  

triedne kolá SOČ, kde  študenti prezentovali svoje práce, z ktorých najlepšie postúpili do 

školského kola, ktoré sa uskutočnilo  17. februára 2020 v odbornej učebni SJL č. 7. Členmi 

hodnotiacej komisie boli aj Ing. Kadlecová a Mgr. Trenčanová.  Výsledky SOČ boli 

propagované článkom a fotografickým  materiálom na internetovej stránke školy. Krajské 

a celoslovenské kolá prebehli dištančnou formou. V krajskom kole našu školu 

reprezentovali 5 študenti : v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia: Terézia 

BELOBRADOVÁ: DOSPIEVANIE A ŠIKANOVANIE V DOSPIEVANÍ;  v odbore Cestovný 

ruch, hotelierstvo a gastronómia: Benjamín KUŤKA : TALIANSKA KUCHYŇA; a v odbore 

Problematika voľného času: Zuzana OMASTOVÁ: HASIČSKÝ ŠPORT a Petra 

BUŠOVSKÁ: CHOV HYDINY A KRÁLIKOV; v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a 

gastronómia : Erik ŠAMAJ: CARVING-OBĽÚBENÝ TREND V GASTRONÓMII, ktorý 

postúpil do celoslovenského kola, kde sa umiestnil na 4. mieste. 
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Mgr. Pavlacová k propagácii školy prispela článkami v regionálnej tlači a na 

webových stránkach školy. 

Mgr. Vráblová realizovala jazykové korektúry pridelených materiálov a tiež 

zostavila 2 testy pre prijímacie pohovory budúcich prvákov  šk. roku 2020– 2021. 

Mgr. Vráblová vypracovala projekt Separácia odpadu, ktorým sa naša škola zapojila 

do 7.edície projektu TESCO Vy rozhodujete, my pomáhame. V tomto projekte sa naša škola 

umiestnila na 1. mieste a získala 1300,- eur na nákup nádob na separovaný odpad. 

Mgr. Vráblová prihlásila školu do Participatívneho projektu realizovaného TSK. 

Spolu so žiačkami I.AH sa zúčastnila na seminári k tomuto projektu. Kvôli korona kríze sa 

tento projekt odložil. 

Mgr. Vráblová vypracovala projekt Outdorové ihrisko, ktorým sme sa zapojili do 

4.ročníka projektu Podpory lokálnych komunít financovaného COOP Jednota. Tento projekt 

nebol úspešný.  

Mgr. Vráblová sa zúčastnila 2 seminárov v Trenčíne k problematike prípravy 

projektov a 1. seminára v Banskej Bystrici k projektom  z nórskych fondov. 

 

Mgr. Trenčanová zostavila 4 testy pre prijímacie pohovory budúcich prvákov  šk. 

roku 2020– 2021  sčasti  v  spolupráci s Mgr. Pavlacovou a Mgr. Tarabovou. Vypracovala 

didaktické testy pre prípravu študentov nadstavbového štúdia na maturitné skúšky zo SJL.  

 

Mgr. Trenčanová okrem priamej vyučovacej činnosti realizovala konzultácie so  

žiakmi nadstavbového štúdia, ktorí spracovávali zadania maturitných prác, konkrétne troch 

prác zameraných na reklamu a propagáciu odboru kaderník.  

 Mgr. Trenčanová   pracovala na Fotokronike  šk.roku 2019 - 2020.  

Mgr. Trenčanová zabezpečovala   spoluprácu s reklamnou agentúrou BELL – 

materiály pre propagáciu DOD. 

 

Mgr. Trenčanová a  Mgr. Pavlacová sa zúčastnili workshopu  k  EČ  a  PFIČ  MS, 

na ktorom okrem iného odzneli informácie dôležité pre opravu  písomných maturitných        

prác, z čoho vypracujeme metodický materiál pre učiteľov SJL.   

  V rámci akcie DOD členovia našej PK pracovali na viacerých miestach, 

predovšetkým – Mgr.Pavlacová - pri príprave sprievodného kultúrneho programu, spolu s 

Mgr. Trenčanovou a  Ing. Kapralčíkovou pripravili vernisáž  z výtvarných prác našich 

študentov, ktorá bola nainštalovaná v priestoroch šatní žiakov a v učebni 2 a priestoroch 

susedných chodieb, Mgr. Vráblová poskytovala informácie záujemcom  na svojom 

stanovisku. 

Podieľali sme sa tiež na zvyšovaní estetickej úrovne školy výzdobou, poskytovaním 

materiálov Mgr. Trenčanovej, ktorá má túto oblasť na starosti. Informačné tabule pre 

študentov boli pravidelne obmieňané a dopĺňané o aktuálne informácie. V priestoroch šatní  
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žiakov Mgr. Pavlacová nainštalovala a pravidelne obmieňaná  Vernisáž  z prác  našich  

žiakov, ktorá výrazne  zestetizovala túto  časť  školy. 

MATURITA  2020 

V tomto školskom roku maturovali zo SJL študenti štyroch tried, teda 85 žiakov.   

Mgr. Trenčanová :  II.SA,  IV. A 

Mgr. Pavlacová    :  V.HA ,  II.SB 

                               

Zhodnotenie maturitnej skúšky z slov. jazyka 2020 

 

           Kvôli korona-pandémii ukončenie vzdelávania študentov maturitného ročníka daných 

tried bolo realizované podľa špeciálnych pokynov Ministerstva školstva SR. Všetci študenti 

uvedených tried  zmaturovali úspešne zo SJL, i ostatných maturitných  predmetov.   

           V súvislosti s prípravou študentov na maturitné skúšky zo slovenského jazyka sme na 

preverovanie vedomostí i opakovanie využívali testy pre všetky ročníky študijných odborov 

i záverečný test z učiva SJL na strednej škole. Okrem toho mali maturanti možnosť prihlásiť 

sa na nasledovné krúžky: Slovenčina trochu inak – Mgr. Trenčanová,  Mgr. Vráblová : 

Maturujem zo SJL. Mgr. Pavlacová viedla krúžok zameraný na umelecké aktivity :  

ARTžúrka s kreativitou    

  

 Členovia PK  aktívne pristupovali  aj k dopĺňaniu svojej odbornosti a vedomostí 

formou  absolvovania  rôznych školení, tiež absolvovali konzultácie so žiakmi, ktorí majú 

povolený individuálny učebný plán . Načas vypracovali ŠkVP z predmetov patriacich do 

našej PK . 

 Členovia PK  aktívne pristupujú aj k priebežnej  a  včasnej  archivácii predpísaných  

písomností  zo SJL.   

Členovia PK SJL a SVP  pracovali zodpovedne a svedomito, úlohy si plnili načas. 

V súvislosti so zaťaženosťou vyučujúcich SJL (opravy množstva predpísaných kompozícií, 

slohových prác, maturitných písomných prác, jazykových a štylistických úprav SOČ)   by 

sme chceli opätovne  navrhnúť udeľovanie NV na základe presnej evidencie počtu hodín 

venovaných tejto práci – konkrétne za MP, SOČ, záverečné odborné práce. 

 Správa o činnosti  pedagógov počas  troch mesiacov prerušenia   

                     denného vyučovania počas pandémie 

 
 Počas korona pandémie pedagogickí zamestnanci absolvovali dištančné  vzdelávanie 

a naďalej vykonávali edukačnú činnosť  a komunikovali so žiakmi.  Využívali na to rôzne 

možnosti, podľa toho, čo im poskytovalo domáce prostredie; predovšetkým vlastný telefón 

a vlastné dáta, počítač, tlačiareň, skener na  mailovú komunikáciu, komunikáciu cez 

Messenger a  EDUPAGE. Pre každú triedu vypracovali spôsob hodnotenia predmetov 

vychádzajúci z konkrétnej situácie a zodpovedajúci presne možnostiam žiakov konkrétnej 

triedy. Pri hodnotení  vyučujúci zohľadňovali podmienky a možnosti žiakov, prístup na 
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internet, sociálne a ekonomické prostredie rodiny. Niektorým žiakom boli úlohy posielané 

poštou. 

