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Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 

 

A/ Základné identifikačné údaje o škole 

 

Názov školy: Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 

Adresa: Štefánikova 28, 066 01  Humenné 

Telefónne a faxové číslo: 057/7752394 

Internetová a elektronická adresa: www.hahe.edupage.org, skolahahe@gmail.com  

Údaje o zriaďovateľovi: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Mená vedúcich zamestnancov školy:  

Riaditeľ školy –Ing. Mariana Chudíková  

Zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie – Ing. Anna Repková  

Zástupca riaditeľa školy pre praktické  vyučovanie – Ing. Juraj Moščák 

Vedúci úseku pre technicko – ekonomické činnosti – Ing. Mária Pirošová  

 

Údaje o rade školy 

 

Predseda rady školy: Mgr. Dana Neupauerová  – pedagogický zamestnanec (vzdanie sa 

funkcie a členstva v rade školy 20. 8. 2018) 

Podpredseda rady školy:  Ing. Beáta Balážová – pedagogický zamestnanec 

Členovia: Ing. František Marcinčin – zástupca zriaďovateľa – ( do 6/18)  

             Ing. Štefan Matejčík – zástupca zriaďovateľa ( do 6/18)  

                MVDr. Ján Ferko – zástupca zriaďovateľa ( do 6/18)  

                Ing. Michal Druga – zástupca zriaďovateľa ( do 6/18)  

                Mgr. Ľubov Lojanová – pedagogický zamestnanec 

                Bc. Eva Gáborová – zástupca rodičov ( do 5/18) 

                Mgr. Miriam Ivanegová – zástupca rodičov  

                Erika Bobaľová – zástupca rodičov ( do 5/18) 

                Samuel Taliga – žiak školy ( do 5/18) 

     Ing. Marta Kuľhová – zástupca rodičov 

     Gabriela Myciová – zástupca rodičov 

     PhDr. Ivan Hopta, CSc. – zástupca zriaďovateľa 

     Ing. Mária Šramová – zástupca zriaďovateľa 

     Ing. Jozef Repko - zástupca zriaďovateľa 

     PhDr. Michal Babin - zástupca zriaďovateľa 

     Martina Mergová – zástupca žiakov 

 

 

 

Poradné orgány školy: 

 

Pedagogická rada – jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci. Prerokúva zásadné 

otázky výchovy a vzdelávania, pedagogickú koncepciu školy, vyjadruje svoje stanoviská 

k dosiahnutým výsledkom vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo nej a k opatreniam na 

odstránenie zistených nedostatkov, usiluje o dosiahnutie potrebnej zhody a jednoty v postupe 

pedagogického zboru školy pri výchove a vzdelávaní žiakov. 

 

 

 

http://www.hahe.edu/
mailto:skolahahe@gmail.com
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Predmetová komisia  spoločenskovedných predmetov a nemeckého jazyka  
(SJL, DEJ, OBN, ETV, NBV, NEJ) 

1. Mgr. Dudášová Dagmar – vedúca 

2. PaedDr. Dubecká Iveta 

3. PaedDr. Ondrej Chalachan, PhD  

4. Mgr. Kaňuk Pavol 

5. Mgr. Průša Adrián 

6. PaedDr. Slávka Štefaničáková 

 

Predmetová komisia anglického jazyka 
(ANJ, KAJ)  

1. Mgr. Ivaničová Gabriela – vedúca  

2. Mgr. Karpáčová Daniela 

3. Mgr. Dubiaková Mária 

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov a informatiky 
 (MAT,  INF, CHE) 

1. Mgr. Pešta Pavol - vedúci 

2. RNDr. Krokkerová Mária 

PK pracovala do 28. 02. 2018. Od 01. 03. 2018 vyučujúci a predmety MAT, INF 

pričlenené k PK odborných ekonomických predmetov a CHE k PK odborných 

gastronomických predmetov 

 

Predmetová komisia telesnej výchovy a ruského jazyka 

(RUJ, KRJ, SRL, TŠV) 

1. PaedDr. Kudzej Eugen - vedúci  

2. PaedDr. Dubecká Iveta 

3. Mgr. Kaňuk Pavol  

 

Predmetová komisia odborných ekonomických predmetov 

(ADK, CTO, EKO, GOR, HGM, KMM, MKT, PRN, SAI,UCT, CZH, APE,VPD, USP) 

1. Ing. Obšitníková Iveta – vedúca 

2. Ing. Chudíková Mariana 

3. Mgr. Kaňuk Pavol 

4. Ing. Krídlová Monika  

5. RNDr. Krokkerová Mária 

6. Ing. Macková  Mária  

7. Ing. Moščák Juraj 

8. Mgr. Pešta Pavol 

9. Ing. Repková Anna 

 

Predmetová  komisia odborných gastronomických predmetov  

(CIV, CCJ, CTB, PVY,  STO, TEC, TOB, TPP, PRX, OVY)  

1. Ing. Pencáková Viera – vedúca 

2. MVDr. Ďuričková Ľudmila 

3. Mgr. Hrehová Gabriela 

4. Mgr. Lojanová Ľubov  

5. RNDr. Krokkerová Mária 

6. Mgr. Pavol Pešta 

7. Ing. Balážová Beáta 
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8. Bc. Cerula Radoslav 

9. Bc. Forró Ľubomír 

10. Mišková Darina 

11. Ing. Stanko Róbert 

 

 

rada riaditeľa školy (porada vedenia) – jej členmi sú zástupkyňa riaditeľky školy pre 

teoretické vyučovanie, zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie, vedúca úseku 

technicko- ekonomických činností  a zástupca ZO OZ. 

 

rada rodičov – dobrovoľná organizácia riadiaca sa vlastnými stanovami. Pracuje vo 

vytvorených triednych aktívoch a ako celoškolská rada rodičov. Predsedníčkou je Monika 

Mergová. 

 

výchovný poradca- Mgr. Gabriela Hrehová      

        

žiacka školská rada – motivuje žiakov na riešenie spoločných problémov, predkladanie 

a obhajovanie ich návrhov, a tým zainteresovanosti na riadení života školy. Predsedníčkou 

bola Viktória Kerteszová. 

 

B/  Údaje o počte žiakov                                     

 

Stav žiakov k 15. 09. 2017 

 

 Študijné odbory: Počet žiakov Počet dievčat 

6323 K hotelová akadémia 

 

145 111 

6445 K kuchár 41 13 

6444 K čašník servírka 38 31 

Spolu za školu k 15. 09. 2016 224 155 

 

Stav žiakov k 31. 08. 2018 

 

Študijné odbory: Počet žiakov Počet dievčat 

6323 K hotelová akadémia 

 

141 

 

108 

 

6445 K kuchár 41 12 

6444 K čašník servírka 35 28 

Spolu za školu k 31. 08. 2017 217 148 
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D/ Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzačov na prijatie: 

 

Prijímacie konanie na Hotelovú akadémiu, Štefánikova 28, Humenné sa uskutočnilo podľa 

zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení a kritérií na prijatie na štúdium  pre školský rok 

2018/2019 zo dňa 19.02.2018 v dňoch 14.05. 2018,  17. 05. 2018. 

V súlade s  listom č. j.:    02880/2018/OMC-30  Odboru školstva PSK o počte tried a o počte 

žiakov v triedach prvého ročníka v školskom roku 2018/2019 bolo pre Hotelovú akadémiu, 

Štefánikova 28, Humenné stanovené prijať: 

1 triedu odbor 6323 K hotelová akadémia            – 26 žiakov  

1/3 triedy odbor 6444 K čašník, servírka       – 10 žiakov 

2/3 triedy odbor 6445 K kuchár         – 18 žiakov 

 

Riaditeľka školy v súlade s § 67, ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. zriadila prijímaciu komisiu 

ako svoj poradný orgán, ktorá na svojom zasadnutí  25. 04. 2018 v súlade s prijatými 

kritériami vyhodnotila prihlášky uchádzačov o štúdium na Hotelovú akadémiu, Štefánikova 

28, Humenné. Z celkového počtu 82 prihlásených uchádzačov ani jednému uchádzačovi 

nebola odpustená prijímacia skúška, pretože v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho 

ročníka ani jeden uchádzač nedosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 

%.  

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnili v stanovených termínoch.  

 

Dňa 17. 05. 2018 boli vydané rozhodnutia o prijatí na štúdium, ktoré boli s oznámením 

o mieste, čase a spôsobe zápisu na štúdium odoslané uchádzačom.  

 

Zoznamy prijatých a neprijatých žiakov s uvedením ich poradia podľa celkového počtu bodov 

s vopred prideleným číselným kódom boli zverejnené s kódmi bez priezvisk a mien žiakov na 

výveske školy a školskej internetovej stránke dňa 17. 05. 2018. 

 

Prijímacie konanie v ďalšom termíne na Hotelovú akadémiu, Štefánikova 28, Humenné sa 

uskutočnilo podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a kritérií na prijatie na štúdium pre 

školský rok 2018/2019 zo dňa 19.02.2018 dňa 19. 06. 2018. 

