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1. a) Základné identifikačné údaje o škole:  
 

1. Názov školy:               Stredná odborná škola 

2. Adresa školy:              Garbiarska 1, 060 01  Keţmarok 

3. telefónne číslo:            052/452 3353, 052/452 3038               faxové číslo: 052/468 1121 

4. Internetová adresa:      www.sos-garbiarska1-kk.sk              mail: souskk@isternet.sk 

5. Zriaďovateľ:                Prešovský samosprávny kraj 

 

Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

PhDr. Marta Sabolová riaditeľ školy 

Ing. Katarína Heldáková zástupca riaditeľa školy – TV 

Ing. Vojtech Wagner zástupca riaditeľa školy – TV 

Ing. Marta Mašteníková zástupca riaditeľa školy – PV + THČ 

Ing. Juraj Soska zástupca riaditeľa školy – PV + THČ 

 

1.1.a) Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 

Rada školy pri SOŠ Garbiarska 1 v Keţmarku bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie 4 rokov dňa 14.05.2012. 

V súčasnosti má Rada školy SOŠ Garbiarska 1 Keţmarok 11 členov: 

2 zvolený zástupcovia pedagogických zamestnancov 

1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov 

3 zvolený zástupcovia rodičov 

4 delegovaný zástupcovia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

1 zvolený zástupca ţiakov 

 

Členovia rady školy: 

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za 

1. Ing. Martin Šimonov predseda pedagogický pracovník 

2. Ing. Tatiána Bizubová podpredseda pedagogický pracovník 

3. Ľudmila Podolská tajomník nepedagogický pracovník 

4. Jozef Galica  zástupca rodičov 

5. Mária Piervolová  zástupca rodičov 

6. Adriana Gurová  zástupca rodičov 

7. Jozef Gaľan  za zriaďovateľa - ÚPSK 

8. Ing. Danka Hudáčová   za zriaďovateľa - ÚPSK 

9. Ing. Jozef Harabin      za zriaďovateľa - ÚPSK 

10. Ing. Miroslav Perignáth  za zriaďovateľa - ÚPSK 

11. Alţbeta Habiňáková  zástupca ţiakov 

 

Úlohy a ciele RŠ vyplývajú z jej poslania - presadzovať a vyjadrovať záujmy rodičov, 

pedagógov a ţiakov v oblasti výchovy a vzdelávania - podieľať sa na verejnej kontrole práce 

riadiacich pracovníkov školy a ďalších orgánov a organizácií, ktoré sa podieľajú na utváraní  

podmienok na výchovu a vzdelávanie. RŠ sa pri svojej činnosti riadi štatútom.   

http://www.sos-garbiarska1-kk.sk/
mailto:souskk@isternet.sk


 

1.1.b) Údaje o ZO OZ PšaV 

 
Počas celého šk. roka 2012/2013  sa  ZO OZ  PŠaV stretala s pochopením a podporou vedenia 

SOŠ. Spolupráca bola korektná a vedenie školy vychádzalo v ústrety ZO pri riešení 

odborárskych problémov. Vedenie školy v rámci svojich moţností plnilo ustanovenia vyššej 

kolektívnej dohody a úspešne bolo ukončené aj rokovanie o vnútornom dodatku KZ, ktorý bol  

vydaný v januári 2013 

Vedenie SOŠ predkladalo na prerokovanie a schválenie: 

 plán dovoleniek 

 rozpočet SF 

 štatút tvorby a čerpania prostriedkov zo sociálneho fondu, 

 čerpanie prostriedkov zo SF v súčinnosti s návrhmi komisie SF, ktorej členom je aj 

zástupca ZO OZ, 

 zmeny pracovno-právnych vzťahov 

 štrajk pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy 

 

1.1.c) Údaje o Ţiackej školskej rade 

 
V školskom roku 2012/2013 mala ţiacka školská rada na začiatku 11 členov pozostávajúcich 

z predsedov tried, ktorí boli zvolení za členov ţiackej školskej rady.  

Zasadnutia prebehli v septembri, v novembri, v marci a v máji. 