Počas dištančného vzdelávania využívali vzdelávacie portály: 

 Virtuálna knižnica 

 Učíme na diaľku 

 Učíme doma 

 Bez kriedy 

 Youtube 

 Google 

 Zborovňa 

 Planéta vedomostí 

Spôsoby komunikácie so žiakmi sa využívali: 

 Edupage 

 E-mail 

 Sms správy 

 Telefonáty 

 Video-hovory 

Práca so žiakmi (vzdelávacie výstupy) 

 Prezentácie 

 Pracovné listy 

 Videonahrávky 

 Tvorba cvičebných blokov 

 Zadania na vypracovanie úloh 

  

 Tento spôsob práce však postupne odhalil  svoje pozitíva i negatíva. 

 Nedostatky : 

 Vyučovanie online či prostredníctvom PC je veľmi náročné na čas a predpokladá 

kvalitnú a maximálne dostupnú techniku tak u žiakov, ako i u učiteľov.  Čo v súčasnosti ale 

nie je, mnohí žiaci prístup k PC nemajú,  ani mnohí učitelia, iní sa zas doma o súkromný PC 

delili s ostatnými členmi rodiny, čo spôsobovalo  komplikácie.  Preto je dôležité, aby každý 

učiteľ mal svoj vlastný pracovný PC pre  podobné prípady. 

 Edupage navyše funguje iba cez PC a internet, ale nedá sa v ňom pracovať cez 

telefón, čo bolo pre mnohých žiakov problém. 

 Vzhľadom na absenciu učebníc, príprava učiva na takýto spôsob vzdelávania zaberala 

veľa času. Takisto i opravy takto zasielaných úloh. Napr. zadanie zo slovenského jazyka žiak 

poslal prefotené zo zošita, učiteľ ho musel vytlačiť, opraviť, oskenovať a poslať späť žiakovi. 

Jednému žiakovi sme sa niekedy venovali aj celú hodinu. Takto strávený čas vysoko 

prevyšoval stanovený pracovný čas na jeden deň. Tak isto komunikácia so žiakmi a často aj 

rodinnými príslušníkmi bola žiadanejšia ako pri prezenčnom vyučovaní. 
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 Väčšina odporúčaných portálov a web stránok ponúkala pomoc učiteľom základných 

škôl. Taktiež portál na bezplatný prístup k učebniciam nie je pre stredné školy. Väčšinu 

študijných materiálov, prezentácií a testov si teda členovia PK  vytvárali sami.  

 Takýto spôsob vzdelávania umožňuje  žiakom  podvody rôzneho druhu pri  plnení 

úloh zadaných učiteľmi, čo znemožňuje objektívnosť pri  výslednom hodnotení, 

nedodržiavanie termínov na zaslanie zadaní, úloh. Vyžadovalo to od učiteľa tvorbu 

alternatívnych zadaní, ištančného vzdelávania ktoré eliminovali možnosť podvádzania. Tak 

isto časový termín na vypracovanie úloh  nebol v mnohých prípadoch a z rôznych dôvodov 

dodržiavaný.  

 Naopak, ak žiaci svoje úlohy mali zaslať prefotené, veľkým problémom pre nich bolo 

zadanie správne  a kvalitne odfotiť. Jednak  žiaci nemajú kvalitné vybavenie, jednak to 

nevedia odfotiť v správnom uhle či svetle, a nečitateľnosť  písma je tiež častým faktorom, 

ktorý znemožňuje objektívne posúdenie práce. 

 Mínusom dištančného vzdelávania je i zraková záťaž pre žiakov a pedagógov. 

Klady : 

 Kladom tohto spôsobu práce  je individuálny a špeciálny prístup ku každému žiakovi 

podľa jeho potrieb, taktiež komunikácia s  ich rodičmi. Mnohí žiaci ocenili  možnosť 

vzdelávania sa a aj vypracovávania úloh v domácom prostredí, dostatok času na vypracovania 

a iný zaujímavejší štýl práce smerovaný na individualitu žiaka. Niektorí naopak, mali problém 

pracovať samostatne. To umožnilo učiteľovi komplexnejší pohľad na konkrétneho žiaka 

i triedu ako celok.  

Kladom pre vyučujúcich bolo zdokonalenie sa v používaní IKT a rôznych aplikačných 

programov. Rozširovanie poznatkov prostredníctvom samoštúdia. Flexibilná doba pre 

štúdium a vypracovávanie úloh. Väčšia kreativita práce – širšie spektrum možností 

vypracovávania digitálnych  úloh. 

              Žiaci aj učitelia si vyskúšali aj inú formu vzdelávania ako osobný kontakt. Žiaci, 

ktorí mali v škole problémy s komunikáciou, kolektívom sa pri dištančnom vzdelávaní 

prekvapivo aktívne zapájali 

 V prípade maturitných skúšok  ich výsledné známky na základe aritmetického 

priemeru  považujeme za  objektívnejšie a spravodlivejšie  ako pri klasickom priebehu 

a hodnotení  maturitných skúšok. Tiež to, že by to motivovalo  žiakov snažiť sa o čo najlepšiu 

známku počas celého vzdelávania (aj polročné známky),  keďže by sa aj táto známka  

zarátavala do  výsledného maturitného priemeru.  

Správa o výchovnej činnosti a činnosti výchovného poradcu  

 

1. Výchovné poradenstvo som tento školský rok  realizovala priebežne počas vyučovania, 

v závislosti od potrieb učiteľov, majstrov, rodičov a žiakov. Konzultačné hodiny pre 

žiakov a rodičov som mala sústredené do každého pracovného dňa – pred prvou 

vyučovacou hodinou. Stretnutia s rodičmi a žiakmi som zvolávala aktuálne podľa 

potreby, v priebehu voľných hodín počas dňa. 
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2. Vyučovací proces bol dňa 10.3.2020 do 19.6.2020 prerušený z dôvodu ochorenia 

COVID-19. Vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou, prípadné výchovné opatrenia 

boli riešené mailovou komunikáciou s triednym učiteľom.  

 

3. Medzi najčastejšie riešené výchovné problémy patrila aj tento rok : veľká absencia 

žiakov, záškoláctvo, podvody s ospravedlnenkami, fajčenie, svojvoľné opúšťanie 

školského areálu a odchody zo školy, arogantné a nevhodné správanie žiakov voči 

pedagógom, bežné priestupky počas vyučovania a na odbornom výcviku, drobné 

krádeže a vážnejšie prospechové nedostatky. V tomto školskom roku sme sa často 

stretávali s nekontrolovaným vulgárnym vyjadrovaním žiakov. Veľmi častým 

problémom je veľká hyperaktivita žiakov, ktorá je spojená s veľmi impulzívnymi 

a rýchlymi reakciami, veľkou pohyblivosťou, problémami obsedieť na hodine, 

vyrušovaním, nedisciplinovanosťou žiakov. Žiaci majú často problémy s akceptovaním 

autorít, ťažko vnímajú hranice, za ktoré už nemôžu ísť, a ktoré sa týkajú správania sa 

na vyučovaní a odbornom výcviku. Dieťa často nevníma  rodiča ako autoritu 

a následne sa stávajú aj výchovné opatrenia neúčinnými. Sám rodič stráca výchovný 

vplyv na dieťa, ktoré prechádza do pozície toho, kto v danej veci rozhoduje.  

 

4. Niektoré z riešených problémov boli výrazne súkromného (rodinného ) charakteru. 

 

5. V tomto školskom roku sme riešili v triedach  I.B, I.C  a II.C aj šikanovanie 

prostredníctvom sociálnych sietí. Na základe šetrenia sa šikanovanie nepotvrdilo, hoci 

náznaky v podobe nevhodných „prezývok“ údajnej obete tu boli. So žiakmi sme sa 

téme šikanovania v rámci prevencie následne venovali vo väčšom rozsahu.  

 

6. Na začiatku a aj v priebehu I. polroku sme sa vo väčšej miere venovali opakovaným 

vyhrážaniam sa žiačok I.B triedy svojím spolužiakom. Toto vyhrážanie sa malo 

pokračovanie aj po vyučovacom procese, kedy sa dievčatá, spolužiačky, pobili. 

Incident bol hlásený školou ÚPSVaR v Považskej Bystrici. Samotnú bitku riešil PZ 

v Považskej Bystrici. 

 

7. Počas školského roka sa objavovali problémy so záškoláctvom, ktoré museli byť 

následne riešené s ÚPSVaR a MsÚ v Pov. Bystrici.  Medzi problémové triedy v oblasti 

záškoláctva však patria nielen žiaci, ktorí si plnia povinnú desaťročnú dochádzku (I.B, 

I.C), ale i staršie ročníky predovšetkým II.B, II.C, III.C a nadstavbové ročníky. 