 

Pozvánka na prijímacie skúšky bola zaslaná uchádzačom, resp. ich zákonnému zástupcovi dňa  

13. júna  2018. Prijímacie skúšky sa uskutočnili v stanovenom termíne.  

 

Dňa 19. 06. 2018  boli vydané rozhodnutia o prijatí na štúdium, ktoré boli s oznámením 

o mieste, čase a spôsobe zápisu na štúdium odoslané uchádzačom.  

 

Po prvom a druhom termíne prijímacieho konania  bolo do prvého ročníka denného štúdia 

v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia na školu zapísaných 24  žiakov, absolventov 

základných škôl.  
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E/ Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania: 

 

Na Hotelovej akadémii v školskom roku 2017/2018 študovalo k 15. 09. 2017 spolu 224 

žiakov, z toho 155 dievčat v 9 triedach  denného štúdia; v tom  3 triedy štvorročný študijný 

odbor kuchár, čašník, servírka (spolu 36  žiakov čašník, servírka, z toho 29 dievčat a 40 

žiakov kuchár, z toho 12 dievčat) a 6 tried päťročný študijný odbor hotelová akadémia (spolu 

143 žiakov, z toho 110 dievčat).  

Stav žiakov k 31. 08. 2018 sa v porovnaní so stavom žiakov k 15. 9. 2017 zmenil z dôvodu  

- prestupu dvoch žiakov  študijného  odboru 6323 K hotelová akadémia  a jedného 

žiaka študijného odboru 6445 K kuchár na inú strednú školu 

- prerušenia štúdia troch žiakov študijného  odboru 6323 K hotelová akadémia  a dvoch 

žiakov študijného odboru 6444 K čašník, servírka  

- nástupu jedného žiaka študijného odboru 6445 K kuchár do 2. polroka po ukončení 

prerušenia štúdia 

a to z celkového počtu žiakov 224, z toho 155 dievčat na 217 žiakov, z toho  148 dievčat.  

Z celkového počtu žiakov bolo šesť žiakov so ŠVVP, v tom v druhom ročníku (II. A trieda) 

traja žiaci a v treťom ročníku (III. A trieda) traja žiaci.  

Pätnásti žiaci sa v druhom polroku školského roka 2017/18 vzdelávali podľa individuálneho 

učebného plánu, v tom traja žiaci v študijnom  odbore hotelová akadémia, ôsmi žiaci 

v študijnom  odbore 6444 K čašník, servírka a štyria žiaci v študijnom  odbore 6445 K 

kuchár . 

 

 

F/ Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní 

 

 

Študijné odbory: 

6323 K hotelová akadémia  

      6445 K kuchár 

      6444 K čašník , servírka 

 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov: 

 

Študijný odbor: 6323 K/ hotelová akadémia  

ŠkVP schválený 30. 08. 2013 – s platnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom 

 

Študijný odbor: 6323 K hotelová akadémia so športovým zameraním 

ŠkVP schválený 30. 08. 2013 – s platnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom 

 

Študijný odbor: 6445 K kuchár   

ŠkVP schválený 30. 08. 2013 – s platnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom 

 

Študijný odbor: 6444 K čašník, servírka 

ŠkVP schválený 30. 08. 2013 – s platnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom 
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G/ Počet zamestnancov na škole a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy:  

 

Zamestnanci: 

  

Pracovný pomer k 1. 9. 2017 

 

Pracovný pomer Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov 

TPP 33 (z toho 1 

RD) 
15  

DPP 0 1 

Znížený úväzok 2 0 

ZPS 4 0 

Na dohodu 0 1 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov k 1. 9. 2017 

  

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov + MOV 0 29 29 

vychovávateľov 0 4 4 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 0 33 33 

 

 

H/ Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

 

V školskom roku 2017/2018  pedagogickí zamestnanci kategórie učiteľ, vychovávateľ 

a majster odbornej výchovy  absolvovali podujatia v rámci kontinuálneho vzdelávania 

v súlade s osobnými plánmi profesijného rastu. 

Inovačné vzdelávanie: 

- Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na IT s programom ActivInspire –  Mgr. 

Mária Dubiaková,  MVDr. Ľudmila Ďuričková,  Mgr. Zuzana Gémešová, Mgr. 

Gabriela Hrehová, Ing. Mariana Chudíková,  Mgr. Daniela Karpáčová, Ing. Monika 

Krídlová,  PaedDr. Eugen Kudzej, Ing. Juraj Moščák,   Ing. Iveta Obšitníková, Ing. 

Viera Pencáková,  Ing. Anna Repková, PaedDr. Slávka Štefaničáková, Ing. Róbert 

Stanko, Ing. Beáta Balážová, Bc. Radoslav Cerula,  Darina Mišková 

 

- Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému 

s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) - Mgr. Mária Dubiaková,  Ing. Mariana 

Chudíková,  PaedDr. Eugen Kudzej, Ing. Juraj Moščák,   Ing. Anna Repková, Ing. 

Róbert Stanko, Ing. Beáta Balážová, Bc. Radoslav Cerula 

 

Funkčné vzdelávanie – Profesionalizácia práce vedúceho pedagogického zamestnanca 

a vedúceho odborného zamestnanca –– Ing. Róbert Stanko  

 

Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie –Mgr. Daniela Karpáčová 
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Pedagogickí zamestnanci školy absolvovali preventívne psychologické poradenstvo v zmysle 

§ 55 Zákona č. 317/2009 Z. z. v aktuálnom znení dňa 27. 08. 2018.  

 

 

I/ Aktivity a prezentácia školy: 

 

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality 

vzdelávania, ktorú ovplyvňovalo mnoho činiteľov. Vyváženosť jednotlivých zložiek 

výchovno-vzdelávacej činnosti, dobré personálne a pomerne dobré materiálne vybavenie boli 

zárukou dobrej prezentácie školy. Sústredili sme sa  na plnenie týchto dôležitých -

strategických  aktivít: 

-  počas celého školského roka sa zrealizovalo záujmové vzdelávanie formou záujmových 

krúžkov. Záujmovú činnosť žiakov viedlo 15 pedagogických zamestnancov našej školy 

v šestnástich záujmových útvaroch. V krúžkoch k 30. 06. 2018 pracovalo spolu 261 žiakov. 

 

 - poskytovaním  rozličných služieb podľa požiadaviek mesta, okresu, škôl a ďalších 

organizácií v školskej reštaurácii Siesta a mimo nej, ako aj veľmi dobrou publikačnou 

činnosťou v odborných gastronomických časopisoch a miestnej tlači škola prispela k dobrej 

prezentácii a svojmu zviditeľňovaniu na verejnosti, 

-  žiaci sa zúčastnili zahraničnej praxe, ktorá je  cenným prínosom v oblasti jazykovej 

a odbornej prípravy 

- v rámci odbornej prípravy pokračovala spolupráca školy s podnikmi využívajúcimi 

modernú techniku a technológiu  za účelom vykonávania odborného výcviku a praxe žiakmi 

školy, čím sa zabezpečilo priame prepojenie praktickej výučby žiakov s budúcimi 

zamestnávateľmi absolventov škôl 

- sústavne sme podporovali činnosť Neinvestičného fondu HA HS ako dôležitého 

doplnkového zdroja na rozvoj činnosti školy 

- v oblasti materiálno – technickej vybavenosti škola udržiavala budovu a majetok 

v prevádzkyschopnom stave 

- za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacej činnosti školy sme získavali  

mimorozpočtové zdroje 

-  integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu boli rôzne súťaže, prostredníctvom 

ktorých sa naši žiaci aktívne a úspešne zapojili do okresných kôl olympiád v anglickom 

jazyku, do  súťaží na poli športovom i odbornom:  

 

Súťaže: 

- Olympiáda v anglickom jazyku: školské kolo,  obvodné kolo 

- Medziročníková súťaž PROJEKT  

- Aktívny preklad  

- súťaž v písaní na počítači pre žiakov III. ročníka  

- súťaž v tvorbe prezentácií pre žiakov V. ročníka HA  

- súťaž z účtovníctva pre žiakov IV. ročníka HA 

- súťaž z marketingu – zostavenie letáku a pozvánky na praktickú časť odbornej zložky 

maturitnej skúšky pre žiakov V. ročníka HA 

- miešaných nápojov – Eurocup Prešov  

- vo varení kapustnice na HA  

- „ Oheň náš darca“- Kežmarok 

- školské kolo Olympiády ľudských práv, 
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- súťaž v preklade odborného gastronomického textu z nemeckého jazyka, 

- okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – 3. miesto v kategórii poézia 

- Obvodné  kolo v stolnom tenise -  chlapci, účasť                     

- Okresné kolo v atletike – 2x1.miesto, 1x2.miesto,1x4. miesto,1x7miesto  

- Krajské kolo v atletike – Patrik Megela –  1. miesto, skok do diaľky, beh na 200m, 

- M SR v atletike – Patrik Megela – 1. miesto skok do diaľky, 4. miesto beh na 200 m   