 

Výbor ŢŠR  tvorili: 

 Predseda ŢŠR: Alţbeta Habiňáková (III.HŠ) 

 Podpredseda ŢŠR: Martina Malíková a Vladimír Sadvar (IV.HŠ) 

 Tajomník: Denisa Kovalčíková (II.AN) 

 Referent pre kultúrnu a záujmovú činnosť: Tatiana Leštachová (II.LŠ) 

 Referent pre rozhlasovú a informačnú činnosť: Katarína Hönschová (I.HŠ) 

 

Členovia ŢŠR sa snaţili dodrţiavať program a plán práce schválený na prvom zasadnutí 

v septembri 2012. 

 

Činnosť ŢŠR v školskom roku 2012/2013: 

 16.11.2012 sa uskutočnila verejná zbierka Uličnica v rámci projektu Hodina deťom 

v uliciach Keţmarku. Z našej školy sa tejto akcie zúčastnilo päť dvojíc, spolu desať 

ţiakov. Verejná zbierka Uličnica prebehla bez komplikácií a vyzbierané finančné 

príspevky vo výške 208,45 € boli zaslané na účet organizácie. 

06.12.2012 sa na našej škole organizovala uţ tradičná Mikulášska zbierka pre deti 

z Krízového strediska v Keţmarku. Za vyzbierané finančné prostriedky sa zakúpili 10 € 

poukáţky pre 11 detí, ovocie, sladkosti a vecné dary. Ing. Zuzana Bolcárová a Mgr. 

 Zuzana Jurská spolu so ţiačkami školy zaniesli darčeky do Krízového strediska, kde ich 

prijali deti a pracovníci s veľkým dojatím. 

 ŠR spolupracovala naďalej s radou mládeţe Prešovského kraja. 

 ŠR informovala ţiakov a svojich členov o aktivitách stredoškolského parlamentu 

Slovenska, študentského parlamentu mesta Keţmarok, rady mládeţe Prešovského 

samosprávneho kraja a iných mládeţníckych skupín (IUVENTA) – program KomPrax - 



kompetencie pre prax pre mladých vedúcich, ktorí sú aktívni a majú chuť tvoriť, hľadať 

riešenie, tvoriť malé projekty . 

 Predseda ŢŠR sa zúčastňoval pravidelných stretnutí rady školy, na ktorých zastupovala 

záujmy ŢŠR. Po zasadnutiach rady školy informoval členov ŢŠR o prerokovaných 

záleţitostiach.   

 ŠR spolupracovala s vedením školy, s koordinátorom protidrogovej prevencie 

a výchovným poradcom pri pripravovaných akciách školy, pri riešení výchovných 

problémov ţiakov školy. 

 

1.1.d) Údaje o Rade rodičovského zdruţenia: 

 
Dňa 12. októbra 2012 sa konalo Plenárne rodičovské zdruţenie SOŠ, Garbiarska 1, Keţmarok 

na ktorom boli rodičia ţiakov oboznámení s plánom školy, hospodárením fondu  rady rodičov 

a plánom rozdeľovania finančných prostriedkov z fondu na šk. rok 2012/2013. Rodičia 

odsúhlasili plán rozdeľovania finančných prostriedkov.  
 

Rodičia odsúhlasili výšku príspevku do fondu Rady Rodičov: 

 10 € na ţiaka 

 2 € na ţiaka na nezistené škody 

 5 € na ţiaka v odbore hostinský – (poškodený inventár) 

 

Zároveň sa dňa 12. októbra 2012 konala voľba rodiča, z rady rodičov  ako zástupcu do Rady 

školy . Voľby sa zúčastnili  v prvom kole 3 rodičia, čo bola voľba neplatná, v druhom kole čo 

bola voľba platná bol za zástupcu rodičov zvolený Ing. František Tropp ( ţiak Oliver Tropp, 

II. HŠ- manaţment regionálneho CR), ktorý  zároveň súhlasil aj s kandidatúrou do Rady školy 

za Radu Rodičov. 

 

V školskom roku 2012/2013 boli v Rade školy za zástupcov rodičov zvolení: 

1. Ing. František Tropp, Lanškrounská 12, Keţmarok 

2. Jozef Galica, Spišské Hanušovce 173 

3. Adriána Gurová, Severná 2, Keţmarok 

 

Rada Rodičov sa stretávala v školskom roku 2012/2013 podľa potreby. 