Výrazne tu zlyháva aj spolupráca s rodičmi. Objavuje sa ľahostajnosť a 

tendencia rodičov riešiť problémy umiestnením dieťaťa v diagnostickom zariadení. 

 

8. V školskom roku 2019/2020 bolo navrhnutých  55  výchovných opatrení.  V prvom 

polroku školského roku 2019/2020 bolo udelených 44 výchovných opatrení:   2 

pokarhania triednym učiteľom,  20 znížených známok zo správania o jeden stupeň, 11 

znížených známok zo správania o dva stupne, 8 žiakov malo zníženú známku zo 

správania o tri stupne 1 žiak mal zníženú známku zo správania o dva stupne 

s podmienečným vylúčením zo školy, 2 žiaci mali zníženú známku zo správania o tri 

stupne s podmienečným vylúčením zo školy a 1 žiak bol podmienečne vylúčený.  

 

9. V  druhom polroku školského roku 2019/2020 bolo udelených 10 výchovných 

opatrení: 6 znížených známok zo správania o jeden stupeň, 2 znížené známky zo 

správania o dva stupne, 2 znížené známky zo správania o tri stupne. Dôvodom bola 

predovšetkým vysoká neospravedlnená absencia, nevhodné správanie a neprospech. 

V porovnaní  s minulým školským rokom tu vidieť mierne zlepšenie. 
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10. Tak ako po minulý školský rok aj tento rok som sa snažila pomôcť žiakom 

s orientáciou v oblasti štúdia na VŠ a nechýbala ani pomoc pri vypisovaní prihlášok. 

  

11. Podobne ako aj po iné roky, pokiaľ nám to možnosti dovoľovali, zúčastňovali sme sa 

špeciálnych rodičovských združení základných škôl, pre končiace ročníky a svojimi 

informáciami sme pomáhali rodičom a deťom s orientáciou na voľbu budúceho 

povolania – školy. 

  

12. Vedenie školy zorganizovalo sériu pracovných dielní pre 8. ročníky ZŠ, ktoré sa 

realizovali na pôde školy.  

 

13. Tak ako po iné roky, aj tento rok naša škola 14.12. 2019 organizovala  „Deň 

otvorených dverí“. Zúčastnení žiaci, rodičia a pedagógovia ZŠ tak mali možnosť 

nielen vidieť práce žiakov hotelovej akadémie,  ale aj na vlastné oči sa presvedčiť o 

šikovnosti  žiakov učebných a študijných odborov našej školy. Samozrejme nechýbala 

ani možnosť získať najaktuálnejšie informácie o možnostiach štúdia na našej škole 

a o odbore, ktorý opäť otvárame v školskom roku 2020/2021: obchodný pracovník. 

  

14. 29. 10. 2019 sme sa s triedou II.AH zúčastnili prednášky Extrémizmus v priestoroch 

Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici. Lektorka žiakom  vysvetlila 

pojem rasizmus, aké druhy extrémizmu v našej spoločnosti môžeme pozorovať a ako 

im zabrániť. Objasnila symboly, runy a šifry na oblečení a internete. 

 

15. V novembri sa žiaci III.AH zúčastnili prednášky s historikom Mgr. Jakubom Bielikom 

pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. V ten istý mesiac navštívili žiaci našej 

školy protidrogový koncert Trinásta komnata.  

Žiaci III.A a III.B triedy v rámci zážitkového vyučovania navštívili Revolution train. 

Išlo o protidrogový vlak, ktorý pozostával z niekoľkých vagónov, ktoré predstavovali 

reálnu cestu drogovej závislosti od začiatku až po fatálny koniec.  

 

16. V tomto školskom roku sme sa rovnako ako aj po minulé roky zapojili do kampane 

„Červené stužky“.  Táto kampaň je zameraná na prevenciu a boj s HIV- AIDS. Žiaci 

sa zapojili do výtvarnej súťaže pri tvorbe pohľadníc s touto tematikou. V rámci 

možností v jednotlivých triedach výchovný poradca diskutoval so žiakmi na túto tému 

a ako súčasť preventívneho programu sme rozdávali červené stužky - symbol tohto 

boja. 

17. 28. 11. 2019  sme sa zúčastnili so žiakmi V.AH, IV.A, II.SA, II.SB akcie Burza práce 

v Považskej Bystrici. Žiaci sa mohli stretnúť s budúcimi potenciálnymi 

zamestnávateľmi, prípadne získať informácie o štúdiu na VŠ. 

  

18. V školskom roku 2019/2020 sme evidovali  45  žiakov individuálne integrovaných - 

začlenených Evidovaním týchto žiakov sa aj tento školský rok zaoberala Ing. J. 

Kapračíková. 

 

19.  Naďalej udržujeme kontakt s úradom práce sociálnych vecí a rodiny  v Púchove a 

v Pov. Bystrici. Najčastejšie dôvody kontaktu sa týkajú záškoláctva a zanedbávania 

povinnej školskej dochádzky. V tomto školskom roku to bolo aj nebezpečné 

vyhráženie sa.  
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20. Dňa 6.12. 2016 sme zorganizovali  22. ročník školského kola Olympiády ľudských 

práv.  Školského kola  sa zúčastnilo 16 žiakov. Na prvých troch miestach sa umiestnili 

títo žiaci: 

I. miesto ..................... Rebeka Tomanová, III.AH 

II. miesto ...................  Terézia Belobradová, III.AH 

III. miesto ....................Natália Orgoníková, III.AH 

 

 Na krajskom kole, ktoré sa konalo 6.2. 2020 na Gymnáziu V.B.Nedožerského 

v Prievidzi, nás reprezentovala Terézia Belobradová.  

 

21. Náplňou triednych rodičovských združení bola aj tento rok téma šikanovanie, 

obchodovanie s ľuďmi, ľudské práva a práva dieťaťa, boj proti fajčeniu a iným 

závislostiam (na alkohole, drogách, hracích automatoch), problematika záškoláctva 

a správnej životosprávy, boj s obezitou a podpora pohybových aktivít u detí a mládeže. 

  

22. V rámci prevencie (šikanovanie, kyberšikanovanie, ľudské práva a práva detí, obchod 

s ľuďmi) sa žiaci III.A triedy stretli v decembri 2019 so sociálnym pedagógom 

z ÚPSVaR v Považskej Bystrici Mgr. Petrom Lengyelom, PhD. 

 

23. V mesiacoch december 2019, február 2020 sa žiaci I.B a I.C triedy zúčastnili 

interaktívnej prednášky s preventistom z mestskej polície v Púchove Bohumilom 

Bořutom. Témou stretnutí bolo šikanovanie, kyberšikanovanie, závislosti. Interaktívne 

prednášky boli naplánované aj na mesiace marec 2020, apríl 2020, máj 2020 a jún 

2020. Tieto sa však z dôvodu prerušenia vyučovania pre COVID–19 nekonali. 

  

24. Počas školského roku sa  nám darilo udržiavať  dobrú atmosféru a spoluprácu 

s vedením školy,  s učiteľmi a majstrami OV. 

 

Prevencia drogových závislostí a kriminality  
 

Koordinátorka prevencie drogových závislostí  a kriminality Mgr. Pavlacová  

oboznamovala žiakov i pedagógov so škodlivosťou užívania drog počas celého školského 

roka. V spolupráci s triednymi učiteľmi a vedením školy monitorovali zmeny v správaní 

žiakov (fyzické i psychické)   a v prípade patologického prejavu správania riešili problém 

s výchovnou poradkyňou, rodičmi  a odborníkmi. Koordinovala prácu v tejto oblasti na škole 

a spolupracovala s ostatnými pedagogickými pracovníkmi školy, s ktorými sa snažili o 

zavedenie protidrogovej klímy na škole a zakotvenie interných pravidiel a nariadení, podľa 

ktorých budú pedagógovia postupovať v prípade, že sa problém s drogami v škole objaví. 

Spolupracovala v preventívnych aktivitách  s výchovnou poradkyňou, s pedagógmi, so 

združením rodičov, s rodičmi i odborníkmi. Okolie školy bolo počas celého školského roka 

monitorované pracovníkmi MsP a so žiakmi, ktorí boli pristihnutí pri fajčení, boli 

uskutočnené pohovory, v opakovanom prípade udelené peňažné pokuty. V prípade 

neplnoletých študentov boli upozornení i rodičia žiakov. 