- Súťaž Hliadok Červeného kríža –  účasť 

- Cezpoľný beh – účasť 

- Branno-športové preteky „ Branný súboj študentov“ -  6. miesto  

 

 

Športové aktivity: 

 

- Deň  športu a Olympijský deň  

- Účelové cvičenia 1. a 2. ročník HA 

- Lyžiarsky kurz 

- Školský turnaj v stolnom tenise 

- Kurz ochrany života a zdravia 

- Plavecká štafeta                                                         

- Kurz pohybových aktivít 

- Školský turnaj vo florbale 

- Školský turnaj vo futbale 

- Olympijský týždeň športu 

- Turistický pochod „ Pochod vďaky Vinné 2018 

 

Exkurzie:  

 

- exkurzia do UZ Ambassador Košice pre žiakov V. ročníka HA 

- exkurzia do múzea vín v Prešove so žiakmi II. AH  

- zorganizovala sa exkurzia na súťaž miešaných nápojov Eurocup Prešov  

- odborná exkurzia do hotela Alibaba so žiakmi I. AH  

                                                                                         
 

Spoločenské a kultúrne podujatia: 

- Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 

- návšteva výstavy „ Od keltov po euro“ vo Vihorlatskom múzeu pre žiakov II. ročníka     

- príprava osláv 40. výročia školy – slávnostná akadémia, 

- návšteva muzikálového predstavenia Na skle maľované, 

- návšteva Štátneho divadla v Košiciach – žiaci V. ročníka, 

- slávnostné vyradenie absolventov 

- Účasť na projekte Svet okolo nás 

 

 

Gastronomické akcie: 

  -  slávnostná tabuľa na tému „ Farebná jeseň.“ 

          -     realizácia príprav 40. výročia založenia školy                                                                                                                                                                                                                                         

             -  slávnostná tabuľa na tému Halloween               
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             -  prezentácia školy – Deň otvorených dverí  

             -  cvičný raut so žiakmi III. AH  

             -  zabezpečila sa vianočná výzdoba v stredisku praktického vyučovania Siesta  

             -  pripravila sa slávnostnú adventná  tabuľa, zrealizovala sa prezentácia ikeban      

             -  tradície našich babičiek  

             -  slávnostná tabuľa na tému Valentín                                                                                                                                                                                                                                                  

             -  cvičný banket so žiakmi IV. AH               

             -  slávnostná tabuľa na tému MDŽ   

             -  deň zručnosti pod názvom Majstro  Gasto  

             -  zabezpečila sa veľkonočná výzdoba v stredisku praktického vyučovania Siesta a 

                pripravila sa slávnostná tabuľa  

             -  barmanský kurz  

             -  pripravila sa slávnostnú tabuľa z príležitosti MDD  

             -  usporiadal sa piknik v prírode a čaj o piatej  

 

Ďalšie aktivity: 

 

   -    Deň finančnej gramotnosti – test z finančnej gramotnosti pre všetky triedy školy 

   -    beseda o ochrane sporebiteľa pre žiakov IV. a V. ročník HA  

- beseda s pracovníčkou banky VÚB pre žiakov IV. ročníka HA  

- finančné libresso - beseda „Úspešní žiaci– úspešní ľudia“  pre všetkých žiakov  

- beseda s pracovníkom UPSV a R pre žiakov V. ročníka  

- Nevyužité možnosti ľudovej medicíny a  gastronómie - Duchovné a hmotné 

      bohatstvo Horného Zemplína  

- Vybrané aspekty o víne v gastronómii. Lektór Ing. et Ing. M. Sudzina, PhD. 

-  Turistický výlet do Vysokých Tatier v rámci KPA 

- besedy s psychológom pre žiakov I. ročníka na tému Umenie povedať nie, 

- -pre žiakov II. ročníka na tému Ako sa utvára láska a vplyv drogy na lásku.  

- zorganizovanie školskej výstavy k prebiehajúcemu projektu Záložka do knihy... 

- zapojenie sa do celoslovenského projektu pre SŠ Záložka do knihy spája slovenské 

školy – téma - Literárne osobnosti nášho regiónu, 

- školský projekt na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti Čítanie z police, 

- Projekt o knihe – žiaci I. ročníka, 

- zážitkové vzdelávanie s múzeom na kolesách – na tému 2. svetová vojna – všetci žiaci, 

- zážitkové vzdelávanie spojené s návštevou Vihorlatského múzea pre žiakov I. ročníka 

na tému Šľachtické rody na východnom Slovensku. 

 

Záujmové vzdelávanie: 

 

P.č. Názov krúžku 

Meno a priezvisko 

vedúceho , ktorý realizuje 

záujmovú činnosť 

Počet žiakov 

PZV 

1 Hotelák Ing. Iveta Obšitníková 14 

2 Dramatický krúžok Mgr. Dagmar Dudášová 12 

3 Anglický jazyk Mgr. Mária Dubiaková 9 

4 Gastro MVDr. Ľudmila Ďuričková 21 

5 Krúžok priateľov pohybu PaedDr. Eugen Kudzej 14 

6 Krúžok ruského jazyka PaedDr. Iveta Dubecká 19 
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7 Tvoríme pre radosť Mgr. Monika Drančáková 13 

8 Someliersky krúžok Ing. Viera Pencáková 26 

9 Športovo-šípkarský PhDr. Dušan Drančák 15 

10 Športovo-turistický Mgr. Ivan Mihalič 15 

11 Športový krúžok  PaedDr. Eugen Kudzej 24 

12 Čitateľský krúžok   
PaedDr. Slávka 

Štefaničáková 
19 

13 Viac ako peniaze Ing. Mária Macková 9 

14 Volejbalový krúžok Ľudmila Hudáková 12 

15 Enviromentálny krúžok Mgr. Daniela Karpáčová 16 

16 Žiacka školská rada Mgr. Gabriela Hrehová 23 

Spolu   261 

 

 

Činnosti a aktivity na úseku praktického vyučovania 

 

Praktické vyučovanie žiakov školy prebiehalo pod vedením majstrov odbornej výchovy 

a učiteľov praxe podľa plánu práce školy a tematických plánov, v  súlade s učebnými 

osnovami a profilmi absolventov jednotlivých študijných odborov. V súčasnosti  

zamestnávatelia kladú vysoké nároky na zamestnancov, na  kvalitnú a odborne vykonávanú 

prácu preto sa praktickému vyučovaniu venuje pri príprave žiakov veľká pozornosť. 

 

Odborný výcvik žiakov  študijného odboru 6445 K kuchár a 6444 K čašník, servírka sa 

uskutočňoval cvičnou prácou spočívajúcou v príprave jedál a obsluhe hostí. Žiaci pracovali 

pod vedením 4 majstrov odbornej výchovy a 1 hlavného majstra. Praktické vyučovanie bolo 

zabezpečované v  školskej  jedálni, v  odbornej učebni reštaurácie Siesta a v 2 ďalších 

závodoch reštauračného stravovania v meste Humenné. Škola s prevádzkami mala uzavreté 

písomné zmluvy o zabezpečení odbornej prípravy – praktického vyučovania žiakov. Žiaci 1. 

a 2. ročníka študijného odboru 6323 6 hotelová akadémia praktické vyučovanie vykonávali 

v cvičných kuchyniach a odborných učebniach techniky obsluhy pod dohľadom učiteľov  

technológie prípravy pokrmov a techniky obsluhy. Tretie a štvrté ročníky tohto študijného 

odboru v rámci priebežnej praxe praktické vyučovanie vykonávali v prevádzkach hotela 

Karpatia a reštaurácie Hviezda, rozdelení podľa skupín, v dňoch školského vyučovania. Počas 

školského roku žiaci absolvovali aj súvislú prax v rozsahu 2 týždňov – žiaci piateho ročníka, 

3 týždňov - žiaci druhého ročníka a 6 týždňov – žiaci tretích a štvrtých ročníkov. Túto prax 

druhý ročník vykonávali pod dozorom MOV a učiteľov praxe. Tretí a štvrtý ročník 2 týždne 

tejto praxe absolvovali v Tatranskej Lomnici v hoteli Slovan alebo v Kúpeľoch Nový 

Smokovec. Ostatné týždne individuálne vo vybraných hoteloch, reštauračných zariadeniach 

a cestovných kanceláriách v blízkom okolí, v iných regiónoch republiky a v zahraničí po 

podpísaní zmluvy o zabezpečení odbornej prípravy žiakov. Počet hodín vykonanej praxe žiaci 

mali zapísané v študijných preukazoch. Prázdninovú prax v rozsahu 2 týždňov absolvovali 

žiaci  tretieho a štvrtého ročníka v priebehu mesiacov jún - august 2018 v ubytovacích, 

stravovacích zariadeniach a cestovných kanceláriách na území republiky alebo v zahraničí.       

