
 1 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Ul. 1. mája 1264,  Púchov 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 

školský rok: 2014 / 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Ivan Kasár 

riaditeľ školy 

 

 



 2 

                            Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 

                                       za školský rok 2014/2015 
 

 

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 

                                                    ivan.kasar@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. Ivan Kasár                         riaditeľ školy 

    Mgr. Miriam Kremeňová           zástupkyňa riaditeľa školy pre TV 

    Ing. Gabriela Kanderková          zástupkyňa riaditeľa školy pre TV 

    Ing. Ludmila Hamšíková           zástupkyňa riaditeľa školy pre PV 

    Ing. Adriana Budayová              vedúca pre TEČ  

    Bc. Viera Filová                         hlavný majster 

    Mária Rolinčinová                     vedúca školského pracoviska 

    Emília Urbanová                        vedúca školskej jedálne 

    Marián Pastorek                          vedúci zamestnanec technických činností 

 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch  

 

V šk. roku  2014/ 2015  sa uskutočnili tri zasadnutia Rady školy. Rada školy  

pracovala pod vedením predsedníčky Mgr. Ivety Minárikovej.   

1. zasadnutie RŠ sa konalo 2.12. 2014. Prizvanými hosťami boli : riaditeľ školy Mgr. 

Ivan Kasár a zástupkyne riaditeľa školy Mgr. Miriam  Kremeňová, Ing. Hamšíková 

a Ing. Budayová - vedúca ekonomického úseku. Riaditeľ školy svoju neúčasť 

z vážnych dôvodov ospravedlnil. 

 

 

 

mailto:ivan.kasar@sosospu.sk


 3 

Rada školy pri SOŠ obchodu a služieb vzala na vedomie:  

 správu o výsledkoch hospodárenia školy v šk. roku 2013/2014 

 koncepčné zámery rozvoja školy na šk. rok 2014/2015 

 informácie o náborových aktivitách pre žiakov ZŠ  prvých ročníkov pre šk. rok 

2015/2016 

 informácie o výchovno-vyučovacích výsledkoch za 1. štvrťrok šk. roka  

2013/2014 

 informácie o organizácii praktického vyučovania v šk. roku 2014/2015 

 pozvanie členov RŠ na deň otvorených dverí 

 informácie predsedu RŠ o plánovaných voľbách zástupcu rodičov a žiakov 

v budúcom kalendárnom roku 

 informácie o testovaní žiakov PISA 2015 

 informácie o trojdňovej konferencii vo Francúzsku 

 

schválila:  

 plán zasadnutí rady školy na kalendárny rok 2015. 

 kritéria prijímacieho konania do prvého ročníka šk. roka 2015/2016. 

 zaradenie nového odboru cukrár – kuchár do siete školy. 

 

2. zasadnutie sa konalo 22.4. 2015. Prizvanými hosťami boli : riaditeľ školy Mgr. Ivan 

Kasár a zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Miriam  Kremeňová, Ing. Budayová – vedúca 

ekonomického úseku.  

RŠ vzala na vedomie:  

 Informácie Ing. Budayovej o verejnom obstarávaní platnom od 1.1.2015 

 Výročnú správu Rady školy pri SOŠ obchodu a služieb Púchov za kalendárny 

rok 2014. 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk. rok 2014/2015. 

 Informácie o prijímacom konaní pre šk. rok 2015/2016. 

 Informácie o voľbe člena Rady školy namiesto p. Harnádkovej a žiaka Mateja 

Húževku plánované na dňa 22.04.2015, 24.04.2015 a 28.04.2015. 

Z: Mgr. Minárikov, Bc. Pivková, Bc. Filová, M Húževka 

 Informácie riaditeľa školy o koncepčných zámeroch rozvoja školy. 

 Zmenu štatútu Rady školy. 

 Poďakovanie za činnosť v Rade školy p. Harnádkovej a Matejovi Húževkovi. 

 

RŠ schválila :  

 Zmenu štatútu Rady školy v čl. 5, ktorý sa týka voľby členov Rady školy. 

 volebnú komisiu pre voľby rodiča do Rady školy: Mgr. Mináriková, Bc,. Pivková, 

Mgr. Helík  

 volebnú komisiu pre voľby rodiča do Rady školy: Mgr. Mináriková, Bc,. Filová, Matej 

Húževka  
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Dňa  22.4. 2015 sa konali voľby rodiča do RŠ pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove. 

Voľby pre nízku účasť rodičov prebehli v dvoch kolách a zúčastnilo sa ich 120 rodičov 

z celkového počtu 617 rodičov. Kandidovali dvaja rodičia  

Dňa 24. 4. 2015 a 28.4. 2015 sa konali voľby zástupcu žiakov do RŠ pri SOŠOaS 

v Púchove. Voľby prebiehali počas dvoch dní: 24.4. 2015 a 28.4. 2015,  pretože naši žiaci 

chodia do školy v dvoch týždňoch (párny a nepárny týždeň). Konečné sčítavanie hlasov 

prebehlo 28.4. 2015 za prítomnosti volebnej komisie.Volieb sa zúčastnilo : 449 žiakov  

SOŠOaS Púchov (z celkového počtu 617 žiakov školy). Kandidovalo 5 žiakov, ostaných 

možných kandidátov si na hlasovací lístok mohli žiaci slobodne dopísať. 

 

Nové zloženie Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 

Púchov je nasledovné:  

 

1. Mgr. Iveta Mináriková   - 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. Jana Kollárová   - delegát TSK   

  

6. Bc. Viera Filová   - zástupca pedagogických pracovníkov     

    

7. PaedDr. Miroslav Kubičár  - delegát TSK  

 

8. Janette Velacková   - zástupca rodičov  (voľby 22.4. 2015) 

 

9. Ľubica Rakovanová  - zástupca rodičov 

    

10. Petruška Baranová  - zástupca rodičov  

 

11. Lucia Kľúčiková   - zástupca žiakov  ( voľby 28.5. 2015) 

 

3. zasadnutie RŠ sa konalo 29.6. 2015. Prizvanými hosťami boli : riaditeľ školy Mgr. 

Ivan Kasár a zástupkyne riaditeľa školy Mgr. Miriam  Kremeňová a  Ing. Hamšíková  

 

Rada školy vzala na vedomie:  

 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2014/2015.  

 Vyhodnotenie priebehu maturitných skúšok. 

 Zhodnotenie činnosti odborného výcviku v šk. roku 2014/2015. 

 Informácie o aktuálnom stave žiakov zapísaných do prvých ročníkov denného 

a nadstavbového  štúdia. 
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Rada školy  schválila:  

 

 Správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti za školský rok 2014/2015. 

 Plán výkonov pre školský rok 2016/2017. 

 Klasifikáciu voliteľných predmetov v školskom roku 2015/2016. 

Jednotlivých zasadnutí sa zúčastňovali členovia rady školy podľa svojich možností 

a vďaka zodpovednému prístupu mnohých z nich,  bola RŠ vždy uznášaniaschopná. 

  

Činnosť rodičovského združenia 

 

Činnosť Rodičovského združenia na škole bola riadená výborom Rodičovského 

združenia, ktorý bol zvolený na zasadnutí Rady rodičov dňa 05.12.2014. Výbor  pracoval 

v zložení p. Brnková, Loduhová, Štefek, Urbanová,Markovič, Lačná ,Příkazský, Kremeňová,  

Žiačiková.  Predsedom výboru bola   zvolená p.Brnková Alica. 

      Vo svojej činnosti sa riadil plánom činnosti, zásadami použitia finančných 

prostriedkov a uzneseniami zasadnutí Rodičovskej rady. 

      V školskom roku sa uskutočnila 1 plenárna schôdza rodičovského združenia formou 

využitia školského rozhlasu v škole a 2 triedne schôdze rodičovského združenia 

v jednotlivých triedach. Ďalej sa uskutočnili 4 schôdze rodičovskej rady a 5 schôdzí výboru 

rodičovského združenia. Ako zástupcovia rodičov v Rade školy pracovali: p.Bakanová, 

Rakovanová, Velacková. 

      Rodičovské združenie sa snažilo vo svojej činnosti spolupracovať s vedením školy, 

ktoré bolo pozývané na zasadnutia Rady rodičov, aby sa riešili aktuálne problémy školy. 

Svojimi finančnými prostriedkami napomohlo pri zlepšení materiálneho vybavenia školy 

/nábytok do zborovne/. Finančne podporilo niektoré športové akcie , lyžiarsky výcvik, 

futbalový turnaj žiakov a iné akcie. Zabezpečilo odmeny na rôzne súťaže pre najlepších 

žiakov. Boli to napr. súťaže zručnosti v jednotlivých odboroch, SOČ, Hviezdoslavov Kubín, 

súťaž v písaní na stroji,  súťaže zručností, matematický klokan atď.) Ďalej sa prispelo aj na 

akcie ako Deň učiteľov, ukončenie školského roka, maturitné skúšky a záverečné učňovské 

skúšky žiakov školy. Suma viac ako 4.500,- euro  sa použila na  na nákup prostriedkov na 

zlepšenie materiálneho vybavenia školy.  

 

Študentská rada 

 

Najvýznamnejšie akcie, ktoré Študentská rada zabezpečovala boli:  

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

 október – Študentská kvapka krvi – získanie 9  prvodarcov z radov študentov 

 december – Mikuláš pre žiakov našej školy 

 február – Valentínska kvapka krvi – zapojenie sa ďalších 6 študentov do darcovstva  

 apríl – vykonanie verejnej zbierky Deň narcisov – 12 študentov – vybrali spolu sumu 635,47€ 

 jún – vyhodnotenie činnosti ŠR za školský rok 2014/2015 

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

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

Participovali na návrhoch na zlepšenie dochádzky žiakov do školy na prvú vyučovaciu hodinu 

a podieľali sa aj na ďalších aktivitách školy. 
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b/ Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

 
V školskom roku 2014/2015 navštevovalo školu nasledovný počet žiakov denného štúdia: 

V študijných odboroch: 

hotelová akadémia –         73 žiakov 

čašník, servírka –              35 žiakov 

kuchár –                            30 žiakov  

pracovník marketingu-      12 žiakov 

kozmetik –                         26 žiakov 

kozmetička a vizážistka    11 žiakov 

spoločné stravovanie –      73 žiakov 

vlasová kozmetika –          28 žiakov  

 

V učebných odboroch: 

   čašník, servírka –               34 žiakov 

kuchár –                             40 žiakov 

hostinský –                         31 žiakov 

cukrár –                              25 žiakov 

kaderník –                          68 žiakov 

mäsiar-                                 5 žiakov 

 

So špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola evidovala nasledovný počet 

žiakov: 

- 42  žiakov individuálne začlenených. 