 

Počas školského roka 2019/2020 sme v oblasti prevencie pripravili nasledujúce 

podujatia: 

Dňa 29.10.2019 sa Mgr. Tarabusová a Mgr. Rusnáková s triedou II.AH zúčastnili 

prednášky Extrémizmus v priestoroch Považského osvetového strediska v Považskej 

Bystrici. Lektorka Mgr. Szabová študentom  vysvetlila pojem rasizmus, aké druhy 
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extrémizmu v našej spoločnosti môžeme pozorovať a ako im zabrániť. Objasnila symboly, 

runy a šifry na oblečení a internete. 

V dňoch 04. 11. a 12.11. 2020 výchovný  koncert, tentokrát s názvom Trinásta  

komnata, ktorý svojím obsahom naplnil požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky na obsah minimálneho preventívneho programu. Programu sa 

zúčastnilo 400 študentov, mal veľmi dobrú spätnú väzbu. Výchovný koncert bol 

pokračovaním úspešnej série protidrogových multimediálnych koncertov, ktoré v spolupráci 

s agentúrou Letart pripravuje Mgr. Pavlacová. 

Dňa 5.11.2019 študenti s Mgr. Tarabusovou boli účastníkmi seminára Rozhoduj 

o Európe – Staň sa na deň tvorcom európskej politiky. Študenti si vyskúšali, aké to je 

zastupovať štát na pôde Rady Európskej únie, a mali možnosť vyjadriť sa k aktuálnym 

európskym otázkam. Seminár sa konal v priestoroch kultúrneho centra Aktivity v Trenčíne. 

Seminár rozvinul zručnosti rozhodovania a prijatia spoločenskej zodpovednosti žiakov. 

Dňa 5.11.2019 sa študenti I.AH, II.AH, III.A, III.B zúčastnili zážitkového vzdelávania 

v podobe protidrogového vlaku. Mali sme príležitosť spoznať, aké jednoduché je podľahnúť 

drogovej závislosti. Názov Protidrogový vlak bol naozaj veľmi výstižný a zaujímavý. Celý 

program sa odohrával vo vlaku, ktorý bol odstavený na stanici v Ilave. Prechádzali sme 

jednotlivými vagónmi vlaku, kde bola zobrazená reálna cesta drogovej závislosti od začiatku 

až po fatálny koniec.  Vnútorné steny vagónov zobrazovali ľudské vnútornosti, ktoré postupne 

pod vplyvom drog menia svoj vzhľad. Aj veľkosť vagónov  sa postupne zmenšovala, na konci 

vlaku to nebolo nič vhodné pre klaustrofobikov. Videli aj filmové predstavenie reálneho 

príbehu mladých ľudí, ktorí podľahli drogovej závislosti. Boli  svedkami havárie, ktorú 

spôsobila partia mladých ľudí pod vplyvom alkoholu a drog. Táto nehoda mala fatálne 

dôsledky pre nevinného motorkára. V jednom vagóne bola realisticky zobrazená „búračka“, 

vo vagóne bola zdemolovaná motorka aj auto, ktoré haváriu spôsobilo.  

Dňa 07.11.2019 sa učitelia a majstri našej školy v rámci metodického dňa  zúčastnili 

filmového predstavenia Kto je ďalší? Film je inšpirovaný skutočnými príbehmi zo 

Slovenska, Ruska a Kanady. Internet hlavných hrdinov priviedol až na hranicu života a smrti. 

Film bol veľmi silným emocionálnym zážitkom a vyvolal mnoho zamyslení a otáznikov.  

 

13. novembra 2019 sa Mgr. Tarabusová, Ing. Štefeková s triedami III. AH, IV. AH 

a V AH zúčastnili interaktívnej edukačnej prednášky spojenej s besedou s historikom 

Františkom Neupaerom z Ústavu pamäti národa pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. 

Prednášajúci ozrejmil študentom to,  prečo bol komunizmus totalitným režimom, ako boli 

porušované základné ľudské práva. Pripomenul významné historické medzníky, ako bol 

august 1968, sviečková manifestácia v roku 1988 a udalosti z novembra 1989. Súčasťou bol 

aj dokumentárny film o nedávnej histórii nášho štátu. Ďalším diskutujúcim bol pán Flimmel  

z Púchovských novín a moderátor pán Pivko, ktorý na záver pozval všetkých účastníkov 

podujatia na výstavu v priestoroch Divadla Púchov venovanú Nežnej revolúcii v našom 

meste. 

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pripravilo Považské osvetové stredisko v 

Považskej Bystrici pre žiakov, študentov i pedagógov  organizované prednášky venované 

tejto téme. Jednej z nich  v stredu  27.novembra 2019 sa zúčastnili i študenti III.AH triedy 

s Mgr. Tarabusovou a Mgr. Pavlacovou.  Ako došlo k odstráneniu komunistického režimu v 

našom regióne? Čo všetko tomu predchádzalo? Kto bol iniciátorom? Na tieto a mnohé iné 

otázky im odpovedal historik Mgr. Jakub Bielik. Po tejto prednáške si študenti prezreli ešte 3 

výstavy fotografií priamo   v Považskom osvetovom stredisku výstavu TAKTO TO BOLO a 
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v Kine Mier aj fotografické zábery z Nežnej revolúcie v Považskej Bystrici. Tu študenti 

obdivovali i autorskú výstavu fotografií Romana Ripku Kráľovstvo Manínov. 

 

Dňa 2.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo 22. ročníka Olympiády ľudských práv. 

Súťažilo 16 žiakov a najviac bodov získali: 

1. miesto Rebeka TOMANOVÁ, III.AH 

2. miesto Terézia BELOBRADOVÁ, III.AH 

3. miesto Natália ORGONÍKOVÁ, III.AH 

4. miesto Veronika JURIŠICOVÁ, I.AH 

V krajskom kole nás bude reprezentovať Rebeka Tomanová z III.AH triedy 

 

Študenti V.AH, IV.A, II.SA a II.SB sa dňa 28.11.2019 zúčastnili stretnutia s budúcimi 

zamestnávateľmi a získali informácie o štúdiu na VŠ na Burze práce a informácií v Považskej 

Bystrici. Vedieť si nájsť prácu a realizovať vlastné sny a ambície je súčasťou 

preventívnych aktivít.                                            

 

Od roku 2017 TSK usporadúva cyklus seminárov s historikmi so SAV pre učiteľov, 

ktorého sa pravidelne zúčastňujú Mgr. Tarabusová a Mgr. Pavlacová. Dňa 9.01.2020 bol 

seminár zameraný  najmä na témy fašizmu a nacionalizmu v medzivojnovom období, na 

legislatívu a extrémizmus, SNP a osobnosti - Vavro Šrobár, Ivan Dérer a Alexander 

Dubček. Aktuálnosť témy extrémizmu v spojení so súčasnými vedeckými odborníkmi je 

veľmi dôležitá pre učiteľskú prax, aby učiteľ v dnešnej dobe, keď sme zavalení hlavne 

nevedeckými až demagogickými informáciami, vedel objektívne reagovať na dianie v 

slovenskej politike minulosti i súčasnosti. V rámci riešenia problematiky extrémizmu seminár 

ponúkol pozitívne východiská a vzory v podobe pôsobenia a myslenia niekdajších 

slovenských politikov, čo možno modifikovaným spôsobom použiť v pedagogickom procese 

na hodinách dejepisu, literatúry a občianskej náuky, ale i na triednickych hodinách. 

 

Dňa 20.2.2020 sa uskutočnil výchovný koncert, ktorý bol zameraný na tradíciu 

slovenského hudobného folklóru. Originálne ukážky hry na archaické hudobné nástroje, ako 

sú fujara, píšťala, handrárska píšťalka, gajdy, drumbľa, okarina, panova flauta, citara, 

heligónka, krumhorna, cimbal predviedol našim študentom folklórista, hudobník a zberateľ 

Anton Budinský. Študentom sa koncert páčil, niektorí si aj zatancovali so svojimi profesormi. 

Dňa 20.02.2020 žiaci našej školy sa zúčastnili projektu simulovaných 

elektronických volieb do NR SR 2020, v rámci ktorého vyplnili elektronický dotazník 

zisťujúci, do akej miery sa mladí ľudia zaujímajú o dianie v národnej politike a či sú nejakým 

spôsobom motivovaní ísť voliť v prípade, že dovŕšia vek 18 rokov. Pri hlasovaní boli 

garantované základné princípy volebného práva. Žiakov do tajov volieb zasvätili Mgr. 