 

Zvyšovanie úrovne praxe a odborného výcviku v oblasti získavania praktických zručnosti 

žiakov, uplatňovanie moderných foriem prípravy jedál a obsluhy hostí, správanie a 

vystupovania žiakov, používanie predpísaného pracovného oblečenia boli zámerom práce 

učiteľov praktického vyučovania a majstrov odbornej výchovy. U žiakov posilňovali 



12 

 

tvorivosť, fantáziu a samostatnú prácu. Odborné učebne prípravy jedál, stolovania, školská 

jedáleň, reštaurácia a  penzión Siesta boli počas školského roku dopĺňané učebnými 

pomôckami. Veľký dôraz bol kladený na bezpečnosť pri práci, dodržiavanie hygienických 

predpisov, celkovú úpravu zovňajšku žiakov a dodržiavanie spoločenských pravidiel pri 

vystupovaní žiakov v škole i na verejnosti. Výchova v oblasti právneho vedomia žiakov bola 

zameraná na zákonnosť a morálku, dodržiavanie technologických postupov pri príprave 

pokrmov a na dodržiavanie správnych zásad podávania jedál a nápojov. 

 

V školskom roku 2017/2018 žiaci školy absolvovali zahraničnú prax.. Zahraničnú prax 

vykonalo 6 žiakov na Cypre na pracovných pozíciách kuchár a čašník, servírka. Zahraničná 

prax prispieva k zvyšovaniu odbornosti žiakov v oblasti gastronómie (poznanie nových jedál 

a stravovacích zvyklosti iných národov), žiaci sa zdokonaľujú v cudzích jazykoch, získavajú 

certifikáty o absolvovaní praxe v zahraničí a zlepšuje sa ich prístup k vykonávaniu praxe, 

k práci, zodpovednosti, spoločenskému vystupovaniu a správaniu sa k hosťom v zariadeniach 

spoločného stravovania. 

 

 

Činnosti a aktivity na úseku výchovného poradenstva 

 

Činnosť výchovného poradcu sa riadila Plánom práce výchovného poradcu, ktorý bol 

vypracovaný a schválený na začiatku školského roka 2017/2018. Obsah práce VP kládol 

dôraz na odstránenie nežiaducich edukačných a výchovných problémov a zabezpečovanie 

hlavných úloh Plánu práce školy. Práca výchovného poradcu bola zameraná aj na rozvoj 

kľúčových kompetencií (kognitívnej kompetencie, komunikačnej kompetencie, sociálnej 

kompetencie a kompetencie rozvíjať občiansku spoločnosť). Tieto kompetencie sa rozvíjali 

formou besied a aktivít s organizáciami, ktoré sa zaoberajú problémami xenofóbie, rasovej 

znášanlivosti, intolerancie, a to CPPPaP a ÚPSVaR. Ďalej boli využívané dotazníky zamerané 

na získavanie prehľadu o využívaní voľného času, názorov na šikanovanie a užívanie 

návykových látok.  

 

V septembri sme zaviedli evidenciu žiakov 1. ročníka. Taktiež sme u novoprijatých žiakov 

zisťovali sociálne pomery a následne pracovali so žiakmi z narušeného rodinného prostredia, 

s ktorými boli vykonávané pohovory. V ďalšej  činnosti sme vychádzali z výsledkov 

adaptačného dotazníka žiakov 1. ročníka.  Žiaci boli s výberom zvoleného odboru spokojní.  

Špeciálnu pozornosť sme venovali žiakom so ŠVVP. V spolupráci s triednymi učiteľmi 

a špeciálnou pedagogičkou a  psychologičkou z CPPPaP boli vypracované individuálne 

učebné plány pre jednotlivých žiakov s ohľadom na ich potreby.  

 

Priebežne počas roka boli vykonávané pohovory so žiakmi a ich rodičmi, ktorí mali výchovné 

problémy, vzdelávacie problémy, osobnostné problémy a poruchy správania. 

 

Zamerali sme sa na preventívnu činnosť a pre jednotlivé ročníky sme naplánovali a priebežne 

podľa situácie dopĺňali o besedy na rôzne témy v spolupráci s CPPPaP. 

 

Prvákom boli venované besedy na témy: 

1. Adaptačný proces. 

2. Efektívne učenie. 

3. Vieme, že to škodí. 

4. Povedz to priamo (prevencia agresivity). 
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Druhákom boli venované besedy na témy: 

1. Povedz to priamo.... (prevencia šikanovania a agresivity) 

2. Vieme byť tolerantní? – prevencia diskriminácie 

3. Ako sa utvára láska – výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

Tretiakom boli venované besedy na témy: 

1. Povedz to priamo II. (prevencia šikanovania a agresivity) 

2. Výber partnera a partnerské vzťahy 

3. Ako byť úspešný – tréning sociálnych schopností 

 

Štvrtákom a piatakom boli venované besedy na témy: 

1. Ako zvládnuť maturitu – zvládanie záťažových situácií 

2. Beseda o uplatnení na trhu práce s pracovníčkami z ÚPSVaR 

3. Možnosti štúdia na Prešovskej univerzite v Prešove. 

4. Možnosti štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Podnikovohospodárskej 

fakulte v Košiciach. 

 

V oblasti vzdelávania a profesijnej orientácie sme venovali veľkú pozornosť žiakom 

končiacich ročníkov. 

1. Zisťovanie záujmu o štúdium na VŠ a NŠ. 

2. Maturitné a záverečné skúšky – odbúravanie stresu. 

3. Konzultácie k výberu VŠ podľa požiadaviek žiakov. 

4. Individuálne sa žiaci zúčastnili DOD na rôznych fakultách. 

5. Spolupráca školy a ÚPSVaR pri uplatnení žiakov na trhu práce. 

 

V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu boli na triednických hodinách a 

v spolupráci s CPPPaP realizované tieto prednášky: 

1. ročník :  Priateľstvo, kamarátstvo, láska . Biologické zmeny. 

2. ročník:  Ako sa utvára láska – výchova k manželstvu a rodičovstvu. 

3. ročník:  Výber partnera a partnerské vzťahy. 

Cieľom výchovy k manželstvu a rodičovstvu je utváranie základných vedomostí 

a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s etickými 

normami. 

Mnohé úlohy sa plnili aj na vyučovacích predmetoch, hlavne na predmetoch 

s výchovným zameraním a to na   etickej výchove, náboženskej výchove,  občianskej náuke 

a spoločenskej komunikácii. 

V zmysle Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa sme sa snažili 

v spolupráci so všetkými pedagogickými pracovníkmi vytvárať vhodné podmienky na 

integráciu rómskych žiakov  a žiakov so ŠVVP do triedneho kolektívu. Počas celého roka sme 

predchádzali všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 

prejavom intolerancie, či už osobnými pohovormi, prednáškami, ale aj pomocou nástenných 

novín výchovného poradenstva. 

 

 

Činnosti v oblasti protidrogovej prevencie: 

      

Preventívna práca koordinátora vychádzala z Národného programu boja proti drogám, 

Stratégie prevencie kriminality v SR, Národného programu duševného zdravia, Národného 

programu prevencie HIV/AIDS v SR, tiež vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu, 
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Školského vzdelávacieho programu, pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 

2017/2018. 

Hlavnými úlohami prevencie bola aktívna spolupráca s vedením školy, výchovnou 

poradkyňou, triednymi učiteľmi, ostatnými pedagógmi a so žiackou radou, poradenstvo 

v oblasti prevencie závislostí, riešiť problémy súvisiace s patologickými javmi, organizácia 

a zapájanie žiakov do preventívnych aktivít na škole, spolupráca s rodičmi žiakov v oblasti 

prevencie. 

Prevencia v tejto oblasti bola zabezpečovaná tak, aby bola integrálnou súčasťou výchovy 

a vzdelávania. Na všetkých predmetoch a triednických hodinách boli žiaci vedení 

k formovaniu pozitívnych postojov zdravého životného štýlu a zvyšovaniu odolnosti voči 

negatívnym sociálno-patologickým javom. 

Pedagógovia školy boli vedení k tomu, aby boli pozitívnym príkladom a vzorom správania 

pre mladých ľudí. 

Okrem iných aktivít sa v tomto školskom roku uskutočnil cyklus besied pre žiakov I. a II. 

ročníka, ktorý bol zabezpečený v spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradňou 

v Humennom. 

V mesiaci fabruár to bol cyklus besied pre žiakov II. A a II.AH tried na tému „Ako sa utvára 

láska a vplyv drog na partnerské vzťahy“ a v mesiaci máj – jún cyklus besied pre žiakov I. 

ročníka na tému „Umenie povedať NIE alkoholu a drogám“. 

Aktivity v oblasti prevencie významne prispievajú k zvyšovaniu odolnosti žiakov voči 

sociálno-patologickým javom, pretože vždy platí, že ľahšie je nezačať ako potom odvykať. 

 

Činnosti žiackej školskej rady 

 

V školskom roku 2017/2018 Žiacka školská rada (ŽŠR) Hotelovej akadémie v Humennom 

pokračovala v príprave a realizovaní aktivít, ktoré si predsavzala v predchádzajúcom 

školskom roku. 

 

Po ukončení štúdia na HA sa novou predsedníčku ŽŠR stala predchádzajúca podpredsedníčka 

Viktória Kertészová, žiačka V.AH. 