 

c/ Údaje o počte uchádzačov do prvého ročníka strednej školy  

 
Z celkového počtu 362 uchádzačov na SOŠ obchodu a služieb Púchov bolo:  

-         146  uchádzačov sa hlásilo na učebné odbory  ( trojročné štúdium ) 

-         104  uchádzačov sa hlásilo na študijné odbory ( štvorročné štúdium ) 

   -          52  uchádzačov sa hlásilo na štúdium v hotelovej akadémii (päťročné štúdium) 

-    60  uchádzačov sa hlásilo na nadstavbové štúdium ( dvojročné denné štúdium) 

 

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

 
Úspešnosť prijatých uchádzačov na štúdium v školskom roku 2014/2015 je 

nasledovná: 

-    77  uchádzačov bolo prijatých na učebné odbory 

-           41  uchádzačov bolo prijatých na študijné odbory 

-           23  uchádzačov bolo prijatých na štúdium v hotelovej akadémii 

-     57  uchádzačov bolo prijatých na nadstavbové štúdium 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa  

    poskytovaného stupňa vzdelania 
 

V školskom roku 2014/2015 škola dosiahla nasledovné výchovno – vzdelávacie 

výsledky: Zo 613 žiakov, ktorí tvorili 27 tried: 

-         58     žiakov prospelo s vyznamenaním 
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-         102   žiakov prospelo veľmi dobre 

-         407   žiakov prospelo 

-           24   žiakov neprospelo 

-           22   žiakov neklasifikovaní  

 

V študijných odboroch (4 a 5 ročných ) z 313 žiakov: 

-          49      prospelo s vyznamenaním 

-          69      prospelo veľmi dobre 

-          186    prospelo 

-             5     neprospelo 

-             4     neklasifikovaní 

  

V nadstavbovom štúdiu zo 98 žiakov: 

-          4  prospeli s vyznamenaním 

-          13  veľmi dobre 

-          71  prospelo 

-           9  neprospelo 

-           1  neklasifikovaný 

  

V učebných odboroch ( bez maturity ) z 202 žiakov: 

-           5    prospelo s vyznamenaním 

-           20    prospelo veľmi dobre 

-           150  prospelo 

-            10   neprospelo 

-            17   neklasifikovaní 

 

Priemerná známka na žiaka v školskom roku 2014/2015:  2,46 

  

Maturitné skúšky: 

Z celkového počtu 117  prihlásených žiakov sa zúčastnilo ústnej časti MS 117 žiakov. 

 

Výsledky MS:  

ANJ /B1 –  86  žiakov, ústna časť priemer- 2,06 

NEJ / B1 – 48   žiakov, ústna časť  priemer- 2,76 

TČOZ –   138   žiakov, priemer - 2,35 

PČOZ –   138   žiakov, priemer -  2,24 

SJL/ B1 – 138   žiakov, ústna časť priemer- 2,85 

 

V školskom roku 2014/2015 absolvovali záverečné skúšky nasledovné učebné odbory: 

 

- 6444200 čašník, servírka    17 žiakov  

- 6445200 kuchár                  26 žiakov  

-          6489200 hostinský                6 žiakov  

- 6456200 kaderník               26 žiakov  

-          2964 200 cukrár                   11 žiakov 

 

Z celkového počtu 86 žiakov: 

-          vyznamenaní: 15 

- prospelo veľmi dobre: 16 

- prospelo: 55 
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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 hotelová akadémia 

2. PK odborných 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 2014/2015. 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 2014/2015: 

6323600, 6323 K  hotelová akadémia  

6444400, 6444 K čašník, servírka    

6445400, 6445 K kuchár 

6446400, 6446 K kozmetik 

6405400, 6405 K pracovník marketingu 

6362 M   kozmetička a vizážistka 

6352 M   obchod a podnikanie 

Zoznam učebných odborov v školskom roku 2014/2015:  

6444200, 6444 H čašník, servírka 

6445200, 6445 H kuchár  

6489200, 6489 H hostinský  

2964200, 2964 H cukrár  

6456200, 6456 H kaderník 

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 30.6.2015 spolu           93,3 

    Z toho 

- počet učiteľov                                                                  42 

- počet majstrov odborného výcviku                                 23 

- počet nepedagogických pracovníkov                              28,3 

    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.  
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 
     V školskom roku 2014/2015 absolvovali: 

      - aktualizačné vzdelávanie: 23  pedagogických zamestnancov,  

      - funkčné inovačné vzdelávanie: 1  pedagogický zamestnanec, 

      - I. atestáciu: 16 pedagogických zamestnancov - majstrov 

      - II. atestáciu: 12 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 

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

akadémia, pracovník marketingu, kaderník, kozmetik pod vedením majstrov OV 

reprezentovali našu školu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, kde dosiahli 

veľmi dobré výsledky. 

Dňa 19.septembra 2014 nastal čas Retro Špica gulášu v Dolnom Smokovci pri hoteli 

Autis pod lesom. Aj tento rok sa z našej školy zúčastnili dve družstvá. Každé družstvo muselo 

pripraviť 5 porcií kotlíkového gulášu podľa vlastnej fantázie.  Guláš hodnotila odborná porota 

pozostávajúca z členov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (SZKC). Majsterky OV sa 

tejto súťaže zúčastnili už viackrát a vždy priniesli medailu.  Ani teraz nás nesklamali. 

V žiackej kategórii súťažili:  

Denisa Ďurovcová II. E a Martin Moško III.B   - získali  striebornú medailu 

V kategórii profesionál súťažili: 

Mgr. Renáta Tvarožková a Mgr. Jana Mikulová-  získali zlatú medailu 

Prievidzský rytier čiernej dámy 

Pod týmto zaujímavým názvom sa konal II. ročník celoslovenskej baristickej súťaže, 

ktorú organizovala Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza v spolupráci s mestom. 

Konala sa 3. októbra 2014 v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi. Úlohou 

súťažiacich bolo v časovom limite 15 minút pripraviť 4 porcie espressa, 4 porcie capucina a 

namiešať voľný miešaný nápoj. Hodnotila sa nielen rýchlosť, kreativita, chuť nápoja, ale aj 
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technické prevedenie. Na dodržanie všetkých kritérií dohliadali štyria chuťoví a štyria 

technickí komisári. Hlavným rozhodcom súťaže bol pán Stanislav Cibuľa, ktorý bol zároveň 

aj hlavným garantom súťaže.  

Našu školu reprezentovala Šárka Šulyová z III.AH, neumiestnila sa ale získala „Cenu 

primátora mesta Prievidza“ 

Top cukrár 2014  

Dňa  2.12.2014 sa konala  v hoteli Hotel Holiday Inn,  celoslovenská súťaž TOP 

cukrár 2014, 3.ročník. Organizátorom bol Klub cukrárov SZKC a súťaž prebiehala spolu 

s gastronomickým  podujatím  „Gastronomická jeseň“ organizovaným  Žilinským  klubom 

Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.  Súťažilo sa v kategóriách   cukrár  senior  a cukrár  

junior. Našu školu reprezentovali dve žiačky v kategórii cukrárska Artistika –  práca 

z medovníka, kde získali 1. miesto a ocenenie absolútny víťaz kategórie Junior:  

Monika Budayová  3.D,  Katarína Trníková  2.E.  

Ich súťažný výrobok niesol názov  „Vianočné medovníkové variácie“.   

Medníková kompozícia vytvorená tvarovaním medového cesta vykrajovaním, 

rezaním, ručným modelovaním. Zdobená bielkovou glazúrou. Na tmavšie okraje použitá jedlá 

potravinárska farba. Žiačky pripravovala MOV Mgr. Jozefína Zaukolcová.  

DANUBIUS GASTRO BRATISLAVA VÝSTAVISKO INCHEBA 2015 

V dňoch 30.1.- 1.2.2015 sa konal v Bratislavskej Inchebe veľtrh gastronómie 

a cestovného ruchu. Ako sprievodný program boli viaceré celoslovenské súťaže organizované 

SZKC. Žiačky prvého ročníka nadstavbového štúdia, druhého a tretieho ročníka úspešne 

reprezentovali našu školu. Zúčastnili sa súťaže "Poézia v gastronómii“ vo  viacerých súťažných 

kategóriách.   

Andrea Jancíková  I.SA – súťažná kategória   cukrár  junior – absolútny víťaz a zlatá 

medaila.  

Súťažný výrobok - Jeden druh minidezertu pre 6 osôb, zodpovedajúca  jedlej dekorácii. 

Názov súťažného výrobku: „ Oslava – čokoládový šperk“. 

Monika Budayová  III.D - súťažná kategória  artistika cukrár junior – absolútny víťaz a zlatá 

medaila. Názov súťažného výrobku „Detská oslava“.  

Katarína Trniková  II.E -  súťažná kategória  artistika cukrár junior – zlatá medaila   Názov 

súťažného výrobku „Z lásky pre ňu, pre neho“. Žiačky pripravovala majsterka OV Mgr. 

Jozefína Zaukolcová 

1.MASTER CUP 77  2015 

 Dňa 31.01.2015 sa majsterka odborného výcviku Bc.Anna Ciesarová a žiačky I.SB 

Tatiana Poliaková a Nikola Halasová zúčastnili súťaže „ Barmanská súťaž klasik“, 
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kategória junior. Dievčatá sa vo veľkej konkurencii nestratili a úspešne reprezentoval našu 

školu. Umiestnili sa v striebornom pásme. Žiačky pripravovala MOV Bc. Anna Ciesarová. 