Tarabusová a Ing. Štefeková 

Dňa 09.03. 2020 Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pripravilo pre 

študentov stredných škôl a pedagógov prednášku, ktorá bola venovaná téme 

obchodovaniu s ľuďmi. Zúčastnili sa jej aj naši študenti končiacich ročníkov - IV. A, V. AH, 

II. SA, II. SB a od lektorky Niny Syabovej zo Slovenského národného strediska pre ľudské 

práva z Regionálnej kancelárie v Žiline sa dozvedeli v prednáške i nasledovnej besede 

odpovede na otázky: Ako predísť tomu, aby sa z prvého zamestnania alebo brigády nestala 

nočná mora? Našli ste na webe fantastický dream job v zahraničí? Máte istotu, že to nie je 

podvod? Prostitúcia, ťažká manuálna práca, nútené manželstvá, odoberanie orgánov a 

nevoľníctvo... Ako rozoznať 3. najvýnosnejší nelegálny biznis? Ako nenaletieť a ako sa 

brániť? Komu by ste boli ochotní požičať na chvíľku Váš pas alebo občiansky preukaz? 
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Prednáška spojená s besedou nadväzovala na Plán boja obchodovania s ľuďmi, podľa ktorého 

na našej škole pracujeme už niekoľko rokov a je súčasťou Plánu školy. 

Počas roka koordinátorka prevencie Mgr. Pavlacová uskutočnila besedy s premietaním 

filmov o negatívach alkoholu na vývoj dievčat s názvom „Čo sme si, to sme si. Vypime si? 

Dievčatá...“. Boli to 3 témy : Riziká pitia alkoholu z neoverených a pochybných zdrojov 

v II.B a v III.C; Až do dna v I.A, II.A; Vplyv pitia alkoholu počas tehotenstva na vývin 

plodu v III.A a v III.C. 

Koordinátorka prevencie Mgr. Pavlacová úzko spolupracuje s výchovnou poradkyňou 

s Mgr. Golejová, ktorá  organizačne zabezpečovala preventívne prednášky v spolupráci 

s Mestskou políciou Púchov. Prednášky s diskusiami boli vedené p. Bohušom Bořutom, 

pracovníkom MsP Púchov.  Taktiež prednášky k téme Šikanovanie pre žiakov i pedagógov s 

Mgr. Petrom Lengyelom, PhD. Z Úradu práce a sociálnych vecí v Považskej Bystrici. 

Prevencia kriminality sa stala súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a je priamo 

zakotvená do triednických hodín, výuky odborných i všeobecnovzdelávacích predmetov, 

napr. právnej náuky, psychológie, spoločenskej komunikácie, náuky o spoločnosti, občianskej 

náuky apod. Pedagógovia sa zameriavajú najmä na formovanie hodnotových orientácií 

študentov a osvojenie právnej gramotnosti. Pomáhajú žiakom zvýšiť ich právne vedomie na 

takú úroveň, aby boli presvedčení o potrebe práva a právnych noriem, aby poznali dôsledky 

vyplývajúce z ich porušenia. Vedú žiakov k dodržiavaniu právnych noriem.  Výchovno-

vzdelávací proces na našej škole smeruje k tomu, aby sa žiaci oboznámili so základnými 

právnymi a ekonomickými pojmami a osvojili si ich, aby nadobudli základné poznatky 

z ústavného, občianskeho, obchodného a pracovného práva a z oblasti   živnostenského 

podnikania a jeho rozvoja, boli presvedčení o potrebe práva a právnych noriem,  poznali 

dôsledky vyplývajúce z porušenia právnych noriem,  vychovávame žiakov k dodržiavaniu 

právnych noriem, vedieme ich k sústavnému sledovaniu zmien v právnych normách 

a predpisoch, aby vedeli získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie 

z rozličných vedeckých a technologických    informačných zdrojov. 

 

Vedenie našej školy, všetci jej zamestnanci i Rodičovské združenie si plne uvedomujú 

potrebu prevencie drogových závislostí a kriminality a venujú jej dôležité miesto vo svojej 

každodennej práci so študentmi. Vedenie školy, výchovný poradca a  koordinátori prevencie 

úzko spolupracujú v preventívnej činnosti s OR PZ  v Púchove i v Považskej Bystrici, s MsP 

Púchov, s CPPPaP v Púchove a v Považskej Bystrici, s Osvetovým strediskom v Považskej 

Bystrici. Zásady  prevencie kriminality sme zakotvili i do Vnútorného poriadku školy. 

Vzhľadom na to, že naši študenti absolvujú odbornú prax mimo bydliska i v zahraničí, 

zamerali sme sa i na tému obchodovanie s ľuďmi, v čom nám pomáhajú aj vyššie spomínané 

organizácie. 

 

Prevencia drogových závislostí a kriminality sa stala integrovanou súčasťou teoretického 

i odborného vyučovania na našej škole. Všetkým pracovníkom záleží na bezdrogovej 

a bezúhonnej budúcnosti našich žiakov 

 

Škola podporujúca zdravie 

 

Cieľ č. 1 – Zlepšiť zdravotný stav žiakov a učiteľov 

- pedagogickí zamestnanci zakomponovali do časovo-tematických plánov jednotlivých 

predmetov námety tém k environmentálnej výchove, rodinnej a sexuálnej výchove, 
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k drogovej prevencii a k výchove k ľudským právam a počas vyučovacích 

a triednických hodín realizovali aktivizujúce učebné metódy s touto tematikou. 

- koordinátorka školy podporujúcej zdravie informovala prostredníctvom nástenky 

o dôležitých dňoch v roku, ktoré sa týkali  telesného a duševného zdravia človeka,  

správneho životného štýlu a správneho postoja k prírode a životnému prostrediu 

a o zaujímavostiach týchto dní.  

- v septembri 2019 si žiaci spolu s majstrami OV pripomenuli v školskej jedálni 

a v cukrárni Akadémia Medzinárodný deň čokolády.  

- v októbri 2019 si žiaci spolu s majstrami OV pripomenuli v školskej jedálni Deň 

zdravej výživy. 

- v decembri 2019 v rámci DOD zabezpečili žiaci spolu s majstrami OV a s učiteľmi 

odborných predmetov prezentáciu a ochutnávku jednoduchých jedál a nápojov 

z oblasti zdravej výživy. 

- v decembri 2019 sa žiaci školy pod vedením výchovného poradcu školy a triednych 

učiteľov zapojili do kampane Červené stužky. 

- vedenie školy zabezpečilo vo vestibule školy pre žiakov a učiteľov  automat s teplými 

nápojmi, bezkofeínovou kávou a čajom, v zborovni pre učiteľov automat s teplou 

a studenou vodou. 

- v bufete a v cukrárni Akadémia bolo možné zakúpiť ovocie a potraviny racionálnej 

výživy. 

- triedni učitelia na triednických hodinách propagovali stravovanie žiakov v školskej 

jedálni, viedli žiakov k správnemu výberu jedál. 

- počas prestávok bolo žiakom umožnené prechádzať sa v areáli školy a venovať sa 

pohybovým aktivitám na športovom ihrisku. 

- v priebehu školského roka 2019/2020 škola zorganizovala viacero kultúrnych akcií, 

ktoré slúžili na podporu duševného zdravia žiakov a učiteľov. 

 

Cieľ č. 2 – Zlepšiť životné prostredie školy a okolia 

- v septembri 2019 - vedenie školy zabezpečilo kontajnery na separovaný odpad. 

- žiaci spolu s učiteľmi sa podieľali na čistení priestorov pred školou, starali sa 

o kvetinovú výzdobu v priestoroch školy a v triedach. 

- v rámci športových akcií školy boli organizované výlety do blízkeho okolia, ktoré boli 

zamerané na kladný vzťah k prírode, k životnému prostrediu a k poznávaniu prírody. 

 

 

Cieľ č. 3 – Zlepšiť hospodárenie s odpadom 

- v januári 2020 - škola vypracovala projekt Separácia odpadu, ktorého cieľom bolo 

získanie finančných prostriedkov na nákup smetných košov v priestoroch školy. 

Smetné koše sa podarilo vďaka získaniu finančných prostriedkov z projektu 

zabezpečiť. Žiaci boli prostredníctvom rozhlasu viackrát nabádaní k správnemu 

separovaniu odpadu v priestoroch školy. 