 

Po prijatí nových členov do ŽŠR z radov zástupcov triedy 1. ročníka na I. zasadnutí 

v septembri 2017 sa začalo pod vedením predsedníčky a ostatných členov s prípravou výročia 

školy pod záštitou riaditeľky školy, ktorá sa uskutočnila koncom októbra 2017. Akcia bola 

spojená s akadémiou a naplnila očakávania študentov, pedagógov aj vedenia školy. 

Účinkujúci (žiaci školy) ukázali svoj talent aj  zanietenie pre dané športové, pohybové, 

spevácke a tanečné aktivity, ktorým sa venujú vo svojom voľnom čase a zároveň reprezentujú 

školu v rámci Slovenska či v zahraničí. 
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Na II. zasadnutí  v novembri 2017 sa členovia ŽSR dohodli spolupodieľať sa na realizácii 

imatrikulácie prvákov so žiakmi III.AH, ktorá dopadla na výbornú. Žiaci III.AH pripravili 

kultúrny program, na ktorom vystúpili aj deti z MŠ SNP Humenné. 

Členovia ŽŠR vyhlásili súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu v triede. Víťazná trieda III.A 

dostala sladkú odmenu v podobe torty. V decembri bola naplánovaná „medzitriedna súťaž vo 

varení pirohov“, ale bohužiaľ sa z technických príčin akcia nezrealizovala. 

 

III. zasadnutie rady (február 2018) sa nieslo v duchu dňa sv. Valentína a čítanie „Valentínok“. 

Členovia ŽŠR zriadili Valentínsky box, do ktorého si žiaci mohli posielať Valentínske 

odkazy. Táto akcia mala veľmi dobré ohlasy medzi žiakmi. 

 

Ďalšie zasadnutia rady sa už neuskutočnili aj preto, lebo väčšina členov sa už do konca 

školského roka zúčastňovala povinnej dvojtýždňovej praxe, respektíve na škole prebiehali 

praktické, maturitné či záverečné skúšky. 

 

Činnosť ŽŠR v šk.  roku 2017/2018 bola menej úspešná ako v predchádzajúcom šk. roku aj 

preto, že sa nepodarilo realizovať alebo spropagovať tie aktivity, ktoré boli navrhnuté či 

naplánované. Ako pozitívum možno vnímať zapájanie sa  študentov nižších ročníkov, ktorí sú 

prínosom pre ŽŠR a rovnako aj motiváciou pre ostatných žiakov HA. 

 

 

Činnosti rady školy 

 

Rada školy sa v školskom roku 2017/2018  stretávala podľa schváleného plánu zasadnutí.  

Na svojich zasadnutiach rada školy prerokovala: 

 

1. Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti školy za  školský rok 2016/2017 

2. Plán kontinuálneho vzdelávania a štruktúru kariérových pozícií pre školský rok 

2017/2018  

3. Plán práce na školský rok 2017/2018 

4. Správu o činnosti hospodárenia za rok 2017 a finančné zabezpečenie školy v roku 

2018 

5. Stanovenie počtu tried a žiakov pre školský rok 2018/2019 

6. Stanovenie počtu žiakov, termínov a foriem prijímacej skúšky pre školský rok 

2018/2019 

7. Materiálno – technické zabezpečenie pre školský rok 2017/2018 

8. Rada školy sa vyjadrovala aj ku projektom školy a ďalším aktivitám školy 

 

Činnosť rodičovského združenia 

 

Rodičovské združenie je členom Slovenskej rady rodičovských združení. Rešpektuje 

požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi. Jeho činnosť sa riadila 

plánom práce, plánom zasadnutí a rozpočtom. V priebehu školského roka, v súlade 

s rozpočtom, prispelo RZ finančne na lyžiarsky výcvik, podporovalo konanie všetkých 

školských kôl rôznych súťaží, ktoré sa konali podľa plánu práce školy, prispelo na maturitné 

skúšky, podporovalo žiakov v reprezentácii školy na regionálnych až celoslovenských 

súťažiach, podporilo projekt finančnej gramotnosti a oslavy 40. výročia založenia školy. 

Najlepší žiaci v prospechu i v dochádzke boli na konci školského roka odmenení 

darčekovými poukážkami. 
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Environmentálna výchova 

 

 Úlohy plánu environmentálnej výchovy vychádzajú z Koncepcie environmentálnej výchovy 

a vzdelávania vypracovanej MŽP SR a učebných osnov environmentálnej výchovy.           

Problematika environmentálnej výchovy je zahrnutá vo všetkých predmetoch teoretického aj 

praktického vyučovania, čo pomáha žiakom získavať nové vedomosti, informácie 

o prírodných  javoch, rozvíjať vnímavosť žiakov a uvedomovať si problémy ŽP nielen   

globálneho ale aj miestneho významu.  

Najčastejšou formou odhaľovania a riešenia ekologických problémov boli prednášky a besedy 

venované významným medzinárodným dňom s ekologickým zameraní (napr. Medzinárodný 

deň ochrany ozónovej vrstvy, Medzinárodný deň bez fajčenia , Svetový deň vody, Mesiac 

lesov ...) 

Žiaci v rámci práce v environmentálnom krúžku sa zapájali do aktivít ako vysadzovanie 

okrasných rastlín v okolí školy, zbieranie odpadkov v okolí školy a kontrola šetrenia energií 

v budove školy.    

Počas celého školského roka boli žiaci vedení k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní 

vlastného životného prostredia udržiavaním čistoty v triedach, šatniach, úpravou areálu školy, 

šetrením vodou a energiou. Svoje zručnosti rozvíjali na hodinách telesnej výchovy, počas 

kurzov pohybových aktivít a kurzov ochrany života a zdravia, počas návštev  a výstav 

s environmentálnym zameraním.           

 

Činnosti a aktivity v školskom internáte pri Hotelovej akadémii: 

 

Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečovalo žiakom 

výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.         

Školský internát nahrádzal rodinné zázemie pre žiakov, ktorých miesto bydliska je príliš 

vzdialené od sídla navštevovanej školy. Prostredie ŠI so sebou nieslo zmenu životného štýlu, 

potrebu prispôsobiť sa novému prostrediu a pravidlám, ktoré žiaci nemuseli mať zakódované 

z výchovy v domácom prostredí, v ktorom väčšina žiakov bola až do dovŕšenia veku 

prechodu na strednú školu. Žiaci boli pri pobyte v školskom internáte pod dohľadom 

skúsených pedagogických zamestnancov, mali vytvorené takmer domácke podmienky na 

štúdium a rozvíjanie osobnosti. Režim dňa bol stanovený vo Vnútornom poriadku 

školského internátu, kde bol stanovený čas voľna, čas štúdia a nočného kľudu. Náplňou 

práce vychovávateľov bolo usmerňovanie žiakov, tvorba a upevňovanie návykov potrebných 

ku zvládnutiu učiva v škole, ale aj výchove k poriadku, tolerancii a pozitívnemu prístupu ku 

životu, kde nemajú miesto návykové látky a drogy, ktorých deštrukčný vplyv na osobnosť je 

nepopierateľný. Súčasné stredné školstvo kládlo na žiakov skutočne vysoké nároky a bolo 

potrebné, aby si žiaci osvojili systém učenia, voľna a zábavy tak, aby zvládli školské 

povinnosti v súlade s oddychom a zábavou. Žiaci bývajúci v školskom internáte počas štúdia 

na strednej škole mali ideálne možnosti osvojiť si spoločenské modely správania v dennom 

kontakte s ostatnými žiakmi z rôzne profesijne zameraných stredných škôl, rôzneho veku, 

rôznych národností či sociálneho zázemia. Tolerantným a asertívnym prístupom 

k spolunažívaniu mali žiaci možnosť stať sa nielen vzdelanými, ale aj rozhľadenými 

a vyrovnanými osobnosťami s pozitívnym rebríčkom hodnôt, čo bola hlavná devíza ich 

budúceho rozvoja.  

 Výchova mimo vyučovania sa dala charakterizovať niekoľkými bodmi: 

 Prebiehala mimo bezprostredného vplyvu rodiny 

 Prebiehala mimo povinného vyučovania 

 Uskutočňovala sa prevažne vo voľnom čase. 
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Pedagogické ovplyvňovanie voľného času, hlavne výchova  mládeže v čase mimo 

vyučovania, bola významnou oblasťou výchovného pôsobenia. Poskytla príležitosť viesť 

jedinca k racionálnemu využívaniu voľného času, formovať hodnotné záujmy, uspokojovať 

a kultivovať významné ľudské potreby, rozvíjať špecifické schopnosti a upevňovať žiaduce 

morálne vlastnosti. Ďalšou dôležitou úlohou výchovy mimo vyučovania bolo rozvíjanie 

potreby celoživotného vzdelávania, hlavne v súvislosti so záujmovou orientáciou človeka. 

Táto oblasť výchovy teda plnila vzdelávaciu, zdravotnú a sociálnu funkciu. 