COFFEE CUP 2015 

Hotelová akadémia Mikovíniho 1 v Bratislave usporiadala v dňoch 11. a 12. februára 

2015 v spolupráci so Školou baristu 9. ročník súťaže v príprave kávy a kávových nápojov 

COFFEE CUP 2015. Odborným garantom súťaže bol Stanislav Cibuľa. Súťaž  bola 

organizovaná v kategórii Junior. Kategórie bol rozdelené na A , B a C. V kategórii A  

účastníci zmerali svoje zručnosti na prípravu cappuccina a na  prípravu voľného kávového 

nápoja. Do tejto kategórie sa mohli prihlásiť žiaci, ktorí sa už v minulosti zúčastnili 

podobných súťaží, ale aj tí žiaci, ktorí v minulosti neabsolvovali žiadnu súťaž. V kategórii B 

súťažili žiaci v príprave cappuccina zdobeného toppingom. V kategórii C súťažili začínajúci 

mladí baristi, pričom súťažili v príprave espressa. Do kategórie B a C sa mohli prihlásiť iba tí 

žiaci, ktorí v minulosti neabsolvovali žiadne súťaže zhodné s pravidlami kategórie A.  

Umiestnenie:  

Najlepší voľný nápoj: Šárka Šúlyová, SOŠ OaS Púchov 

Darčekové balenie Bratislava 2015 

Dňa 25.3.2015 sa v DK Ružinov Bratislava konal 12. ročník celoslovenskej súťaže 

v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou. Našu školu reprezentovala žiačka IV.A triedy 

št. odbor pracovník marketingu Eva Faktorová. Žiačka pracovala pod odborným vedením 

majsterky OV Ing. Heleny Backárovej. Odborná porota hodnotila najmä: vystihnutie témy,  

nápaditosť, estetický vzhľad, pevnosť, prenosnosť, zručnosť pri realizácii. V celkovom 

hodnotení žiačka získala umiestnenie v bronzovom pásme. 

Gastro Hradec Vitana Cup 2015 

Dňa 9.4. 2015 sa konal v Hradci Králové 20. ročník národnej súťaže kuchárskeho 

a cukrárskeho umenia s medzinárodnou účasťou. Hlavným  organizátorom bola Asociácia 

kuchárov a cukrárov Českej republiky, pobočka Východné Čechy. Súťaže sa zúčastnilo 240 

súťažiacich a  súťažilo sa vo viacerých kategóriách, ktoré mali presné zadania.  V umeleckej 

artistike, kategória juniorov, našu školu reprezentovali dve žiačky odboru cukrár - Monika 

Budyová 3.D, Katarína Trníková 2. E . vytvorili umelecké diela z medovníkového cesta v 3D 

prevedení.  Obidve žiačky získali strieborné medaily. Je to veľký úspech nielen pre našu 

školu, ale aj pre Slovensko. Žiačky pripravovala MOV Mgr. Jozefína Zaukolcová. 

Deň podpory remesiel Trenčín 

Dňa 24.4.2015 prebehla akcia a zároveň aj súťaž pod záštitou prezidenta republiky - 

 "Podporme remeslá" na výstavisku v Trenčíne.  

Odbor cukrár: súťaže sa zúčastnili žiačky 3. ročníka v odbore cukrár - 3.D Monika 

Budayová, Michaela Matúšová. Počas 3 hodín pripravovali svadobnú tortu na záhradnú 

slávnosť. Na tortu použili rôzne materiály. Kvetinová dekorácia dekorácia bola pripravená 
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modelovaním z poťahovej cukrovej hmoty White icing. Na lepšie zasychanie niektorých častí 

použili jedlý prípravok Tylo Powder. Na zafarbenie boli použité jedlé prachové a púdrové 

farby. Krajka bola pripravená z hmoty Sweet Lace Expres. Hodnotil sa splnený časový limit, 

použité techniky, čistota prevedenia, kreativita.  Získali 2.miesto. Žiačky pripravovala MOV 

Mgr. Jozefína Zaukolcová  

Odbor kozmetik: Do súťaže sa zapojili aj žiačky 3. ročníka študijného odboru kozmetik 

Janka Chudá a Sabina Petreková,  pod vedením MOV Tatiany Filiačovej,  v súťažnej 

disciplíne líčenie na tému "Maleficent". Pri účasti 21 súťažiacich sa umiestnili v druhej 

desiatke.  

Úspechy našich majstrov OV aj žiakov na súťažiach boli zverejnené aj v médiách –

televízia JOJ, televízia Markíza, regionálna Púchovská TV, TV Považie Považská Bystrica. 

Zároveň aj články v odborných časopisoch GASTRO, TOP hotelierstvo, Magazín Tescoma,  

Považskobystrické novinky, Púchovské noviny. 

Ostatné aktivity počas školského roka 2014/2015: 

        Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Tatiana Filiačová spolu so žiačkami 

študijného odboru kozmetik v dňoch 23.09. - 26.09.2014 pripravili  akciu  pod názvom: 

„Hydratačné ošetrenie pleti". 

         V mesiaci september 2014 žiačky III.A a IV.A študijný odbor pracovník marketingu, 

realizovali na odbornom výcviku v prevádzkovej jednotke TERNO Group Považská Bystrica 

s majsterkou OV Bc. Danielou Štefulovou akciu na tému „Podpora predaja nového druhu 

tovaru“. Akcia prebehla formou stolovej výstavy kávy, ktorá bola spojená s ochutnávkou a 

odbornou ponukou tovaru. Akcia sa uskutočnila z dôvodu zvýšenia predaja. Akcia prebiehala 

počas viacerých dní. Súčasne všetci žiaci realizovali aj darčekové balenie priamo na 

prevádzkovej jednotke, určené na predaj spotrebiteľom, ktoré budú počas celého roka 

postupne dopĺňať podľa potreby prevádzky.       

V sobotu 20. septembra 2014 sa konal XVI. Púchovský jarmok. Pre toto úspešné 

podujatie majsterky OV Mgr. Jozefína Zaukolcová a Bc. Katarína Bučová spolu so žiakmi 

odboru cukrár pripravili rôzne cukrárske výrobky – čajové pečivo, linecké koláčiky, fúkané 

pečivo, slané pečivo, medovníčky, medovníkové domčeky, čokoládové lizánky a rôzne 

ozdoby na torty. Žiaci z II. E triedy Peter Schwartz, Katarína Trníková a III.D Monika 

Janúchová, Monika Budayová predviedli návštevníkom modelovanie cukrárskych ozdôb na 

torty, zdobenie perníkov. Nakoľko si škola v tomto roku pripomína 90. výročie svojho 

založenia, výzdoba stánku bola zameraná na túto významnú udalosť. Pripravili ju majsterka 

OV Ing. Helena Backárová a žiačky III. A triedy št. odboru pracovník marketingu – Dominika 

Jašeková, Zuzana Valachová, Lenka Medňanská. Návštevníci si ponuku našich cukrárskych 

výrobkov veľmi pochvaľovali a nás teší, že odchádzali od nášho stánku spokojní. 

Tak ako každý rok aj tento rok dňa 26.09.2014  hotel Študent  usporiadal recepciu pre 

Občianske združenie telesnej kultúry v Považskej Bystrici. Recepcia sa konala na 

tenisových kurtoch, kde prebiehal 10. ročník Tenisového turnaja v štvorhre. Na našich 
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dobrotách, ktoré vyrobili  majstri OV  Bc. Barcíková, Bc. Skorková a Bc. Dresto spolu so 

žiakmi,  si pochutili všetci, ktorí sa turnaja zúčastnili. Majsterka OV Bc. Trošková so žiakmi 

III.C triedy spríjemnili športové podujatie svojou obsluhou.  

Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Tatiana Filiačová spolu so žiačkami 

študijného odboru kozmetik v dňoch 21.10. - 24.10.2014 pripravili  akciu  pod názvom: 

„Ošetrenie rúk". 

Najkrajšia torta Slovenska 2014 

Dňa 16.10.2014 sa divadlo v Púchove na jeden deň zmenilo na veľkú cukráreň. Súťaž 

zorganizoval už po piatykrát Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v spolupráci so Strednou 

odbornou školou obchodu a služieb v Púchove. V hlavných úlohách sme videli štyridsať  

jeden autorov sladkých toriet.  Porotcovia, ale aj  verejnosť vyberali „Najkrajšiu tortu  

Slovenska“.  

Všetci, ktorí do sály vošli, cítili jediné – neuveriteľne sladkú vôňu. Na stoloch boli 

torty z celého Slovenska – slávnostné, detské, veselé, veľké i malé. Ich autormi boli 

profesionáli, amatéri i študenti  odborných škôl. Porota dve hodiny ochutnávala, hodnotila 

chuť, vzhľad, prepracovanie, nápaditosť i zdobenie.  

Našu školu reprezentovalo 6 žiačok odboru cukrár, ktoré na súťaž pripravovali 

majsterky OV Mgr. Jozefína Zaukolcová a Bc. Katarína Bučová. 

Trendy barový čašník 2014 

Klub mladého barmana a baristu pri SOŠ obchodu a služieb Púchov v spolupráci so 

sponzormi usporiadal dňa 16.10.2014 celoslovenskú súťaž v Mestskom divadle Púchov 

„1.ročník Trendy barový čašník 2014“.  

Súťaž bola zameraná na získavanie odborných vedomostí a zručností v odbore čašník. 

Pred súťažou súťažiaci absolvovali seminár na tému „Víno“. Po ukončení mali pripravený 

malý písomný test a následne absolvovali senzorické testovanie. Pokračovali ďalšou 

disciplínou –barista. Každý pripravil 2 porcie espressa a cappucina. Na záver pripravili 

nealkoholický Fresh nápoj. Všetky časti boli bodované a sčítaním všetkých bodov sme získali 

najlepších Trendy barových čašníkov. 