 

1.1.e) Údaje o činnosti výchovnej poradkyne: 
 

Počas celého šk. roka  sa snaţila koordinovať svoju prácu v súlade s plánom VP a potrebami 

našej školy. Práca VP spočívala v koordinačnej, koncepčno-plánovacej, informačnej, 

odborno-metodickej, diagnostickej, vyhodnocovacej a prieskumnej činnosti. V jednotlivých 

úsekoch – študijných a profesionálnych informácií – úsek metodiky a úsek dokumentácie sa 

dosiahla tieto výsledky: 

- v prvých ročníkoch som uskutočnila depistáţ ţiakov a prednášku „Ako sa učiť 

a správať na strednej škole“, 

- v spolupráci s triednymi učiteľmi som zaevidovala problémových ţiakov 

z predchádzajúcich ročníkov, 

- zabezpečila som prednášku pre ţiakov 2.a 3 ročníkov na tému ,,Ako sa brániť?“ -

PhDr. Jaseňáková -CPPPaP Keţmarok 

- zrealizované triedne kolá a školské kolo ,,Olympiáda  ľudských práv“, 



- zabezpečila som premietanie filmu ,,Sovietsky príbeh“, cieľ -poukázať na chyby 

minulosti, predchádzať rôznym formám extrémizmu, 

- zabezpečila som rediagnostiku pre integrovaných ţiakov, konkrétne termíny dostali 

tried. učitelia, 

- prednáška a beseda na tému ,,Ako tvoriť a hodnotiť IVVP pre ţiakov so ŠVVP“-

PaedDr. Chripková - CPPPaP Keţmarok 

- konzultácie so psychologičkou Dr.Trošokovou a špec. pedagogičkou Mgr. Litvinskou 

SCŠPP- Huncovce - integrované ţiačky 

- organizačné zabezpečenie na ,,Burzu stredných škôl“ -október 

- kompletizácia pedagogickej dokumentácie pre integrovaných ţiakov 

- priebeţná kompletizácia IVVP ,vypracovanie nových plánov- pripraviť na podpis, 

- v štvrtých ročníkoch študijných odborov a druhých ročníkoch nadstavbového štúdia 

som zrealizovala prieskum ţiakov ašpirujúcich na vysokoškolské štúdium, 

- na prvom poschodí novej budovy som pripravila informačný panel o moţnostiach 

štúdia na vysokých školách, 

- od septembra 2012 som svoju činnosť zamerala na prezentáciu našej školy, moţnosti 

štúdia v jednotlivých odboroch a ich uplatnenia v praxi. Osobne som navštívila všetky 

ZŠ v blízkom okolí. Pre lepšiu informovanosť a predstavivosť sme za vynikajúcej 

podpory vedenia školy a všetkých pedagogických pracovníkov zrealizovali  „Deň 

otvorených dverí“ v dňoch 13.a14.11.2012, 

- so ţiakmi štvrtých ročníkov DŠ a druhých ročníkov NŠ som konzultovala moţnosti 

štúdia na VŠ a v spolupráci s triednymi učiteľmi som spolupracovala pri vypisovaní 

prihlášok, 

- pre ţiakov 4.ročníkov a ţiakov 2.ročníka nadstavbového štúdia som zabezpečila 

prednášku s besedou na tému ,,Vyštartuj k úspechu“ -zvýšenie finančnej gramotnosti     

a uplatnenie na trhu práce, 

- úsek propagácie -informácia pre ţiakov –absolventov ,ako získať medzinárodný  

certifikát IES, 

- v súlade s plánom práce a dobrou spoluprácou s Mestskou políciou v Keţmarku som 

zabezpečila pre ţiakov 1.ročníkov prednášku na tému ,,Agresivita a šikana“-11.4.2013 

nadporučík Kušnirák, 

- jednotlivé problémy so ţiakmi, triedami som riešila a riešim priebeţne individuálnymi 

pohovormi v prítomnosti triednych učiteľov, majstrov OV, rodičov a zástupcov 

vedenia školy. Pohovory boli zaevidované v denníku VP  formou záznamov, 

- na úseku dokumentácie VP som zaevidovala všetky potrebné dokumenty.       