 

Cieľ č. 4 – Zlepšiť medziľudské vzťahy 

- v septembri 2019 sa škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, žiaci našej školy 

zbierali príspevky na pomoc ľuďom, ktorí sú postihnutí chorobami zraku.  

- vedenie školy zorganizovalo a zabezpečilo pri príležitosti vianočných sviatkov 

spoločné posedenie zamestnancov. 

- žiaci školy sa v priebehu školského roka zúčastňovali viacerých charitatívnych akcií. 

- vedenie školy v spolupráci s pracovníkmi školy vyjadrilo úctu tým zamestnancom, 

ktorí sa dožili okrúhleho životného jubilea. 
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- výchovný poradca zrealizoval so žiakmi besedu zameranú na odstránenie šikanovania 

medzi žiakmi, v spolupráci s triednymi učiteľmi a rodičmi pomáhal pri riešení 

konkrétnych problémov žiakov. 

 

Cieľ č. 5 – Odstrániť zdraviu škodlivé návyky 

- v novembri 2019 koordinátor prevencie závislostí a sociálno-patologických javov 

zabezpečil sériu prednášok a aktivít, ktoré boli zamerané na prevenciu proti 

závislostiam, škodlivým návykom ohrozujúcim zdravie žiakov a pred násilím. 

- v predmetoch NBV, ETV, BIO, ZDR, PPU, PSY, NOZ  boli zrealizované aktivity 

zamerané na prevenciu závislostí, na správne využívanie voľného času a na dobré 

vzťahy v rodine, s priateľmi a v škole. 

  

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  

 
V rámci realizácie projektu Elektronizácia učebných osnov - nevyhnutnosť modernej 

školy, ktorý je súčasťou projektu Moderné vzdelávanie pre modernú spoločnosť schváleného 

Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR v zastúpení Agentúry Ministerstva 

školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a   spolufinancovaného zo 

zdrojov EÚ, ESF a OPV,  sa realizovalo vyučovanie aj u iných študijných a učebných 

odboroch. V tomto školskom roku sa podrobilo vyučovaniu podľa uvedeného projektu 209 

žiakov a do vyučovania bolo zapojených spolu 29 pedagógov. 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou 

 
  V rámci duálneho vzdelávania bola vykonaná inšpekčná kontrola z TSK pre odbory 

6445 H kuchár a 6444 H čašník, servírka 1. a 2. ročník u zamestnávateľa Aqua Športcentrum 

Púchov. Neboli zistené žiadne nedostatky. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
    Škola má v Púchove 4 budovy 

    Budova A – slúži na vyučovací proces 

    Budova B – slúži na vyučovací proces 

    - v priestoroch školy na nachádza 35 učební. 

    Budova ŠJ – nachádza sa tu ŠJ a školské pracovisko „OV Cukrár“, slúžia na praktické  

    Vyučovanie. 

    Budova „Učebňa kaderníctva a ostatných služieb“ -  nachádza sa tu Cukráreň AKADÉMIA  

    a kaderníctvo AKADÉMIA obidve školské pracoviská slúžia pre praktické vyučovanie. 

 

 V Považskej Bystrici: 

   Budova „Hotel Študent“ – slúži ako školské pracovisko, kde zabezpečujeme praktické  

   vyučovanie. Nachádza sa v nej aj školské pracovisko „Kozmetika“. 

   Ďalšie školské pracovisko, kde sa realizuje praktické vyučovanie máme v prenajatých  

   priestoroch, ktoré užívame na základe uzatvorenej zmluvy o nájme, ide o: 

   Kaderníctvo VIKI v Púchove 

   Materiálno technické podmienky sú na dobrej úrovni, primerané potrebám vyučovacieho  

   procesu. 

 



 40 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 

 
1. O dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Rozpis rozpočtu pre rok 2019 bol realizovaný na základe rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK 

č.188/2018 zo dňa 26.11.2018. 

 

Príjmy spolu za organizáciu                      1 517 691 € 

Z toho 

Normatívny zdroj 111                               1 432 484 € 

Zdroje TSK 41                                               85 207 € 

 

Výdavky spolu za organizáciu                   1 517 691 € 

Normatívny zdroj 111                                1 432 484 € 

Zdroje TSK 41                                                85 207 € 

 

2. O príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotných 

zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 

vyživovaciu povinnosť 

 

Takéto príspevky škola nemá. 

 

3. O finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich 

použitia v členení podľa financovaných aktivít 

 

           V školskom roku 2019/2020 pracovali žiaci v 31 krúžkoch. Počet žiakov, ktorí krúžky  

           na našej škole navštevovali bolo 303. Na jedného žiaka sme dostali 3,20 €/mesiac.  

           Tieto prostriedky boli použité na vyplatenie dohôd o vykonanie práce pedagogických  

            zamestnancov, ktorí viedli krúžky a na technické a materiálové vybavenie školy. 

 

4. O finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov 

žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsobe ich použitia v členení 

podľa finančných aktivít 

 

Ide o darované finančné prostriedky škole formou darovacích zmlúv. Účel využitia 

týchto prostriedkov je podrobne uvádzaný v jednotlivých darovacích zmluvách, čo je 

pre nás záväzné a prostriedky sú použité na daný účel. Najčastejšie je to na materiálne 

a technické vybavenie školy.   

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný rok a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 
Hlavným cieľom vo výchovno-vzdelávacej oblasti bolo dosiahnutie profilu absolventa 

v jednotlivých študijných a učebných odboroch. Dosiahnuť správnu motiváciu absolventov 

pre ich uplatnenie v praxi, prípadne pre štúdium na vysokej škole. 
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Za účelom realizácie stanovených cieľov bolo potrebné plniť nasledovné úlohy: 

 

1.)  Vytvárať podmienky personálne a materiálne, aby všetci absolventi školy boli schopní 

používať výpočtovú techniku v praxi vo svojom odbore a dosiahnuť, aby každý absolvent mal 

znalosť cudzej reči. 

 

2.)  Vo vyučovacom procese sa zamerať na to, aby žiaci získali v prvom rade dobrý prehľad 

o svojom odbore, vedeli nájsť potrebné informácie v informačnom systéme. 

 

3.)  Rozvíjať telesnú zdatnosť žiakov našej školy, jednak v povinnej telesnej a športovej výchove, 

ale i využívaním možnosti návštev plavárne a zúčastniť sa účelových cvičení, lyžiarskych 

kurzov, účasťou na športových súťažiach v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu, 

Centrom voľného času v Púchove a žiakov zaradených do nižších zdravotných skupín zapojiť 

do telesnej výchovy oslabených. Aktívne sa zapojiť do projektu „Škola podporujúca zdravie“. 

 

4.)  V odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetoch uplatňovať všetky zložky 

environmentálnej výchovy, pomáhať koordinátorom protidrogových aktivít v boji proti 

toxikománii, alkoholizmu, fajčeniu, drogám, v rámci výchovného pôsobenia na žiakov 

uplatňovať zložky etickej a estetickej výchovy. 

 

5.)  Aktivizovať žiakov za účelom rozvoja odborných poznatkov alebo zručností formou krúžkov, 

zapájať nadaných a talentovaných žiakov do súťaží SOČ, olympiád v CJ, literárnych súťaží.  

 

6.)  V celom výchovno-vyučovacom procese, najmä však pri vyučovaní všeobecno-vzdelávacích 

predmetov, sledovať dosiahnutie takých cieľov ako všeobecná inteligencia a informovať 

našich žiakov o spoločenskom dianí v štáte a v našom okolí, správnym a prístupným 

pôsobením na žiakov formovať ich citovú výchovu a etiketu správania v škole i na verejnosti. 

 

7.) Zapájať žiakov do realizácie výmenných stáží v rámci zahraničných projektov, kde dôležitú 

úlohu zohráva cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk). 

Hlavné úlohy na úseku praktického vyučovania v školskom roku 2019/2020: 

1. Pri realizácii výučby odborného výcviku vychádzať zo školského vzdelávacieho 

programu, rozpracovaného v tematických plánoch učiva.  

2. Zapájať žiakov do rozličných odborných súťaží v rámci SOŠ obchodu a služieb a 

najlepších žiakov vysielať na súťaže mimo školy. 

3. Podporovať žiakov v ich úsilí o zdravý životný štýl. 

4. Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň odborných vedomostí a zručností. 

5. V rámci jednotlivých tematických celkov venovať pozornosť dodržiavaniu 

bezpečnostných a hygienických predpisov pri  práci. 