V októbri sme si na našom školskom pracovisku hotel Študent Považská 

Bystrica pripomenuli Svetový deň zdravej výživy  (16.10.2014). Náš ponukový jedálny 

lístok sme upravili podľa potravinovej pyramídy, vyskúšali nové recepty, zaradili sme aj 

netradičné  jedlá s pohánkou a ochutnali aj zeleninové šťavy. Ukážku  pre verejnosť pripravili 

majstri OV Bc. Oľga Barcíková, Bc. Rastislav Dresto a Bc. Marta Skorková spolu zo žiakmi 

z odboru kuchár a hostinský. Hotelovú reštauráciu na jesennú nôtu pekne nastreli majstri OV 

Bc. Eva Trošková, Bc. Helena Tamášiová a Bc. Mária Juríková, spolu so žiakmi odboru 

čašník,servírka.  
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Majsterky OV Mgr. Naďa Karavanová a Bc. Marta Luhová pripravili spolu so 

žiačkami učebného odboru kaderník od 10.10.2014 do 29.5.2015 dlhodobú akciu pre 

zákazníkov kaderníctva Akadémia  pod názvom: „ZÁKAZNÍCKE KARTY 

S BONUSOM“. 

Tekvičkové dni. 

V dňoch 13.11.-14.11.2014 sa v hoteli Študent Považská Bystrica uskutočnil 

tematický minifestival jedál s ochutnávkou špecialít jesennej kuchyne, čo nám príroda 

nadelila. Každý návštevník si mohol obzrieť pekne naaranžované vyrezávané tekvičky a iné 

rôzne zeleninky, carvingovou metódou. Vyrezávali ich žiaci pod dohľadom pani majsterky 

Bc. Oľgy Barcíkovej.  

STREDOŠKOLÁK 

16. ročník výstavy stredných škôl v dňoch  20. - 21. 11. 2014 v areáli výstaviska EXPO 

CENTER, a.s. 

Výstava bola zameraná na prezentáciu stredných škôl v rôznych oblastiach, ako je 

strojárstvo, elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, baníctvo, hutníctvo, chémia, drevárstvo, 

nábytkárstvo, odevníctvo, textil, obuvníctvo, sklárstvo, umenie, polygrafia, ekonomika, 

poľnohospodárstvo,  obchod a služby a iné odbory vyučované na stredných školách.  

STREDOŠKOLÁK má vytvoriť vhodnú príležitosť  pre propagáciu stredných 

odborných škôl, gymnázií,  konzervatórií a iných vzdelávacích inštitúcií a  priamou 

prezentáciou zároveň sprostredkovať žiakom základných škôl informácie o možnostiach ich 

ďalšieho štúdia. 

Pri tejto príležitosti naša škola zabezpečovala prezentáciu našich odborov pod vedením 

MOV Bc.  Tatiany Filiačovej, Bc. Zuzany Ďurkechovej, Bc. Marty Luhovej a Mgr. Nadi 

Karavanovej spolu so žiakmi  odboru kozmetik a kaderník.  

Slávnostný raut  pre 70 osôb pri tejto príležitosti  zabezpečovali Bc. Alena Bartalosová, 

Mgr. Jana Mikulová, Mgr. Renáta Tvarožková spolu so žiakmi odboru kuchár. 

V rámci výstavy sa konala aj súťaž „ O najlepší exponát“. Do súťaže sa prihlásila žiačka 

z odboru cukrár Andrea Jancíková z I.SA, ktorú pripravila majsterka OV Mgr. Jozefína 

Zaukolcová  a vystavovala „ Dielo z čokolády“. Za výrobok z čokolády získala diplom 

„Najlepší umelecký exponát výstavy“. 

Cesta k povolaniu 

Dňa 27.11. 2014 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica v spolupráci 

s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Považská Bystrica v rámci 

poradenstva pre voľbu povolania, za účelom zabezpečenia profesijnej orientácie žiakov 

základných škôl s ohľadom na podmienky trhu práce, pripravili prezentáciu stredných škôl 

a stredných odborných škôl pod názvom : 
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BURZA INFORMÁCIÍ „Cesta k povolaniu“ XIII.ročník. 

Prezentáciu našej školy pripravili výchovná poradkyňa Mgr. Iveta Mináriková, 

 majsterka OV Bc. Helena Tamášiová, Bc. Oľga Barcíková, Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. 

Daniela Štefulová pod organizačným riadením Ing. Hamšíkovej a Bc. Filovej  spolu so žiakmi 

z jednotlivých odborov.  

V dňoch 22. -26. 11. 2014 sa v hlavnom meste Luxemburska konal už 12. ročník 

Medzinárodného  veľtrhu potravinárstva a gastronómie „EXPOGAST Luxemburg 2014. 

Rozsiahlymi halami výstaviska počas piatich dní prešlo  takmer 46 tisíc návštevníkov.   

  Najprestížnejšou aktivitou EXPOGAST-u je  svetový kulinársky pohár  

„EXPOGAST Culinary World Cup“, ktorý je oficiálne považovaný za majstrovstvá sveta v 

gastronómii a po olympijskej gastronomickej  súťaži „IKA Erfurt“ je druhou najväčšou 

gastronomickou prehliadkou a exhibíciou kulinárskeho umenia na svete. Na tejto súťaži sa 

môžu zúčastňovať výlučne súťažiaci z členských profesijných zväzov kuchárov a cukrárov. 

Národný tím kuchárov a cukrárov SZKC  sa tejto prestížnej súťaže zúčastnil už po šiesty krát. 

SZKC ako členský profesijný zväz zastupujúci kuchárov a cukrárov zo Slovenska, vyslal na 

túto prestížnu súťaž  Slovenský národný tím, v ktorom pracovala aj naša majsterka odborného 

výcviku Mgr. Jozefína Zaukolcová, odbor cukrár, kde získala bronzovú medailu. 

Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Tatiana Filiačová spolu so žiačkami 

študijného odboru kozmetik v dňoch 10.2. - 13.2.2015 pripravili  akciu  pod názvom: „Masáž 

pleti zdarma pri kompletnom kozmetickom ošetrení". 

Súťaž zručnosti tretích ročníkov – odbor kaderník. 

Dňa 6.2.2015 sa v kaderníctve Viki konalo školské kolo súťaže zručností žiakov III.E, 

odbor kaderník. Téma súťaže: „Ples v opere“. 

Za 60 minút  vytvorili vybraté žiačky krásne účesy , za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani 

dlhoročné odborníčky. Vlasy mohli formovať podľa vlastného uváženia.  Hodnotila sa kvalita 

práce, vypracovanosť, nápaditosť, kreativita a estetický vzhľad účesu. Práce  hodnotili okrem 

MOV Bc. Krátkej, Bc. Budayovej a Bc. Luhovej aj žiačky I. a III. ročníka v tajnom hlasovaní 

a musíme zodpovedne vyhlásiť, že výsledok tohto tajného hlasovania sa zhodoval 

s výsledkom , na ktorom sa zhodli jednohlasne MOV. Ocenili sme Natáliu Drábikovú, ktorá 

predviedla najväčšie kvality vo vytvorení účesu. Ale chceme pochváliť aj ostatné súťažiace 

Ivanku Trenčanovú, Veroniku Budošovú, Žanetku Rusňákovú, Michaelu Hijovú, ktoré sa 

dopustili len maličkých chýb v kvalitnejšom vypracovaní účesu.  

Majsterky OV Bc. Viera Krátka a Bc. Eva Budayová spolu so žiačkami učebného 

odboru kaderník pripravili na mesiac marec 2015  akciu pre zákazníkov  kaderníctva VIKI 

pod názvom: „Marec – mesiac úcty k ženám“ – strih alebo fúkanú onduláciu zdarma.                                                              

Majsterky OV Mgr. Naďa Karavanová a Bc. Marta Luhová spolu so žiačkami 

učebného odboru kaderník pripravili na mesiac marec 2015  akciu pre zákazníkov 

 kaderníctva Akadémia pod názvom:  
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„Dámske a pánske strihanie vlasov za symbolické 1 €“. 
 

Školské kolo súťaže zručností v odbore pracovník marketingu 

Dňa 5.3.2015 sa konalo školské kolo súťaže zručností žiakov tretieho ročníka v odbore 

pracovník marketingu v darčekovom balení.  

Téma súťaže: „Netradičné balenie darčeka pre kamarátku(ta) k narodeninám“.  

Darčekové balenia zhotovili súťažiaci pred hodnotiacou komisiou, ktorá sa zamerala na 

hodnotenie nápaditosti, tvorivosti, estetiky a nových trendov v darčekovom balení. 

Výsledky súťaže:  1. miesto:    Martina Slamková   

                               2. miesto:    Dominika Jašeková 

                               3. miesto:    Patrícia Plešková 

Cieľom súťaže bolo overenie zručností a  návykov žiakov, ktoré nadobudli počas štúdia, ale aj 

motivácia žiakov k tvorivosti, samostatnosti, zodpovednosti a kreativite. 

 

Slávnostná recepcia pre SPŠ v Považskej Bystrici. 

Dňa 06.03.2015 pracovníci a žiaci hotela Študent pripravili recepciu pre Strednú 

priemyselnú školu v Považskej Bystrici  v rámci osláv 75.výročia jej založenia. S radosťou 

sme sa pustili do práce a žiaci pod vedením MOV sa realizovali a popustili uzdu fantázie. 

Snažil sa každý, žiaci čašníci usporiadali a vyzdobili  priestory a v kuchyni pripravili skvelé 

pochúťky. Myslíme si, že spokojný bol každý, my so svojou prácou a objednávateľ s naším 

výsledkom.                                                      

Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Tatiana Filiačová spolu so žiačkami 

študijného odboru kozmetik v dňoch 24.03. - 27.03.2015 pripravili  akciu  pod názvom:  

"Regeneračné ošetrenie pleti". 

Jarná výstava veľkonočných dekorácií 

V dňoch 24.3.  – 26.3.2015 majsterky OV Mgr. Jozefína Zaukolcová a Bc. Katarína 

Bučová spolu so žiakmi odboru cukrár pripravili v priestoroch cukrárne Akadémia „Jarnú 

výstavu spojenú s predajom veľkonočných sladkých dekorácií od 10.00 – do 17.00 hod. 