- 6 rok zabezpečujem v spolupráci s firmou študentov Global Contract.s.r.o. zahraničnú 

prax pre našich študentov na ostrovoch v Grécku. V tomto šk. roku vycestovali títo 

študenti: 

-  

Šk.rok 2012/2013 

1.Katarína Babičová         1.AN   Kipriotis Hotels,Psalidi,95300 Kos 

2.Dominika Pospíšilová    4.LŠ   Kipriotis Hotels,Psalidi,95300 Kos 

3.Lenka Polakevičová       4.HŠ   Kipriotis Hotels,Psalidi,95300 Kos 

4.Sabina Faixová               3.HŠ   Kipriotis Hotels,Psalidi,95300 Kos  

5.Tatiana Richterová         3.HŠ   Kipriotis Hotels,Psalidi,95300 Kos 

6.Andrea Fedorová            3.HŠ   Kipriotis Hotels,Psalidi,95300 Kos 

7.Eva Novákov                  1.BN  Alea Hotel@Suites,Skala Prinou,64010 Thassos                                 

8.Jana Zavacká                  1.BN Alea Hotel@Suites,Skala Prinou,64010 Thassos 

 



1.1.f) Údaje o predmetových komisiách a metodických zdruţeniach - 

poradných orgánoch riaditeľa  školy: 
 

Poradným orgánom riaditeľky SOŠ počas šk. roka boli aj: 

 stála komisia SF, ktorá posúdila a objektívne zhodnotila všetky predloţené ţiadosti a 

navrhla výšku prideleného príspevku, na základe doporučenia komisie riaditeľka SOŠ 

rozhodla o pridelení a výške príspevku 

 vyraďovacia komisia - navrhuje ďalšie nakladanie s neupotrebiteľným majetkom štátu v 

správe školy 

 likvidačná komisia - zabezpečuje fyzickú likvidáciu vyradeného nefunkčného hmotného 

majetku školy 

 škodová komisia - navrhuje riaditeľke SOŠ riešenie a vysporiadanie vzniknutých škôd a 

mánk a navrhuje opatrenia na ich predchádzanie 

 stravovacia komisia – predkladá riaditeľke SOŠ pripomienky stravníkov priamo 

v stredisku praktického vyučovania. 

  8 predmetových komisií, ktorých prácu riadili: 

 

1, PK - slovenský jazyk, literatúra                    ved. Mgr. Juchová Monika 

2, PK - cudzie jazyky – NJ, AJ                                         ved. Ing.  Kozáková Mária 

3, PK - všeobecnovzdelávacie predmety 

            ON, D, EV, NV, PS, SV, 

            Zdravoveda, Ekológia, RV                                ved. Dr. Kendţírová Palmíra 

4, PK - telesná výchova - TV                                           ved. Mgr. Andrášiová Kamila 

5, PK - F, Ch, M, VT, IS, cvič. M                                  ved. Mgr. Husár Ján 

6, PK - stavba, drevo                                                          ved. Ing. Huťová Slavomíra 

7, PK - odevníctvo, vlasová kozmetika, 

             kaderníčka                                     ved. Ing. Cveková Darina 

8, PK - ekonomických predmetov                                   ved. Ing. Gaborčík Marek 

 

Predmetové komisie a MZ sú poradným orgánom vedenia školy, ktoré výrazne ovplyvňovali 

efektívnosť výchovy. Zjednocujú, zdokonaľujú, odborne a metodicky sa v nich pripravujú 

vyučujúci podľa učebných a študijných odborov a predmetov. Členovia jednotlivých PK so 

svojimi vedúcimi si v celoročnom pláne školy stanovili  hlavné úlohy PK s konkretizáciou 

úloh a cieľov vo výchove a vzdelávaní a taktieţ termíny a obsah zasadnutí predmetových 

komisií. Tieto stanovené úlohy a ciele sa snaţili plniť, pravidelne sa stretávali, vyvíjali bohatú 

výchovno-vzdelávaciu, mimovyučovaciu činnosť, o čom svedčia, hodnotiace správy vedúcich 

PK z konca školského roka . 