6. Klásť zvýšené požiadavky na hospodárnosť na pracoviskách praktického vyučovania. 

7. Pri zabezpečovaní prevádzok je nutné vychádzať z požiadaviek spotrebiteľa a 

uplatňovať nové trendy ekonomiky. 

8. Snažiť sa o dosiahnutie čo najvyššej úrovne rentability školských pracovísk. 

9. Odbornú výučbu zamerať na produktívnu prácu v školských prevádzkach. 

10. Svojou dosiahnutou úrovňou odborných zručností a vedomostí sa snažiť o prezentáciu 

školy na vyššej úrovni. 
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11. Vybaviť pracoviská praktického vyučovania čo najvhodnejším a najmodernejším 

technologickým zariadením a pracovnými prostriedkami. 

12. Vychovávať žiakov k estetickému cíteniu a ku kladnému vzťahu k zvolenému 

povolaniu. 

 

     Ďalšou úlohou  bolo zapojiť žiakov do pracovného procesu tak, aby sa u nich vytvorili 

správne návyky pracovného života. Snahou bolo dosiahnuť primeranú produktivitu práce, aby 

školské pracoviská nevykazovali stratu. Daná úloha bola splnená. 

 V školskom roku 2019/2020  pracoviská boli priebežne dopĺňané podľa  požiadaviek 

najnutnejšími pomôckami a zariadeniami.               

Cieľ manažmentu školy 

 

Pre využitie maximálneho potenciálu práce a schopnosti zamestnancov je potrebné 

zlepšiť pracovné podmienky, pracovné istoty, firemnú kultúru, medziľudské vzťahy 

v budúcnosti a pracovať na motivačných faktoroch (úspech, zaujímavá práca, uznanie, postup 

v zamestnaní, príležitosť na sebarealizáciu). Čím viac motivačných faktorov manažment 

školy ponúkne, tým viac zatraktívni pracovnú pozíciu pre pracovníka, zvýši pracovný výkon. 

Omnoho viac profesionálnych pracovníkov bude chcieť pre školu pracovať a tým väčší výkon 

škola podá. Súčasne si posilní svoju pozíciu v kraji. 

 

 Personálna stratégia školy predstavuje pre manažment školy základný nástroj riadenia 

kvality zamestnancov školy. Je súčasťou celkovej koncepcie školy – spolu s pedagogickou, 

marketingovou a finančnou stratégiou. Projektuje v dlhodobejšom horizonte zmeny kultúry 

školy prostredníctvom strategických cieľov a nástrojov reflektujúcich  silné stránky 

a možnosti rozvoja školy, potenciálne využiteľné zdroje školy. 

 

 Medzi hlavné úlohy manažmentu školy v budúcnosti patrí zvýšenie výkonu svojich 

zamestnancov. Zamestnanci musia byť vnútorne motivovaní, nadšení, osobnostne blízki 

profesii, v ktorej pracujú. Musia ovládať komunikačné a manažérske zručnosti,  byť odborne 

zdatní vo svojom odbore a mať kompetencie a zodpovednosť. U pedagogických pracovníkov 

musí vedenie školy podporovať ich tvorivú sebarealizáciu, zavádzanie nových metód vo 

vyučovaní jednotlivých predmetov aktívnymi učiteľmi. Je potrebné zlepšiť komunikáciu 

a spoluprácu predmetových komisií, v rámci ktorých môžu učitelia diskutovať a realizovať 

svoje projekty.   

 

o) V školskom roku 2019/2020 škola dosiahla tieto vyučovacie výsledky: 

 

V školskom roku 2019/2020 škola dosiahla nasledovné výchovno – vzdelávacie 

výsledky 403 žiakov, ktorí tvorili 19 tried: 

  

 72   žiakov prospelo s vyznamenaním 

 123 žiakov prospelo veľmi dobre 

 186 žiakov prospelo 

    0  žiakov neprospelo 

       22 žiakov neklasifikovaných 

 

Medzi najčastejšie riešené výchovné problémy patrila veľká absencia žiakov, 

záškoláctvo, arogantné a nevhodné správanie žiakov voči pedagógom, bežné priestupky počas 
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vyučovania a na odbornom výcviku, drobné krádeže a vážnejšie prospechové nedostatky. 

Niektoré z riešených problémov boli výrazne súkromného charakteru. 

  

Našim cieľom v tejto oblasti je skvalitňovať úroveň výučby, posilňovať rady 

vyznamenaných žiakov a čo najviac znižovať počet neprospievajúcich žiakov. 

 

Naši žiaci sa pripravujú na prácu v oblasti služieb, a preto kladieme veľký dôraz na ich 

spoločenské správanie. SOŠ obchodu a služieb Púchov sa môže pochváliť aj tým, že žiaci, 

ktorí sa v nej pripravujú, vo väčšine prípadov, zvládajú zásady medziľudského styku na 

požadovanej úrovni, o čom svedčí aj množstvo pochvalných a ďakovných listov z prevádzok 

a pracovísk, na ktorých žiaci pracovali. Samozrejme objavujú sa aj nedostatky, ktorých síce 

nie je veľa, ale v budúcnosti by sme ich chceli ešte minimalizovať. 

 

p) Úspešnosť školy pri príprave na výkon povolania 

 
Podľa množstva žiakov, ktorí prospeli, nepochybne patríme medzi školy, ktoré 

každoročne dobre pripravia absolventov po teoretickej, ale i praktickej stránke. Napriek tomu, 

že nemáme od žiakov presnú spätnú väzbu o ich uplatnení sa na trhu práce, z rozhovorov 

vieme, že časť z nich pokračuje v štúdiu na VŠ rôzneho zamerania, časť odchádza za 

atraktívnejšie platenou prácou do zahraničia, časť začne samostatne podnikať, časť sa 

zamestná v profesii, na ktorú sa pripravovali, malá časť pracuje v iných oblastiach a časť 

absolventov je evidovaná na úradoch práce. Nezamestnanosť absolventov alebo úplná zmena 

voľby profesie často ani nie sú vyvolané nezáujmom o zvolený odbor, na ktorý sa počas 

štúdia pripravovali, ale nízkym finančným ohodnotením jednotlivých profesií. V mnohých 

prípadoch práve toto má za následok skutočnosť, že mnohí absolventi odchádzajú vykonávať 

svoju profesiu do zahraničia.  

 

Počas štúdia majú naši žiaci možnosť absolvovať niekoľkomesačné pracovné pobyty 

v zahraničí, čo im značne uľahčuje pohyb a orientáciu na zahraničnom trhu práce po skončení 

školy, pretože si vytvoria nové kontakty a získajú množstvo praktických a životných 

skúseností. 

 

           Zoznam zmluvných partnerov v školskom roku 2019/2020 

 

1 
FROST - service, s.r.o.,Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne, Reštaurácia KMK 

LR 

2 
JM hair TEAM, Bc. Jana Marošiová - konateľ, Hliny 1409/1, 017 01 Považská 

Bystrica 

3 Lorem Food s.r.o., Slatinská 2303/187, 018 61 Beluša, Teatro restaurant Púchov 

4 AIRPROJEKT s.r.o., Komenského 664, 020 01 Púchov, Kaderníctvo Pasáž 

5 BREZNA, s.r.o., Sklárska 175/12, 914 41 Nemšová, Pizza di Siusi, Pruské 

6 Kaderníctvo - Mgr. Šišková Katarína,Royova 773/3, 020 01 Púchov 

7 Ing.Rastislav Jellúš,ul.1.mája 883/31,0201 Púchov Mestská kaviareň 

8 Kozmetika - Andrea Chochoľáková, Moravská 1631, 020 01 Púchov 
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9 Štúdio krásy Jarka, Jaroslava Štedráková,Rozkvet 2008/182,017 01 Pov.Bystrica 

10 Reštaurácia pri Lipe, Dohňany 464, 020 51 Dohňany 

11 Cristallo LR,s.r.o., Májová 226/11, 020 61 Lednické Rovne 

12 catering servis s.r.o. Jozefa Lacu 1539/27, 914 41 Nemšová 

 