Súčasťou výstavky bude aj súťaž: „O najkrajšie jarné dezerty“ . O víťazovi rozhodne anketa. 

SÚŤAŽ – NAJKRAJŠÍ  JARNÝ DEZERT ODBOR CUKRÁR  
V dňoch 24.-26.3.2015 sa uskutočnila súťaž zručnosti tretieho ročníka v odbore cukrár  

„ O najkrajší jarný dezert“. Úlohou súťažiacich bolo pripraviť jarný dezert  podľa vlastnej 

fantázie v stanovenom časovom limite a rovnakých surovinových podmienok. Súťaž sa 

hodnotila anonymne formou ankety v cukrárni Akadémia pri SOŠOS Púchov, kde všetky 

práce boli vystavené a označené číslom. Zámerom súťaže bolo motivovať žiakov ku 

tvorivosti a samostatnosti, a zároveň ukázať verejnosti ich nápady, zručnosti a talent.  

Výsledky ankety:  

1. miesto – Michaela Matúšová III.D  

2. miesto – Gašpárková Natália 

3. miesto – Taldová Soňa 

 

Školské kolo súťaže zručností v študijnom odbore kozmetik 
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Dňa 19.3.2015 sa  v kozmetike Študent Považská Bystrica konalo školské kolo súťaže 

zručností žiakov III. ročníka študijného  odboru kozmetik. Téma súťaže:„Extravagantné 

letné líčenie 2015“. Súťažiace pracovali pred hodnotiacou komisiou, ktorá hodnotila nielen 

techniku prevedenia, ale aj nápaditosť, tvorivosť, kreativitu a estetiku v súlade s témou 

líčenia. 

Majsterky OV Mgr. Naďa Karavanová a Bc. Marta Luhová spolu so žiačkami 

učebného odboru kaderník a MOV Bc. Ďurkechová a Bc. Filiačová so žiačkami študijného 

odboru kozmetik pripravili dňa 13.5.2015  akciu pre zákazníkov  kaderníctva Akadémia pod 

názvom: „Veľká skrášľovacia akcia ku dňu matiek“. 

Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Tatiana Filiačová spolu so žiačkami 

študijného odboru kozmetik v dňoch 12.05. - 15.05.2015 pripravili  akciu  pod názvom:  

„Hydratačné ošetrenie pleti". 

 

Praktické maturitné skúšky 

V dňoch 6. a 7. mája 2015 sa konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

v študijnom odbore pracovník marketingu. Žiaci IV.A triedy prezentovali nadobudnuté 

odborné vedomosti a praktické zručnosti zamerané na marketing v obchodnej praxi, formou 

predvedenia komplexnej úlohy. 

Žiaci pripravovali reklamnú kampaň produktov, odbornú ponuku a predvedenie 

produktov pre zákazníkov, aranžovanie a dekoratívnu tvorbu v obchode. Súčasťou 

komplexnej úlohy bolo aj vypracovanie dokladov súvisiacich s dodávkami tovaru pre 

odberateľov. Žiaci prezentovali svoje vedomosti a praktické zručnosti na veľmi dobrej úrovni. 

Výstava „Torty a svet pečenia“  Trenčín  2015 

Dňa 15.5. – 16.5.2015 sa v Trenčíne konal 3. ročník výstavy „Torty a svet pečenia“.  

Organizátorom bol EXPO Center a.s. Trenčín a webová portál Torty snov. Odborným 

garantom výstavy bol Slovenský zväz kuchárov a cukrárov Bratislava. Súčasťou výstavy bola 

súťaž „O najkrajšiu maketu torty“ v dvoch kategóriách – kvetinová a československé 

rozprávky.  

Počas  výstavy v stánku SZKC majsterky odborného výcviku Mgr. Jozefína 

Zaukolcová a Bc. Katarína Bučová, spolu so žiačkami našej školy odboru cukrár, pripravovali 

cukrárske výrobky, zdobili medovníky a veľmi ochotne sa venovali návštevníkom.  Súčasťou 

sprievodného programu výstavy boli dve odborné prezentácie  na tému: „Čokoláda a dezerty 

smotanové, ovocné, čokoládové“, ktoré pripravila Mgr. Jozefína Zaukolcová.  Vďaka 

sponzorom sa naša škola mohla prezentovať na vysokej odbornej úrovni.  

Pre zvýšenie korektnosti a kvality činnosti hodnotiacich komisií pri organizovaní 

gastronomických súťaží na Slovensku zorganizoval Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v 

poradí už druhé školenie hodnotiacich komisárov. Tentoraz boli vyškolení komisári pre 

hodnotenie cukrárskych súťaží a výstav. Vyškolených bolo 22 hodnotiacich komisárov v 

odbore cukrár tak, aby boli pokryté potreby hodnotenia súťaží organizovaných po celom 
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území Slovenska. Za našu školu sa školenia na hodnotiaceho komisára podľa smerníc a 

regulí Svetovej organizácie kuchárskych asociácií – WACS zúčastnili Mgr. Jozefína 

Zaukolcová a Bc. Katarína Bučová. Získali akreditáciu odboru kuchár a cukrár v 

kategórii „C“ v rámci WACS. 

Školenie  v kozmetike 

Dňa 12.3.2015 si žiačky študijného odboru kozmetik mali možnosť doplniť svoje 

vedomosti a zručnosti v oblasti masáží a 3 D rias. 

Thai masáž pleti absolvovalo 7 žiačok III. ročníka, liftingovú masáž 2 žiačky IV. ročníka a 

3D riasy absolvovali 4 žiačky IV. ročníka. Školenie sa uskutočnilo pod vedením školiteľky 

pani Mariky Bajcúrovej. Žiačky po úspešnom absolvovaní získali certifikát o absolvovaní 

kurzu. 

Odborné školenie firmy Slovhair 

V kaderníctve Akadémia sa dňa 23.4.2015 konalo odborné školenie firmy 

SLOVHAIR pod vedením technologičky  pani Noriky Hricovej. Školenie bolo zamerané na 

prácu s novými farbami ELUMEN od firmy Goldwell a  techniky strihov pre rok 2015. 

Pani Norika Hricová predviedla na našich žiačkach farbenie fyzikálnou  farbou 

Elumen, ktorá je založená na princípe kladných a záporných nábojov vo vlasoch a oboznámila 

nás s ďalšími prednosťami tejto farby.  

Školenie cukrárov prvého a druhého ročníka.  

Dňa 29.4.2015. sme uskutočnili v priestoroch  Odborného výcviku pre cukrárov 

školenie zamerané na modelovanie. Témou bola figúrka a jednotlivé časti postavy. Žiaci mali 

možnosť naučiť sa vytvarovať základné črty tváre, vytvoriť časti postavy a oblečenia. Celú 

kompozíciu zakončili malou figúrkou zvieratka. Ďakujeme firme T-Fornax Dubnica nad 

Váhom, menovite pani Ivone Barnošákovej a Helene Šedíkovej za spoluprácu a realizáciu 

zaujímavého tvorivého školenia.  

Odborné  školenie firmy Slovhair 

V kaderníctve Akadémia pri SOŠOS Púchov sa dňa 18.5.2015 konalo odborné 

školenie firmy SLOVHAIR pod vedením školiteliek pani Peťovskej Nadi a Gabrhelovej 

Dominiky .Školenie bolo zamerané na objemovú preparáciu a  techniky módnych 

spoločenských účesov. Pani Dominika Gabrhelová predviedla na zákazníčke objemovú 

preparáciu vlasov a zdôraznila, že tento druh trvalej ondulácie je stále aktuálny. Pani Naďa 

Peťovská vytvorila zaujímavé spoločenské účesy za pomoci rôznych techník. Celé školenie sa 

nieslo v duchu odovzdávania  si informácií medzi školiteľkami a žiačkami, čím bol naplnený 

aj cieľ školenia. Žiačky spolu s MOV boli nadmieru spokojné s prezentáciou  preparácie 

vlasov aj s ukážkami spoločenských účesov. Chceli by sme poďakovať pani Nadi Peťovskej 

a Dominike Gabrhelovej za zaujímavú prezentáciu  daných tém. Naše poďakovanie patrí aj 
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pani Martinke Bugárovej za jej ústretovosť pri zabezpečovaní školení a príjemnú spoluprácu 

medzi firmou Slovhair a našou školou. 

Kurz baristu   

Dňa 19 -21.5 2015 sa uskutočnil na našej škole baristický kurz.  Žiaci mali možnosť 

naučiť sa správne pripravovať  všetky druhy káv ako napríklad : cappuccina, espressa a latte 

macchiato,  ktoré potom ozdobili pod dozorom  pána Stanislava Cibulu. Medzi jeho  najväčšie 

úspechy patri účasť na svetových majstrovstvách WBC (World Barista Championship) v 

Tokiu 2007, WBC Londýn 2010 a WLAC (World Latte art Championship) Mastrich 2011. 

V roku 2012  bol zvolený za koordinátora SCAE (Speciality Coffee Association) pre Slovenskú 

republiku.  Na záver trojdňového kurzu úspešne absolvovali záverečnú skúšku, ktorá 

pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Okrem odborných zručností a návykov pri 

príprave káv získali žiaci certifikát, ktorý ich oprávňuje vykonávať funkciu baristu.  

Školenie kozmetikov 

Dňa 9.6. 2015 sa v kozmetike Študent uskutočnilo školenie na tému líčenie pre žiačky 

3.ročníka študijného odboru kozmetik. Líčenie predvádzala pani Kornélia Štancľová z firmy 

Pro Beauty Martin. Cieľom školenia bolo obohatiť vedomosti žiakov o nové poznatky a 

skúsenosti  v oblasti vizáže.     

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 

4. vypracovali sme maturitné zadania pre prvých maturantov, ktorí sa vzdelávali už 

podľa nového ŠkVP. 