Na plnenie výchovnej funkcie bol kladený obzvlášť veľký dôraz. Úspechmi v záujmových 

činnostiach im prinášal pocit uspokojenia, príležitosť k sebarealizácii a primeranému seba 

hodnoteniu. Na základe praktických činností a skúsenosti si mladí ľudia vytvárali vlastný 

názor na život a na svet. 

Zdravotnú funkciu plnila inštitúcia mimo vyučovania tým, že prispievala k usmerňovaniu 

režimu dňa tak, aby podporovala zdravý telesný a duševný vývoj mládeže. Obzvlášť veľký 

zdravotný význam malo podnecovanie a poskytovanie príležitostí k výdatnému pohybu na 

čerstvom vzduchu.  

 

 Odpočinkové činnosti 

- tvorili súčasť náplne voľného času a platil pre ne princíp dobrovoľnosti. Boli                             

psychicky a fyzicky nenáročné, slúžili k odstráneniu únavy.  

Rekreačné činnosti 

- slúžili k odreagovaniu a odstráneniu únavy z vyučovania, obsahovali  pohybovo 

náročnejšie aktivity telovýchovného, športového alebo turistického zamerania či 

manuálnej práce.  

Záujmové činnosti 

-  boli najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy mimo vyučovania. Uspokojovali, 

rozvíjali a kultivovali záujmy, uspokojovali potreby a rozvíjali špecifické schopnosti,  

boli to významné výchovné úlohy, ktoré sa podieľali na utváraní životného štýlu 

a hodnotenia orientácie človeka.  

Sebaobslužné výchovno-vzdelávacie činnosti 

- mali charakter povinnosti. Zameriavala sa na vedenie mládeže k samostatnosti 

v starostlivosti o vlastnú osobu a osobný majetok.  

Spoločensky prospešné činnosti 

- mali charakter povinnosti. Bol to okruh činností, ktoré súviseli s plnením školských 

povinností. Podieľali sa na príprave na vyučovanie v rôznej miere, podľa svojich funkcií 

a veku mládeže. Súviseli so záujmovými činnosťami, pri ktorých mali žiaci možnosť 

praktickej aplikácie vedomostí a aj ich rozširovanie a prehlbovanie. 

     

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť sme realizovali na základe princípov dobrovoľnosti so 

širokou ponukou výberu rôznych vzdelávacích, záujmových a relaxačných činnosti, pričom 

ku každému žiakovi sme uplatňovali individuálny prístup. Humanizácia výchovno-

vzdelávacieho procesu mala v ŠI prioritné postavenie. 

      

     V riadení výchovno-vzdelávacieho procesu  sme sa v tomto školskom roku pridržiavali 

týchto zásad : 

 a, Dôsledne využívať prostriedky smerujúce k rozvoju aktivity a samostatnosti 

 - efektívne uplatňovať, striedať didaktické formy a metódy práce, 

 - prehlbovať individuálny prístup k žiakom, klásť na žiakov merané požiadavky, vychádzať 

pritom z reálnych možnosti každého žiaka, 

 - zapájali sme žiakov do riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu , 
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b, Emocionalizovať výchovno-vzdelávací proces sa nám darilo najmä : 

 - expresívnym sprostredkovaním cieľov, obsahu, foriem a metód práce, vytvárať pozitívny 

vzťah k týmto činnostiam. 

 - vytváraním dobrej atmosféry bez strachu a napätia. 

 - viedli sme žiakov k citovému prežívaniu a radosti z dobre vykonanej prace (výsledky 

učebnej činnosti, zapájanie sa do mimoškolskej činnosti, pomoc spolužiakom a pod.— 

 - prejavmi osobnej sympatie ku každému žiakovi sme vytvárali vhodné podmienky na 

vzájomnú dôveru a komunikáciu vychovávateľ – žiak, žiak – vychovávateľ, 

 

c, Rozvíjali sme kultúrne správanie sa, utváranie edukačného prostredia v skupine 

 - prenášali entuziazmus a vitalitu vychovávateľa na žiakov (osobný príklad) – 

 - uplatňovali také metódy a formy práce, ktoré robili výchovno-vzdelávací proces 

zmysluplným, nestereotypným, príťažlivým, zábavným, hodnotným, zároveň požadovaným 

a primerane náročným, 

 - vytvárala sa atmosféra spolupráce, priaznivého ovzdušia, dôvery 

 - podporovali sme spoluprácu, úctu a porozumenie medzi žiakmi, 

 - vysvetľovali škodlivosť a navrhovali riešenia spoločenských neduhov ( alkoholizmus, 

fajčenie, toxikománia, znečisťovanie životného prostredia, nedbalosť o vlastné zdravie), 

 - rozvážne posudzovať hodnoty  : spravodlivosť – skrivodlivosť, pravda – lož, zdravie – 

choroba, humánne – nehumánne, dobro – zlo, krásne – škaredé a pod. 

  

   V spoločensko-vednej oblasti - výchovno-vzdelávaciu činnosť sme orientovali na 

formovanie pozitívneho vzťahu, láske a úcte k sebe samému, kolektívu, národu, vlasti a svetu. 

Základným princípom bolo vychovávať žiakov k tolerancii, zodpovednosti za seba samého, 

svoje správanie a konanie, rozvoj osobnosti jednotlivca.  

     Výchovno-vzdelávacie činnosti sme realizovali formou prednášok, besied, exkurzií, 

kvízov, súťaží, vychádzok, záujmovej činnosti. 

   

      Na prehlbovanie a upevňovanie poznatkov v kultúrno-výchovnej oblasti  sme využívali:   

- besedy, rozhovory 

 - návštevy a exkurzie, výstavky, výstavy 

 - hry, súťaže 

 - zábavné večery 

 

     V rámci technicko-vzdelávacej oblasti  sme vytvárali žiakom také možnosti, ktoré boli 

predpokladom tvorivej pracovnej činnosti, rozvíjaní zručnosti, kladný vzťah k práci 

a charakterové vlastnosti. 

      

     Prostredníctvom telovýchovno-zdravotnej a relaxačnej oblasti  sme sa u žiakov snažili 

vytvárať, upevňovať a formovať zdravé sebavedomie, podporovať a rozvíjať záujem o svoje 

zdravie telesný a duševný vývoj, formovať pozitívny vzťah k svojmu zdraviu vhodným 

športovaním, racionálnym stravovaním, pohybom na čerstvom vzduchu, zbavovaním sa 

stresu, relaxáciou.  

 

Dôležitou súčasťou v telovýchovných aktivitách bolo zohľadňovanie a dodržiavanie zásad 

bezpečnosti a ochrany zdravia, o ktoré sa dbalo. 

Na realizáciu cieľov v ŠI sme využili športové hry, spoločenské hry, turistiku, telocvičňa, 

školské ihrisko. 
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     V školskom roku  2017-2018 bolo v ŠI  ubytovaných 85 žiakov zo všetkých stredných škôl 

v meste Humenné, boli rozdelení do troch výchovných skupín a pracovali v týchto 

záujmových útvaroch  : 

             -  športovo-šípkarsky   - PhDr. Drančák 

             -  volejbalový               - Hudáková 

             -  tvorivosti                  - Mgr. Drančaková 

             - športovo-turistický    - Mgr. Mihalič           

 

    

  Z konkrétnych stanovených úloh na začiatku školského roka sme zrealizovali 

nasledovné akcie  / video a foto na stránke školy, Facebooku / : 

 

- Celointernátny aktív 

- účasť žiakov na akcii „Dni mesta Humenné“ – kultúrny program v meste – športové 

aktivity – aktívny odpočinok 

- Návšteva kaštieľa a skanzenu – krása ľudovej architektúry a histórie mesta 

- Spoločná vychádzka do okolia mesta Humenné 

- Turistická vychádzka do okolitej prírody – „Čo príroda dá“- zber plodov 

- Výstavka jesenných plodov – „Jesenné impresie“ 

- Návšteva filmového predstavenia ,,ČIARA“ 

- Čarodejnícky večer a diskotéka 

- Imatrikulácia žiakov 1.ročníka 

- Hudobný pozdrav pre seniorov 

- Mikuláš  v sociálnom zariadení pre seniorov 

- Mikuláš  v školskom internáte a v školskej jedálni 

- Večer kolied a spevu- predvianočné posedenie  jedálni 

- Vedomostný kvíz ,,SVET ČO O ŇOM VIEŠ“ 

- Kreatívne tvorenie ,,BURZA NÁPADOV K VEĽKEJ NOCI“ 

- Deň otvorených dverí – prezentácia záujmového útvaru ,,Tvoríme pre radosť 

- Stolno-tenisové turnaje žiakov ŠI 

- Účasť žiakov na súťažiach v elektronických šípkach v Košiciach – členovia krúžku sa 

zúčastnili 3 kôl, z ktorých chlapci postúpili na celoslovenské kolo uskutočnené 

v Tatranskej Lomnici Družstvo chlapcov získala v rámci Slovenska veľmi pekné 7. 

miesto a dievčatá odsadili 2. miesto v rámci Slovenska 

- Deň študentstva – účasť žiakov na diskotéke  

- Návšteva krytej plavárne 

- „VILOMENINY“ – zábavný večer – súťaž spojená s diskotékou 

- Pravidelná návšteva posilňovne 

- Valentínska diskotéka  

- Beseda so žiakmi o škodlivosti fajčenia a užívania omamných látok 

- Veľkonočná výzdoba poschodia, maľovanie kraslíc 

- Výstava kraslíc v kaštieli pod názvom: „Karpatská kraslica“ 

- Silový viacboj – súťaž jednotlivcov v pretláčaní rúk 

- Charitatívna činnosť ,,Môžem -pomôžem“ zber vrchnáčikov pre Emku 

- Rozlúčka s maturantmi a májová grilovačka 



20 

 

J/ Realizácia projektov na škole: 

 

V školskom roku 2017/2018 Hotelová akadémia v Humennom pokračovala v realizácii 

týchto projektov:  

 

-  Gastronómia po novom, do ktorého sa zapojila v rámci opatrenia 1.1 Premena 

tradičnej školy na modernú Výzvy MŠ SR OPV-2011/1.1/07-SORO.  Hlavným 

cieľom projektu bolo inovovať metódy, formy a obsah vzdelávania a prispôsobiť 

vyučovací proces potrebám trhu práce.  