         Zoznam prevádzok, v ktorých žiaci  nadstavbového  štúdiu   

                                  vykonávali odbornú prax 

 
1. TOPP CAFFE, s.r.o., Námestie Andera HLINKU 25/30 Považská Bystrica 

2. Bistro Adamička, Beluša, s.r.o., Dr. Klementisa 1285/25 

3. SOŠ obchodu a služieb Púchov, ul. 1. mája 1264, Hotel Študent, ul. Slov. partizánov 

1131/51 

4. Ing. Veronika Marček NONA fresh, Púchov – pešia zóna 

5. Ing. Ľubica Kafková, Kuzmányho 9253/27, Považská Bystrica, prev. Kafe Regnum 

Púchov 

6. EUROCOM & CO, s.r.o., Pribinova 18, Bratislava 

7. Reštaurácia GARNI s.r.o., Agátova 3406/7A, Bratislava- Dúbravka 

8. PROFILEX, s.r.o., Žilinská cesta 774/1, Považská Bystrica 

9. Jaroslav Briestenský Horný Moštenec 92, Považská Bystrica 

10. FROST- service s.r.o, Ul. Púchovská 118, Lednické Rovne 

11. Reštaurácia KMK, Uhrovecká 300/57, Lednické Rovne 

12. Silvia Šuhajdová, Vydrná 44, lúky pod Makytou 

13. Andrea Eglyová , Dámske a pánske kaderníctvo,  Farská 1051/12, Beluša 018 61 

14. Katarína Garabíková, 018 02 Klieština 96, prev. Kaderníctvo ul. Odborov 245/9, P.B. 

15. Alena Halasová, Kaderníctvo, Ul. Trenčianska 1765/37, Beluša 018 61 

16. Lenka Gabrišová, Kaderníctvo VIVA, M. R. Štefánika 157/45, Pov. Bystrica 017 01 

17. Zuzana Majeríková, Kaderníctvo Tip Top, Dvory 1932, Púchov 020 01 

18. Jana Hladká, Kaderníctvo STYLLE, Centrum 3/5, Pov. Bystrica 017 01 

19. Miroslava Mikytová, New Look hair salon, centrum 18/23, Pov. Bystrica 017 01 
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20. Základná škola, Medňanská 514/5, Ilava 019 01 

21. Hotel Študent, Ul. Slov. partizánov 1131/51, Pov. Bystrica 017 01 

22. SOSOS, Ul. 1. mája 1264, Púchov 020 01, Školská jedáleň 

23. MŠ Lánska 952, Pov. Bystrica 017 01 

24. Marek Kocúr, Dolná Breznica 27, 020 61 Lednické Rovne, prev. STORM, Lednické 

Rovne 

25. SMARF s.r.o., prevádzka DORF PIZZA&CAFÉ, Ladce 

 

               Zoznam prevádzok, v ktorých žiaci hotelovej akadémie vykonávali 

súvislú prax v školskom roku 2019/2020 

 
1. Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o. Nádražná 1902/12 

914 51 Trenčianske Teplice 

2. Hotel BOBOTY, Vrátna 515 013 06 Terchová 

3. Hotel GINO PARK PALACE, Orlové 116 017 01 Považská Bystrica 

4. SPORT AQUA Púchov, Nábrežie slobody 1926/4 020 01 Púchov 

5. Hotel ŠTUDENT ,Ul.Slov.partizánov 1131/51 017 01 Považská Bystrica 

 

 

 

2. Ďalšie informácie: a/ O psychohygienických podmienkach výchovy  

a vzdelávania  
Žiaci našej školy majú vytvorené vyhovujúce psychohygienické podmienky pre svoje štúdium 

na praktickom a teoretickom vyučovaní. 

 

b/ O voľno časových  aktivitách:  

V školskom roku 2018/2019 sa v našej škole uskutočňovali nasledovné záujmové krúžky: 

 

 Zoznam  krúžkov v školskom roku 2019-2020 

 
P.č. Meno vedúceho krúžku Názov krúžku 

1. Beláková  Iveta, Ing. Klávesnica hrou 

2. Čerňanová Zuzana, Mgr. Príprava na maturitu z ANJ 

3. Filová Jana , PhDr. RUJ pre začiatočníkov 

4. Golejová Anna, Mgr. Maturujem z NEJ 

5. Hamšíková Ludmila,Ing. Trendy v stolovaní 

6. Helík Lukáš, Mgr. Nová maturita z ANJ 

7. Chanová Jozefína, Ing. Nemčina 

8. Jarošová Andrea, Mgr Nemecký jazyk 

9. Kadlecová Alena, Ing. Šport a zdravie 

10. Kanderková Gabriela, Ing. Mozaika 

11. Kapralčíková Jana,Ing. Svet internetu 
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12. Kolmanová Lenka, Ing. Písanie odborných prác 

13. Kremeňová Miriam, Mgr. Angličtina -jazyk a kultúra 

14. Kryštofová Nadežda, Ing. Líčenie pre začiatočníkov 

15. Michálková Mária, Ing. Praktická ekonomika 

16. Pavlacová Adriana, Mgr. ARTžúrka 

17. Priklerová Renáta, Ing. Turistika 

18. Rusnáková Petra, Mgr. Matematika 

19. Strelčíková Dana, Mgr. Plávanie 

20. Štefeková Alena, Ing. Žime kultúrne 

21. Šuba Marian, Ing. Náš svet 

22. Trenčanová Miroslava, Mgr. SJL trochu inak 

23. Vaštíková Zuzana, Ing. Zručnosti 

24. Vráblová Gabriela, Mgr. Maturujem zo SJL 

25. Zigová Marta, Mgr. Matematický 

26. Barcíková Oľga, Bc. Carving-dekor 

27. Ciesarová Anna, Bc. Krúžok mladého  barmana  a baristu 

28. Krátka Viera, Bc. Tvorivosť v účesovej tvorbe 

29. Lipovská Katarína, Bc. Cukrarina trochu inak 

30. Luhová Marta, Bc. Starostlivosť o vlasy 

31. Tvarožková Renáta,PaeDr. Nový pohľad na svet kuchára 

 

c) O spolupráci školy s rodičmi a poskytovaní služieb deťom 
 

Túto časť môžeme rozdeliť na:  

 

1. individuálnu, pri ktorej stretnutia: 

a/ vyvoláva škola v prípade problematického správania žiaka (záškoláctvo, krádeže...), 

slabšieho prospechu, pri integrácii žiaka, pri práci s vývinovými poruchami učenia u detí atď. 

 

b/ stretnutia vyvoláva rodič alebo žiak z dôvodu osobných problémov alebo z dôvodu  

kariérneho poradenstva, 

 

 2. skupinovú: 

a/ formou stretnutí sa triedneho učiteľa, výchovného poradcu a vedenia školy 

s rodičmi na rodičovských združeniach, 

 

b/ formou mimoriadnych rodičovských združení v prípade vyskytnutia sa 

mimoriadnych skutočností, ktoré je potrebné naliehavo riešiť, 

 

c/ škola realizuje DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, 

 

d/ aktívna účasť vedúcich pracovníkov alebo výchovného poradcu na rodičovských 

združeniach pre ZŠ s cieľom pomôcť im pri výbere povolania. 

 

d) O vzájomných vzťahoch medzi školou, deťmi, rodičmi a ďalšími 

fyzickými osobami, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v školách  

 
a/ Účasť na aktivitách realizovaných pedagogicko-psychologickými poradňami a úradmi 

práce s cieľom pomôcť žiakom pri voľbe budúceho povolania.  
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b/ Organizovanie rôznych náučných seminárov, veľtrhov, súťaží a besied pre našich žiakov, 

ktoré sa týkajú drogovej prevencie, kriminality, ďalšieho kariérneho postupu, ľudských práv, 

boja proti rasizmu a iné. 

 

c/ Návštevy rôznych kultúrnych podujatí, napr.: koncertov, divadelných predstavení, galérií, 

múzeí, hradov a zámkov a pod. 

 

d/ Odborné exkurzie, ktoré sú zamerané na zlepšenie a upevnenie si vzťahu k zvolenému 

povolaniu a získanie nových informácií v zvolenom odbore. 

 

e/ Organizovanie rôznych olympiád (matematická, jazyková, ľudských práv), SOČ, súťaží 

zameraných napr. na overovanie si zručností, vedomostí, recitačných a výtvarných schopností 

a pod. 

 

f/ V škole funguje knižnica, kde si žiaci môžu vypožičať nielen povinnú literatúru. 

 

g/ Škola má svoj školský bufet a školskú jedáleň, ktorá zabezpečuje denne stravu pre 653 

stravníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 1.7. 2020.  

V Púchove dňa 20.10.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Mináriková 

       riaditeľka školy 