5. členovia PK pre odborné predmety súčasne zabezpečovali  konzultácie  žiakov 

a opravu prác a prípravu na obhajobu  praktickej časti odbornej zložky študijných 

odborov 

 

30 učiteľov aktívne pracovalo na projekte školy „ Elektronizácia učebných osnov“. 



 20 

      Učitelia sa starali o pridelené zbierky. Pod vedením členov PK pracovalo na škole 33 

krúžkov. Počet žiakov, ktorí navštevovali krúžky  524. 

V rámci zviditeľňovania a propagácie našej školy boli všetci členovia predmetových 

komisií zapojení do organizácie Dňa otvorených dverí našej školy v decembri  2014. 

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 hotelovej akadémie 

- v záujme upevňovania teoretických vedomostí  a spájania teórie s praxou uskutočnili sa 

odborné exkurzia pre učiteľov - 20.2.2015 - TOP GASTRO v Prahe / Ing. Pažítková, Ing. 

Kadlecová/  

- odborné  exkurzie pre študentov: Gastrodni Prievidza – Ing. Šajtlavová, Ing. 

Zboranová, Slovakia Tour, Danubius Gastro – Ing. Pažítková, Ing. Šajtlavová, 

Čokoládovňa Kitsee, Viedeň, Piešťany – Ing. Pažítková, Ing. Štefeková 

 

Výstupná skúška z predmetov EPP a TOB: 

 

       -  Ing. Zboranová vypracovala organizačné zabezpečenie, vylosovanie tém, konzultácie, 

 v mesiacoch apríl, máj zabezpečila realizáciu výstupnej skúšky. Na túto skúšku si podľa 

vylosovanej témy žiaci navrhli menu, zrealizovali jeho prípravu, úpravu na tanieri a pripravili 

aj výsek slávnostnej tabule k vylosovanej príležitosti 

   

 Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky: 

 

Členky predmetovej komisie vypracovali organizačné zabezpečenie skúšok, viedli 

konzultácie so žiakmi podľa ich zadelenia, 

- usmerňovali žiakov pri realizácii praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, 

ktoré sa realizovali v dňoch  – 26.-27.3. 2015  

 - Ing. Štefeková zabezpečovala prázdninovú odbornú zahraničnú prax v Grécku. 

- Ing. Šajtlavová, Ing. Zboranová, Ing. Kadlecová sa zúčastnili na propagačných akciách 

našej školy na základných školách v rámci okresov PU, PB, IL 

-  Ing. Šuba zorganizoval s triedou II.AH školský výlet a exkurziu do Vysokých Tatier 

- Ing. Pažítková sa podieľala na vydaní regionálnej kuchárky pod názvom „Od frištiku k 

večeri“, ktorej krst sa konal dňa 15.05.2015 na 4. ročníku výstavy Region Tour Expo v 

Trenčíne 

 

PK odborných predmetov 

 

- členovia PK, ktorí boli členmi projektového tímu „Elektronizácia učebných osnov  

pokračovali vo výučbe v rámci tohto projektu, 

- absolvovali prípravné predatestačné vzdelávanie, niektorí úspešne absolvovali druhú 

kvalifikačnú skúšku, 

- absolvovali kreditové  školenia v rámci rozširovania si výučbových kompetencií, 

- uskutočňovali odborné exkurzie v rámci svojich predmetov: Interbeauty Trenčín, 

Čokoládovňa Žilina, Gastro Praha  
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- členovia PK plnili v rámci splnenia požiadaviek na výkonové a obsahové štandardy 

nasledovné úlohy: 

1. Pripravovali na jednotlivé predmety učebné texty, testy a PC prezentácie. 

2. Viedli študentov k samostatnej práci a k získavaniu informácií z odbornej 

literatúry, časopisov, internetu a k ich prezentácií a referátov. 

3. Získavali a pripravovali inovačné učivo v predmetoch, kde neboli k dispozícií 

vhodné učebnice z odbornej literatúry, časopisov, novelizovaných zákonov, 

vyhlášok. 

PK  prírodovedných predmetov, telesnej výchovy a športu 

 

Mgr. Zigová  vykonávala na škole funkciu koordinátora  matematickej  medzinárodnej 

súťaže „MATEMATICKÝ KLOKAN“ , do ktorej prihlásila 20 študentov súťažiacich  

v dvoch kategóriách - Kadet O12 a JuniorO34. Najlepšie sa umiestnila žiačka II. AH Radka 

Koleníková.  

 Mgr. Zigová  prihlásila 69  žiakov 1., 2. a 3. ročníka študijných odborov 

do  celoeurópskej matematickej súťaže „Pangea“, ktorej cieľom je zvýšiť záujem žiakov o 

matematiku a zdokonaliť ich logické myslenie. 

 Mgr. Rusnáková s Ing. Kryštofovou viedli školskú knižnicu.   

 Mgr. Rusnáková zorganizovala školské kolo geografickej olympiády kategórie Z-súťaž 

on-line na internete, ktorého sa zúčastnilo 7 žiakov. Najúspešnejšími riešiteľmi v rámci 

školy boli Madžová z III. AH  a Moško z II. C triedy. 

 

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

tlači vzdelávacích a kultúrnych poukazov, katalógových listov, zabezpečila prípravu PS  

po stránke spracovania na počítači, zaslania rozhodnutí, zabezpečila spracovanie polročnej 

a koncoročnej klasifikácie, MS, ZS, tlač protokolov a vysvedčení. Spolupracovala na 

príprave a výrobe 2 čísel  školského časopisu  „Prestávka“ a vykonávala funkciu 

školského koordinátora pre integráciu žiakov. Podieľala na kampani „ČERVENÉ 

STUŽKY“- deň boja proti HIV a AIDS, ktorá bola spojená  s Dňom otvorených dverí. 

 RNDr. Motúzová zabezpečila aktualizáciu internetovej stránky školy a zabezpečovala  

      Zverejnenie informácií o PS a MS.  

 Vyučujúce TEV zorganizovali: 

  Kurz „Ochrana života a zdravia“ pre tretie ročníky vykonaný formou dochádzky do 

terénu.  

 Vyučujúce TEV – na základe plnenia osnov telesnej výchovy zorganizovali  

       4 – dňový plavecký výcvik pre triedy I.D, I.E, II.A., II.C a lyžiarsky kurz v horskom  

       stredisku  pre triedy I. AH, I. A, I. B.  

  Boli uskutočnené účelové cvičenia č.1 a č.2 pre I.. ročníky a č.3 a č.4 pre II.. ročníky.  

 Beh oslobodenia obce Lednické Rovne – pričom získali  popredné miesta – 1. miesto 

ženy Ing. Alena Kadlecová, 3. miesto Alexandra Chovaníková , 1. miesto, Marek Reksa  

II.B 

 Športové školské súťaže poriadané okresnou radou SAŠŠ  - absolvovali a umiestnili sa  

nasledovne: 

  

       volejbal                 OK             1. miesto dievčatá 

                             

  

        atletika OK  100 m dievčatá    
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 1. miesto Trníkova Erika II.AH  

                                                                                   

800 m chlapci 

1.miesto Haluska Jakub III.AH  

 

                                                                                   Skok do diaľky                          

                                          1.miesto Trníková Erika II.AH 
                                                                              

Vrh guľou chlapci   

 1.miesto Pišoja Jakub V.AH 

       Skok do výšky   

       1.miesto Duraj Dominik I.C  

                                                                                            

Skok do výšky    

KK-1. miesto Duraj Dominik I. C 

 

                                                                             M-SR 7. miesto Duraj Dominik 

  I. C 

cezpoľný beh          OK                                             2. miesto chlapci  

1. miesto chlapci jednotlivci Marek 

Reksa II.B a postup do KK - 3. 

miesto 

florbal                      OK    

1. miesto dievčatá 

Vyučujúce TEV 

 zorganizovali futbalový turnaj pri príležitosti“ DŇA  ŠTUDENSTVA“,  

 zorganizovali vianočný  futbalový  turnaj  

  

PK cudzích jazykov 

 

   V mesiaci december 2014 usporiadali učitelia školské kolá olympiád v nemeckom, 

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

zúčastnili talentovaní študenti tried. Školské kolá zorganizovali a žiakov pripravovali Ing. 

Lenka Kolmanová, Renáta  Priklerová, Mgr. Renáta Slugeňová , PhDr. Jana Filová. 

 Učitelia CJ viedli celoročne krúžky, zamerané na skvalitnenie gramatiky, reálií 

a rozvoj dialogickej reči v CJ ako aj na prípravu žiakov pre ústnu časť MS v CJ. 

  

Mgr.Renáta Slugeňová a Mgr. Monika Mičuchová - pripravili podklady k 90. výročiu osláv 

našej školy a sprevádzali hostí pri tejto príležitosti. 

 PhDr. Jana Filová – pravidelne pripravovala rozhlasové relácie, v ktorých 

informovala o školských aktivitách, súťažiach a celkovom dianí na škole. 

 Mgr.Ivana Tarabová – zabezpečovala preklady, opravu Plánu práce pre 2014/2015 

a korektúru Vyhodnocovacej práce pre rok 2014/2015 a zabezpečovala celoročný servis 

kopírovania v zborovni . 

Ing. Lenka Kolmanová - pripravila 1 žiačku na účasť v krajskom kole v Olympiáde 

z ANJ a umiestnila sa  na 4. mieste. 
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PK slovenského jazyka a literatúry  

a spoločenskovedných predmetov 

 

- Zasadnutia PK mali pracovný charakter, venovali sme sa aktuálnym otázkam vyučovania 

i modernizácii vyučovacích metód. 

- Pri príležitosti Osláv 90. výročia  založenia našej  školy Mgr. Bellová a Mgr. Pavlacová  

pripravili  program, ktorého vysoká umelecká a estetická úroveň bola  všetkými 

prítomnými vysoko hodnotená, 

 

- SOČ 37. ročník -  Uskutočnili sme triedne kolá v 3. ročníkoch  –  spolu sa zapojilo 72 

žiakov.  

 

-   Najúspešnejších 9 prác postúpilo do regionálneho kola. Do krajského kola postúpili dve 

súťažné práce z našej školy. 