-  Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva  

- Rozvoj stredného odborného vzdelávania  

-  Aktivizujúce metódy vo výchove  
 

Počas školského roka  sa škola zapojila do realizácie rozvojového projektu Podpora 

organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti 

finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017 – Finančné libresso. 

Prostriedky vo výške 2110,- € ( z toho príspevok MŠVVaŠ SR vo výške 2000,- €) využila na 

naplnenie hlavného cieľa projektu – zvýšenie, posilnenie a upevnenie poznatkov učiteľov 

o Národnom štandarde finančnej gramotnosti  a aplikovanie nadobudnutých poznatkov vo 

výchovno-vzdelávacom procese a zabezpečenie zvýšenia finančnej gramotnosti žiakov.  

 

Počas školského roka po tretí krát bola škola úspešná v rozvojovom projekte na podporu 

organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti 

finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018. Projekt s názvom Finančný 

mešec bude realizovaný v budúcom školskom roku 2018/2019 s celkovým rozpočtom 

2 110,00 €, z toho prostriedky poskytnuté MŠVVaŠ SR činia 2 000,00 € a príspevok 

Rodičovského združenia pri Hotelovej akadémii na spolufinancovanie projektu činí 110,00 €. 

Všetky finančné prostriedky sú určené na financovanie bežných výdavkov. 

 

 

Škola získala nenávratný finančný príspevok  z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka – projekt  Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v 

Humennom.  

 

Hlavné aktivity projektu: 

1. Modernizácia jazykových laboratórií, IT laboratórií a odborných učební praktického 

vyučovania 

2. Modernizácia a rekonštrukcia internátu 

3. Modernizácia vnútorných priestorov školy 

4. Rekonštrukcie striech vrátane zateplenia a rekonštrukcie kúrenia 

Podporné aktivity projektu: 

1. Zabezpečenie publicity 

2. Interné riadenie projektu 

Rozpočet projektu:   

Celkové oprávnené výdavky:                  1 035 776,52 € 

z toho: 

- nenávratný finančný príspevok:                 983 987,69 € 

- spolufinancovanie PSK                                                    51 788,83 € 

 

Projekt bude realizovaný v nasledujúcich dvoch školských rokoch.  
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K/ Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

 

Dňa 28. 05. 2018 sa uskutočnila na škole tematická inšpekcia, ktorej predmetom bola 

realizácia internej časti maturitnej skúšky – teoretickej časti odbornej zložky v strednej škole. 

Závery: Pripravenosť školy na internú časť MS – TČOZ, jej priebeh a organizácia boli 

v súlade s právnymi predpismi. Členovia maturitnej komisie pri hodnotení postupovali podľa 

stanovených kritérií.  

    

Hotelová akadémia sídli v 9 poschodovej budove, ktorá prechádzala a prechádza mnohými 

stavebnými úpravami s cieľom skvalitniť podmienky vyučovania. Škola má kmeňové učebne 

slúžiace prevažne na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov a odborné učebne 

technológie prípravy pokrmov, stolovania, cudzích jazykov, odborných ekonomických 

predmetov, informatiky , administratívy a korešpondencie kde sa uskutočňuje vyučovanie 

uvedených predmetov. Je napojená na internet, počítače má zapojené do siete.  

Učebne informatiky sú vybavené informačno-komunikačnými technológiami, ale vzhľadom 

k neustále meniacim sa podmienkam tieto zaostávajú za európskym štandardom. Odborné 

učebne  sú  vybavené modernými učebnými pomôckami, ktoré sú v súlade s plnením 

učebných plánov a osnov.  

Zapojením sa do projektu Premena tradičnej školy na modernú škola kompletne vybavila 

učebňu administratívy a korešpondencie informačno-komunikačnými technológiami 

a softwarovým vybavením, doplnila vybavenie odborných učební informačno-

komunikačnými technológiami a vybavenie odborných učební technológie prípravy pokrmov 

najmodernejším gastronomickým zariadením.   

V areáli školy sa nachádza školská reštaurácia  a penzión Siesta, kde žiaci pod vedením 

majstrov OV vykonávajú odborný výcvik.  

Na Štefánikovej 39 máme v správe telocvičňu pre  plnohodnotné vyučovanie predmetu 

telesná a športová výchova. Okrem telocvične sa telesná a športová výchova  vyučuje v 1  

posilňovni, na školskom ihrisku a v mestskom kúpalisku.  

 

Súčasťou školy je: 

1. školská  jedáleň, ktorá je situovaná na prízemí školy a ktorá poskytuje celodenné 

stravovanie.  

2. školský internát, ktorý má priestorovo vyčlenené 6., 7. a 8. poschodie a má  kapacitu 

90 miest. V školskom internáte sa môžu ubytovať žiaci školy a žiaci iných stredných 

škôl sídliacich v meste Humenné. 

 

V sledovanom období školského roka 2017/2018 sme uskutočnili: 

 

- rekonštrukciu a modernizáciu školskej jedálne vrátane nákupu strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia s celkom rozpočtovaným nákladom 85 000 € z prostriedkov Prešovského 

samosprávneho kraja, z toho:  

a) na nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky a náradia (elektrická pec, konvektomat s 

podstavcom, univerzálny robot, panva sklopná plynová, ohrevný stôl s ohrevnou skriňou, 

chladnička, mraznička, stolová chladiaca vitrína, umývačka riadu, zostava pracovných stolov, 

umývacích stolov a regálov) sa použilo 35 000,- € 

b) na stavebné práce (technické zhodnotenie) sa použilo 50 000,- € 
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- nákup kávovej súpravy (1 ks) a trenažéra Finančná odysea (4ks) v celkovej hodnote 220,56€ 

z prostriedkov rozvojového projektu Finančné libresso 

- nákup DHM - OTE v hodnote 499,70 € z účelových prostriedkov určených na financovanie 

vzdelávacích poukazov (diktafóny, lyžiarky, USB kľúč, bulharské vrece, informačný panel, 

router, rezačka) 

 

M/ Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti školy 

V súlade s Metodickým usmernením č. 10/2006-R z 25. mája 2006 škola prikladá Správu 

o hospodárení za rok 2017. 

 

N/ Plnenie cieľa koncepčného zámeru rozvoja školy v školskom roku 2017/2018 

 

Analýza výsledkov našej práce za školský rok 2017/2018 a porovnanie s predchádzajúcimi 

obdobiami dokazuje, že v školskom roku  sme v oblasti vzdelávania pokračovali vo vyberaní 

novšieho, kvalitnejšieho a výkonnejšieho, snažili sme sa maximalizovať svoje výkony, čo je 

známkou životaschopnosti každého organizmu.  

Naďalej sme v komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti školy a školského internátu  

systémovo uplatňovali tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania, v centre 

pozornosti ktorého bol žiak, jeho potreby a záujmy a to v primeranom pomere s jeho vedením 

k zodpovednosti za svoj vlastný rozvoj. 

 

V rámci jednotlivých vyučovacích hodín sme zvýšenú pozornosť venovali čítaniu 

s porozumením, kládli dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami. 

Formovali kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, systematicky budovali školskú knižnicu. 

Podporovali voľnočasové aktivity žiakov zamerané na jazykovú kultúru – recitačné a literárne 

súťaže, školský časopis. Posilnili témy  zamerané na rozvoj európskeho povedomia 

a občianstva. Suplované hodiny sme využívali na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov. 

 

V pedagogickom procese sme rešpektovali Dohovor o právach dieťaťa, oboznamovali žiakov 

s ich právami a povinnosťami v zmysle tohto dokumentu. 

 

Dôsledne sme uplatňovali zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Realizovali sme  

osvetovú činnosť na zvýšenie informovanosti žiakov o migrantoch. 