KRAJSKÉ KOLO SOČ 01.04. 2015  
6. miesto     Zábojníková Petra     MIEŠANÉ NÁPOJE 

9. miesto     Mokrišová Lucia        SNOWBOARD 

Dňa 10.12. 2015 17. ročník školského kola Olympiády ľudských práv.  

1. miesto ..................... Veronika Žárska, IV.A 

Veronika Žárska postúpila do krajského  kola Olympiády ĽP, ktoré sa konalo v Dubnici nad 

Váhom. Z krajského kola postúpila do celoslovenského kola ( 25.3. – 27.3. 2015- Modra), kde 

reprezentovala našu školu. 

 

Mgr. Vráblová a Mgr. Trenčanová  zabezpečili  účasť žiakov maturitného štúdia na 

divadelnom predstavení v DAB  Skrotenie  zlej  ženy  a tematickú exkurziu po Nitre.  

 

V tomto školskom roku vyšli 2 čísla školského časopisu Prestávka. 

 

Pri príležitosti 200. výročia  narodenia Ľ. Štúra bol plánovaný a uskutočnený 

seminár Kapitoly zo života Ľudovíta Štúra pre triedy končiacich maturitných ročníkov: 

4.A, 4.B,  5. AH, 2.SA, 2.SB. Obsahoval prezentácie zo života, umeleckých a jazykovedných 

diel   a politických vystúpení. 

 

Správa o výchovnej činnosti a činnosti výchovného poradcu  

 

V školskom roku 2014/2015 bolo navrhnutých  170 výchovných opatrení.  V prvom 

polroku školského roku 2014/2015 bolo udelených 74 výchovných opatrení:   12 pokarhaní 

triednym učiteľom, 0 napomenutí majstrom OV, 0 pokarhaní majstrom OV, 11 pokarhaní 

riaditeľom školy, 31 znížených známok zo správania o jeden stupeň, 10 znížených známok 

zo správania o dva stupne, 4 žiaci mali zníženú známku zo správania o tri stupne 

s podmienečným vylúčením zo školy, 4 žiaci mali zníženú známku zo správania o tri  

stupne, 1 žiak NŠ mal podmienečné vylúčenie zo štúdia a 1 žiak  bol zo štúdia vylúčený. 

.  V  druhom polroku školského roku 2014/ 2015 bolo udelených 98 výchovnýcho 

patrení: 9 pokarhaní triednym učiteľom, 0 napomenutí triednym učiteľom,  0 pokarhaní 

majstrom 55 znížených známok zo správania o jeden stupeň, 14 znížených známok zo 

správania o dva stupne, 13 znížených  známok zo správania o tri stupne. Dôvodom bola 

predovšetkým vysoká neospravedlnená absencia, nevhodné správanie, porušenie 

podmienečného vylúčenia zo školy a neprospech. V porovnaní  s minulým školským rokom 

tu vidieť mierne zlepšenie. 
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Zúčastňovali sme sa náborových akcií na základných školách a špeciálnych 

rodičovských združení základných škôl pre končiace ročníky a svojimi informáciami sme 

pomáhali rodičom a deťom s orientáciou na voľbu budúceho povolania.  

 

Zorganizovali sme stretnutie s výchovnými poradcami z okresu Púchov, Považská 

Bystrica, Ilava a Dubnica nad Váhom, aby sme im poskytli najaktuálnejšie informácie 

o možnosti štúdia na našej škole. 

 

Aj v tomto školskom roku sme sa  zúčastnili  prezentácie stredných odborných škôl 

v Považskej Bystrici a Dubnici. 
 

V školskom roku 2014/2015 sme evidovali 54 žiakov individuálne začlenených.   

V tomto školskom roku sme sa 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 občianskej náuky sme uskutočnili aktivitu v tvorbe plagátikov na tému STOP 

RASIZMU. Cieľom tejto aktivity bolo zvýšiť uvedomenie, znalosti žiakov v danej oblasti 

a podporiť lepšie vzájomné medziľudské vzťahy a toleranciu. 

  

Prevencia drogových závislostí a kriminality 

 

V školskom roku 2014/2015  sme v prevencii kriminality vychádzali z úloh vyplývajúcich 

z hlavných priorít Stratégie prevencie kriminality v SR na roky 2012 – 2015, z úloh 

vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017.. 

V rámci aktualizácie Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017 sme 

vypracovali Program podporujúci uplatnenie študentov na trhu  práce ako prevencia proti 

kriminalite a  sociálno-patologickým javom. 

Začlenili sme prevencie kriminality do výchovno-vzdelávacieho procesu; snažili   sme sa 

o zvýšenie kvality sociálnych vzťahov a  pocitu bezpečia žiakov, zamestnancov 

a návštevníkov školy. 

V júni sa uskutočnili besedy o fajčení u študentov 1. ročníka s pracovníčkami z Odboru 

hygieny životného prostredia a zdravia v Považskej Bystrici. 

Mgr. Pavlacová sa zúčastňuje pravidelných školení, ktoré rozširujú jej odbornú 

spôsobilosť a ona získané poznatky aplikuje v školskej praxi smerom k triednym učiteľom 

i k samotným žiakom. 

 

Zahraničná prax  

 

V školskom roku 2014/2015 sa zahraničnej prázdninovej praxe na gréckom ostrove 

Rodos zúčastňuje 5 študentov SOŠOS Púchov. Pracujú na pozíciách kuchár, čašník a barman. 

Do výberového konania sa prihlásilo 12 študentov. Z celkového počtu sú 3 študenti z odboru 

hotelová akadémia, 1 nadstavbové štúdium a 1 kuchárka. 

   

Škola podporujúca zdravie 

 

V školskom roku 2014/2015 sme uskutočnili nasledovné akcie: 

1. Vykonávali sme pravidelnú úpravu okolia školy v jesennom a jarnom období. 

        2. Zabezpečili sme kvetinovú výzdobu na chodbách, 

                                                                v triedach, 

                                                                       na vonkajších oknách školy. 
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3. Pokračujeme v separovaní papiera a zbere tužkových batérií 

4. V spolupráci so školskou jedálňou zvyšujeme propagáciu racionálneho stravovania 

prípravou jedál s nižším obsahom nasýtených tukov.  

5. Zabezpečili sme v rámci predmetu regionálna gastronómia rozhovory so študentmi 

a ich stravovacími návykmi v rámci rodiny, stravovania sa v rodinách a spôsoboch stolovania. 

  

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 275 

žiakov a do vyučovania bolo zapojených spolu 30 pedagógov. 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou 

 
 V tomto školskom roku školské inšpekčné centrum Trenčín nevykonalo inšpekciu na 

našej škole. 

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 27 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. 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 
 

1. O dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 
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Rozpis rozpočtu pre rok 2015 bol realizovaný na základe rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2015-2017 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK 

č.212/2014  zo dňa 24.11.2014. 

Príjmy spolu za organizáciu                      1 643 420 € 

Z toho 

Normatívny zdroj 111                               1 604 420 € 

Zdroje TSK 41                                                39 000 € 

 

Výdavky spolu za organizáciu                   1 643 420 € 

Normatívny zdroj 111                                 1 604 420 € 

Zdroje TSK 41                                                  39 000 € 

 

 

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 2014/2015 pracovali žiaci v 33 krúžkoch. Počet žiakov, ktorí 

krúžky na našej škole navštevovali bolo 524. Na jedného žiaka sme dostali 3,00 €/mesiac.  

Tieto prostriedky boli použité na vyplatenie dohôd o vykonaní 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.  Taktiež máme prostredníctvom daru aj hmotné statky, ako sú napr. nábytok, 

stoličky,  a pod. 

 

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. 

 

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. 
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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 

ako napr. Hviezdoslavov Kubín a iné.  

 

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 2014/2015: 

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 OaS 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 najvyššiu úroveň rentability školských pracovísk. 

 

9. Odbornú výučbu zamerať na produktívnu prácu v školských prevádzkach. 
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10. Svojou dosiahnutou úrovňou odborných zručností a vedomostí sa snažiť o prezentáciu  

                  školy na vyššej úrovni. 

 

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. 

 

     Do tematických plánov podľa školského, vzdelávacieho programu  odborného výcviku 

boli vypracované programy v rámci projektu EU Elektronizácia učebných osnov – 

nevyhnutnosť modernej školy.   

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 2014/2015  boli pracoviská 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 2014/2015 škola dosiahla tieto vyučovacie výsledky: 

 

 V školskom roku 2014/2015 škola dosiahla nasledovné výchovno – vzdelávacie 

výsledky: zo  žiakov, ktorí boli rozdelení do 27 tried prospelo, z toho: 

-     58        žiakov prospelo s vyznamenaním 

-   102        žiakov prospelo veľmi dobre  
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-    407       žiakov prospelo 

-      24       žiakov neprospelo  
-        22        žiakov neklasifikovaných 

 

Tento školský rok sme zaznamenali väčší záujem žiakov  o štúdium na VŠ. Na vysoké 

školy sa hlási viac ako 50 žiakov. O štúdium na VŠ prejavujú záujem aj naši bývalí 

absolventi. 

Najčastejšou príčinou výchovných opatrení bolo porušovanie školského 

a vyučovacieho poriadku, ktoré sa týkalo vysokej neospravedlnenej absencie - záškoláctva. 