 

Pri vyučovaní cudzieho jazyka sme používali moderné učebnice a doplnkové výučbové 

prostriedky k nim, venovali pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na 

rôzne štýly učenia sa žiaka. Priebežne sledovali informácie zverejnené na webovom sídle 

Európskeho centra pre moderné jazyky v Grazi (ECML). Pri príležitosti Európskeho dňa 

jazykov sme zapájali žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a 

podporovali tak jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania 

reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy. Organizovali sme školské kolá olympiád v cudzích 

jazykoch a zúčastňovali sa vyšších kôl týchto súťaží.   

 

V súlade s Národným akčným plánom prevencie obezity (NAPPO) na roky 2015-2025 sme 

venovali zvýšenú pozornost výchove k zdraviu  a zdravému životnému štýlu. Zapracovať 

témy zdravej výživy a životného štýlu ako súčasť školských osnov – vzdelávanie o výžive 

(oblasť 3.2) a podpora zdraviu prospešných pohybových aktivit (oblasť 3.6) najmä do 

tematických plánov predmetov chémia vo výžive a telesná a športová príprava. Podporovali 
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sme činnosť športových krúžkov na podporu prevencie obezity, telesného a duševného 

zdravia, sprístupnili ihriská a telocvičňu školy na športovú činnosť po vyučovaní a cez 

víkendy.  

 

Prevenciu drogových závislosti, prevenciu rizikového správania žiakov sme realizovali ako 

integrálnu súčasť výchovnovzdelávacieho procesu pod gesciou CPPPaP. V rámci prevencie 

obchodovania s dievčatami, s deťmi sme uskutočňovali besedy s vyškolenými psychológmi 

pedagogicko-psychologických poradní. 

 

Vychádzajúc z cieľov a princípov Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie 

rokov 2012 – 2016 sme rozvíjali osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov, 

s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú najmä 

na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie 

povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania.  

 

Pri výučbe finančnej gramotnosti sme kládli dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú 

boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa. Realizovali sme aktivity schváleného projektu 

Finančná gramotnosť 2017.  

 

Rozvíjali sme informačnú a digitálnu gramotnosť a kompetencie žiakov v tejto oblasti. 

 

Podporovali  a rozvíjali sme medzinárodnú spoluprácu škôl a školských zariadení -  žiakov, 

pedagógov. 

 

Naďalej sme podporovali odborný a pedagogický rast zamestnancov školy. Pedagogickí 

zamestnanci školy sa zapojili do vzdelávacích aktivít v súlade so schváleným Plánom 

kontinuálneho vzdelávania.  

 

Uzatvorením zmlúv o realizácii odborného výcviku a praxe žiakov,  lepším vybavením 

odborných učební technológie a techniky obsluhy boli realizované predpoklady na spájanie 

teórie s praxou a zároveň bol vytvorený  priestor na precvičovanie učiva, výchovnú prácu, 

lepšiu komunikáciu so žiakmi, rozvoj ich tvorivosti a samostatného získavania poznatkov. 

 

 

O/ Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

     Oblasti, v ktorých škola dosahuje nedostatky 

 

Silné stránky školy: 

- komplexná ponuka študijných a učebných odborov v oblasti gastronómie 

a hotelierstva, 

- plne kvalifikovaný pedagogický zbor, maximálny počet kvalifikovane odučených 

hodín, 

- záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie (I. a II. kvalifikačná skúška, kontinuálne 

vzdelávanie), 

- využívanie interaktívnych tabúľ, tabletov a moderných interaktívnych pomôcok vo 

vyučovacom procese, 

- moderne vybavené učební technológie prípravy pokrmov, 

- starostlivosť o žiakov vyžadujúcich špecifické podmienky vzdelávania, 

- široký rozsah mimoškolských aktivít a krúžkovej činnosti, vhodná kombinácia 

formálneho a neformálneho vzdelávania, 
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- spolupráca s externými odbornými inštitúciami, 

- priaznivá pracovná klíma, 

- realizovanie množstva projektov,  

- bezproblémové uplatnenie absolventov školy v reštauračných a ubytovacích 

zariadeniach,  

- fungovanie partnerstiev so školami obdobného typu, 

- možnosť získať osvedčenie o absolvovaní barmanského, sommelierskeho, baristického 

a carvingového kurzu, 

- zahraničná prax žiakov, odborná prax v špičkových hoteloch vo Vysokých Tatrách, 

- zrekonštruovaný vonkajší plášť školy – obnovená fasáda a čiastočná vnútorná 

rekonštrukcia, 

- upravený školský dvor – asfaltové plochy 

- komplexnosť školy – škola, školský internát, školská jedáleň, telocvičňa. 

 

Slabé stránky školy 

- budova školy nie je typická školská budova,  

- nedostatočná vybavenosť učební techniky obsluhy najmodernejším zariadením podľa 

normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia (vybavenie chýba, 

resp. je už veľmi zastarané), 

- chýba jazykové laboratórium, 

- nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy (zastarané sociálne 

zariadenia, vybavenie tried a odborných učební , zatekajúca strecha, neupravené 

ihrisko pri telocvični,...), 

- školská jedáleň nie je plne využitá žiakmi školy, 

- slabá návštevnosť školskej reštaurácie. 

Príležitosti školy 

- v maximálnej miere využiť finančné prostriedky získané z projektu Investovanie do 

odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom na rekonštrukciu 

vonkajších a vnútorných priestorov školy a zariadenie a vybavenie odborných učební, 

učební praktického vyučovania, jazykových laboratórií  

- získať primeranými racionalizačnými opatreniami optimálne množstvo finančných 

prostriedkov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy, 

- naďalej využívať možnosti štrukturálnych a iných fondov, 

- rozvíjať informačný systém slúžiaci absolventom na výber vysokých škôl, 

- podporovať a rozširovať funkčný systém odborného psychologického poradenstva, 

- aktívne spolupracovať so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, profesijnými 

a stavovskými organizáciami, 

- rozvinúť spoluprácu s mesto 

- zviditeľniť sa vysielaním v regionálnej televízii (HNTV), 

- poskytovať informácie o škole cez web stránku školy, facebook a regionálne noviny, 

- prezentovať študijné a učebné odbory na „Burze informácií“ organizovanej ÚPSVaR, 

- zapojiť žiakov do Programu celoživotného vzdelávania (projekty pre žiakov 

odborných škôl- odborné stáže v zahraničí), 

- zúčastňovať sa odborných ale aj iných súťaží medzi žiakmi stredných škôl na 

celoštátnej a medzinárodnej úrovni, 

- prijímať konštruktívne a realizovateľné návrhy verejnosti, umožniť tak partnerom 

spolupodieľať sa na živote školy, 

- umožniť ďalšie vzdelávanie učiteľov, 



25 

 

- využívať školskú reštauráciu a školskú jedáleň na stravovanie iných fyzických osôb 

a na konanie rôznych akcií, 

- aj naďalej prenajímať priestory na streche a získavať finančné prostriedky na 

prevádzku školy. 

Riziká školy 

- demografický pokles populácie, 

- nedostatočný záujem zo strany rodičovskej verejnosti, 

- otváranie rovnakých študijných a učebných odborov na ďalších školách v okolí. 

 

P/ Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu a úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

Študijný odbor – 6323 K  hotelová akadémia 

  

Počet 

absolventov 

Štúdium na 

vysokej škole 

Uplatnenie na 

pracovnom 

trhu 

Evidovaní na 

UPSV a R 

Nezistení 

45 14 10 18 3 

  

Študijný odbor – 6444 K čašník servírka 

  

Počet 

absolventov 

Štúdium na 

vysokej škole 

Uplatnenie na 

pracovnom 

trhu 

Evidovaní na 

UPSV a R 

Nezistení 

12 3 3 6 0 

  

Študijný odbor – 6445 K kuchár 

  

Počet 

absolventov 

Štúdium na 

vysokej škole 

Uplatnenie na 

pracovnom 

trhu 

Evidovaní na 

UPSV a R 

Nezistení 

17 1 9 7 0 

 

 

Spolu za školu: 

Počet 

absolventov 

Štúdium na 

vysokej škole 

Uplatnenie na 

pracovnom 

trhu 

Evidovaní na 

UPSV a R 

Nezistení 

74 18 22 31 3 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej  výsledkoch a podmienkach školy za 

školský rok 2017/2018 bola prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady dňa 24. 09. 2018. 

 

 V Humennom  24. 09. 2018 

                                                                   .................................................  

                                                                       Ing. Mariana Chudíková 

                                                                             riaditeľka  školy 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej  výsledkoch a podmienkach školy za 

školský rok 2017/2018 bola prerokovaná v Rade školy dňa 16. 10. 2018. 

 

 V Humennom 16. 10. 2018 

 

 

                                                                    .................................................  

                                                                                                                                               

predseda Rady školy  

 

 

 

Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti školy, jej  výsledkoch a podmienkach Hotelovej akadémie, 

Štefánikova 28, Humenné za školský rok 2017/2018. 

 

 

 

V Prešove………………………                             

  

                                                                      ………………………………….. 

                                                                         PaedDr. Ján Furman 

                                                                         vedúci odboru školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