Medzi najčastejšie riešené výchovné problémy patrila veľká absencia žiakov, 

záškoláctvo, arogantné a nevhodné správanie žiakov voči pedagógom, bežné priestupky počas 

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 (napr. Rodos...), 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 prevádzok, v ktorých sa vykonávala odborná prax žiakov hotelovej akadémie                  

v školskom roku 2014/2015 

 

       Žiaci hotelovej akadémie počas školského roka musia absolvovať: 

a)      povinnú súvislú prax:  

2. ročník /počet žiakov 22, žiak odpracoval spolu 90 hodín/ 

3. ročník /počet žiakov 28, žiak odpracoval spolu 180 hodín/ 

4. ročník /počet žiakov 24, žiak odpracoval spolu 210 hodín/ 

5. ročník /počet žiakov 27, žiak odpracoval spolu 70 hodín/ 
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            b) povinnú prázdninovú prax: 

2. ročník /počet žiakov 22, žiak odpracoval 120 hodín/ 

3. a 4. ročník /počet žiakov 52, žiak odpracoval 140 hodín/ 

 

 Povinnú odbornú prax žiakov hotelovej akadémie – súvislú a prázdninovú žiaci 

vykonávali v nasledovných prevádzkach: 

 

1. OTO SYSTEM s.r.o, 020 71 Nimnica 91/2 

2. RONA a.s., Shreiberova 365, Ledniclé Rovne 

3. Hotel Alexandra, Dvory, Púchov 

4. Baračka, Trenčianske Teplice  

5. Hotel Odevák, Piešťany 

6. El  Greco, Púchov  

7. Hotel Študent, 017 01 Považská Bystrica 

 

Zoznam prevádzok nadstavbového štúdia a hotelovej akadémie 

v školskom roku 2014-2015 

P.č. Meno a priezvisko adresa  

1. Eva Harvánková Kaderníctvo LÍNIA,Tatranská 287 017 01 Pov.Bystrica 

2. Mária Šľapková Zakvašov 1552/64 017 01 Považská 
Bystrica 

3. Miroslava 
MIKYTOVA 

Kaderníctvo MIRKA,Rozkvet 2084/177 017 01 Pov.Bystrica 

4. Dušan Hošták Reštaurácia Hošták, s.r.o.,  
Dedovec 1748 

017 01 Pov.Bystrica 

5. Tatiana Zbínová Hostinec VOZNÍK, Hloža 1343 018 61 Beluša 

6. Ivana Halušková Furmanský dvor-POHOSTINSTVO 020 51 Dohńany 

7. Ivan Pavlovič EKVITA – GASTRO, s.r.o. Centrum 29/39 017 01 Pov.Bystrica 

8. Milan Adamička BISTRO BELUŠA,s.r.o.Dr.Clementisa 
1825/25 

018 61 Beluša 

9. Katarína Mikušková KADERNÍCTVO 
Rozkvet 2009/23 

017 01 Považská 
Bystrica  

10. Peter Faktor Kukučinova 366/72, Dolné Kočkovce 020 01 Púchov 

11. Ing.Peter Rusnák Prevádzka FURMAN, 017 01 Pov.Bystrica 

12. Magdaléna 
Gáliková,konateľ 
p.Jana Kollárová 
Ing.Igor,Gondár 

Baračka 89, 914 51 Trenčianske Teplice 914 51 TT 

13. Zuzana 
Zdurienčíková 

Hotel Podjavorník 1422 018 13 Papradno 

14. Sparidon Somaratis El Greco Company,s.r.o. Moyzesova 
1909 

020 01 Púchov 

15. Katarína Valachová JUVITEX, s.r.o. Trenčianska 1320 020 01 Púchov 

16. Vladimír Fukna Moravská 1629  020 01 Púchov 

17. Ján Vlček Súhradka 196/28,  
 CRISTALLO RESTAURANT 

020 61 Lednické Rovne 
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18. Iveta Vavríková Slatinská 25/6 018 61 Beluša 

19. Ing.Marián 
Hanták,PhD. 
Ing.Mária  
Hrnčiariková,konateľ  
Bc. Andrea 
Gabrišová 

ALEXANDRA HOTEL, s.r.o. 
Ul.1.mája 899 
Dvor 581 

020 01 Púchov 

20. Ladislav Bechyně Hotel LUHA, Jurkovičova alej 858 763 28 Luhačovice 

21. Zuzana Vetešková KOZMETIKA MARION,Tulipánova 1786/2 020 01 Púchov 

22. Zuzana Tichá Kozmetický salón,KIARA,Kukučinova 
473/27  

019 01 Ilava 

23. Ing.Rastislav Jellúš Mestská kaviareň, Štefánikova 811 020 01 Púchov 

24. Božena Hladká Kaderníctvo STYLLE,OD PRIOR C 3/5 017 63 Pov.Bystrica 

25. Ing.Michal Krasňan B+K, spol..r.o., Sládkovičova 2545 017 01 Pov.Bystrica 

26. Magdaléna 
Gáliková,konateľ 

Parkhotel na Baračke.s.r.o. 
Baračka 89,  

014 51 Trenčianske 
Teplice 

27. Ing.Pavol Brnka RONA a.s., Schreiberova 365 020 61 Lednické Rovne 

 

  

  Zoznam prevádzok,  na ktorých vykonávali žiaci odborný       

výcvik v školskom roku  2014/2015  

  1. Názov zariadenia Počet žiakov 

2. TERNO Group k.s.,Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava 10 

3. 

Potraviny HD, Eva Hoštáková, Orlové 239, 017 01 

Pov.Bystrica 1 

4. PMP, Vsetínska 1354/15, 020 01 Púchov 5 

5. 

DEICHMANN - OBUV s.r.o., Londýnske nám.853/1, 639 00 

Brno-Štýřice 2 

6. Tesco Púchov, Okružná 1/1922, 020 01 Púchov 2 

7. Dušan Jance,KROVMONT, 01822 Pružina 721 1 

8. 

Roman Markovič, R.I.M.,Rybníky 932/12,01811 

Beluša,predajňa Ilava 1 

9. 

Peter Kyzúr,Ružová 111, 01901 Ilava, reštaurácia 

DELIKATESSO 2 

10. Nikola Pilarová, Komenského 1626/3, 02001 Púchov 1 
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11. Alžbeta Mönnichová, č.19, 020 61 Dolná Breznica 1 

12. Angelika Trnková, Štefánikova 817, 020 01 Púchov 1 

13. 

Krajči Jozef,SNP 1481/136,Pov.Bystrica,Čierny Havran 

PU.Madagaskar PB 4 

14. VITA Pružina,s.r.o.,Pružina 130, 018 22 Pružina 4 

15. 

GARNI RESTAURANT s.r.o.,., Kukučínova 209/24,01701 

Považská Bystrica 3 

16. EUREST,s.r.o.,Miletičova 40,821 09 Bratislava 3 

17. Ing.Rastislav Jellúš,ul.1.mája 883/31,0201 Púchov 2 

18. 

Hedviga Luhová,Komenského 1626/3,0201 Púchov, 

reštaurácia Atlantýz  5 

19. 

Katarína Breznická,J.Palu 6/11,91441 Nemšová,Pizza di Siusi 

Pruské 2 

20. Reštaurácia - KMK,Uhrovecká 300/57, Led.Rovne 3 

21. 

EKVITA-GASTRO,s.r.o., Centrum 28/33, 017 01 

Pov.Bystrica 1 

22. 

Hošták Dušan, Reštaurácia Hošták, Dedovec 1748/267, 01701 

Pov.Bystrica 4 

23. 

Hotel PONTEO s.r.o.,Starorímska 1 a, 851 10 Bratislava-

Rusovce 1 

24. Marek Kolek, Dolný Moštenec 210, 01701 Pov.Bystrica 1 

25. Ing.Žaludek Jaroslav - Lignum,Hurbanova 146,01901 Ilava 1 

26. AIRPROJEKT s.r.o., Komenského 664/70, 020 01 Púchov 3 

  

Pae.Dr.František Tomáš TOMREAL,Hollého 850/19, 02001 

Púchov 1 

  66 
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            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 2013/2014 sa v našej škole uskutočňovali nasledovné záujmové  

                krúžky: 

 

Počty žiakov v krúžkoch 
školský rok 2014 / 2015 

  Názov Vedúci krúžku 

ANJ - konverzácia Ing. Renáta Priklerová 

Carving - dekor Bc. Oľga Barcíková 

Cukrárina trochu inak Bc. Katarína Bučová 

Dekoratívna tvorba v obchode Ing. Helena Backárová 

FRJ v každodennom styku PhDr. Jana Filová 

Futbal Mgr. Martin Leško 

Internet - môj pomocník Ing. Jana Kapralčíková 

JOGA Ing. Nadežda Kryštofová 

Klávesnica hrou Ing. Iveta Beláková 

Klub  Trendy mladého barmana Bc. Anna Ciesarová 

Konverzácia v ANJ Mgr. Miriam Kremeňová 

Kreativita a tvorivosť v gastronómii Ing. Jaroslava Urbanová 

Literárny seminár pre maturantov Mgr. Emília Bellová 

Maturita SJL Mgr. Adriana Pavlacová 

Maturita z NEJ Mgr. Monika Mičúchová 

Maturujem z NEJ Mgr. Anna Golejová 

Mozaika Ing. Gabriela Kanderková 

NEJ v praxi Mgr. Renáta Slugeňová 

Nová maturita z ANJ Mgr. Lukáš Helík 

Nové trendy v gastronómii Ing. Mária Pažítková 

Otestuj sa z ANJ Ing. Lenka Kolmanová 

Plávanie Mgr. Dana Strelčíková 

Počítač - môj pomocník/aplikačné programy/ Ing. Oľga Játiová 

Poznávanie okolia Mgr. Iveta Surovčíková 

Slovenčina s úsmevom Mgr. Gabriela Vráblová 

Slovenčina trochu inak Mgr. Miroslava Trenčanová 

Svet studenej kuchyne Mgr. Jana Mikulová 

Trendy v stolovaní Ing. Ludmila Hamšíková 

Turistika Ing. Miroslav Štefek  
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Zdravá škola Ing., Mgr. Anna Pagáčová 

Zmaturuj z ANJ Mgr. Ivana Rezáková 

Zručnosti Ing. Zuzana Vaštíková 

Žime kultúrne Ing. Alena Štefeková 

 

 

            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. 

  

           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. 
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          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 675 stravníkov. 

 

 

 

 

 

            Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade  dňa  1.7. 2015.   

  

 

 

 

 

 

 

               V Púchove dňa 2. 10. 2015 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Ivan Kasár 

   riaditeľ školy 
 

   

 

 

  

 

 

   
 

 

   

   riaditeľ školy  