 

Práca poradných orgánov - Kompetencie vedúcich PK  

- Vypracovanie plánu zasadnutí PK, ich zvolávanie a vedenie 

1. Vedenie zápisov zo zasadnutí PK, ich archivovanie / 5 rokov / 

2. Príprava tematických plánov pre jednotlivé predmety na príslušný školský rok. 

3. Príprava a tvorba zadaní a tém pre praktickú, ústnu časť maturitnej skúšky a záverečné 

skúšky. 

4. Navrhovanie nových metód a spôsobov výučby, vyuţitie IKT a didaktickej techniky, 

navrhovanie spôsobov pre zlepšenie medzi predmetových vzťahov. 

5. Navrhovanie nových študijných a učebných programov školy, tvorba ZPD pre tieto 

študijné a učebné odbory (tvorba akreditačných materiálov), aktívna účasť pri 



posudzovaní nových študijných a učebných odborov a ich základných pedagogických 

dokumentov pripravovaných ŠIOV. 

6. Aktívna účasť a odborné poradenstvo vedeniu školy pri návrhoch na materiálno-

technické vybavenie odborných učební a laboratórií. 

7. Aktívna účasť pri prezentácií študijných a učebných programov školy, tvorba 

prezentačných materiálovo činnosti PK pre zverejnenie na web stránke školy. 

8. Zapisovanie správ zo školení a ich archivovanie 

9. Kontrola pedagogickej agendy členov PK - triednych kníh - mesačne,  

                                                                            katalógov - polročne,  

                                                                            tematických plánov - ročne 

10. Kontrola dochádzky, dozoru a plnenia ďalších pracovných povinností členov PK 

11. Koordinácia práce členov PK a úzka spolupráca s vedením školy 

12. Prejednávanie a schvaľovanie tém. plánov, s čím súvisí: 

 sledovanie správnosti pouţívania učebných osnov, dotácia hodín, vzdelávacích 

programov 

 sledovanie aktualizácie obsahu učiva v tematických. plánoch 

 sledovanie zahrnutia environmentálnej výchovy do učebných plánov 

13. Priebeţné sledovanie kvalifikačného a odborného rastu jednotlivých členov PK formou    

samoštúdia, školení a seminárov 

14. Sledovanie odbornosti výuky - pouţívanie vhodných učebníc, odbornej lit., časopisov, 

zákonných predpisov, učebných pomôcok 

15. Prejednávanie plánov exkurzií v rámci PK 

16. Organizovanie spoločných zasadnutí PK učiteľov a majstrov PK 

17. Vedenie členov PK k tvorbe estetického ţivotného prostredia 

18. Zavádzanie do práce PK nových foriem a metód práce pre zvýšenie vedomostnej úrovne 

ţiakov a ich motiváciu 

19. Sledovanie stavu učebných pomôcok v kabinet. zbierkach, ich dopĺňanie, vyuţívanie, 

nákup odbornej  literatúry 

20. Riešenie aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov v triedach v rámci PK 

21. Príprava tém na maturitné skúšky a ZUS 

22. Starostlivosť o začínajúcich učiteľov v rámci PK 

 

b) Údaje o ţiakoch školy za školský rok 2012/2013 
 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2012 Stav k 31. 8. 2013 

Počet  

Tried 

Počet 

ţiakov 

Z toho 

Integrovaných 

 

Počet  

tried 

Počet 

ţiakov 

Z toho 

Integrovaných 

 

1. r. 9 196 10 9 179 10 

2. r 10 187 4 10 174 4 

3. r 6 113 2 6 111 2 

4. r 3 63 0 3 63 0 

Spolu 28 559 16 28 527 16 

 

 



d) Údaje o počte prijatých ţiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje 

o počtoch a úspešnosti uchádzača na prijatie: 
 
Odbory 

1. ročníka SŠ 

 

Záujem 

1. kolo 

Počet 

prijatých 

ţiakov 

Zapísaní 

ţiaci  v 1. 

kole 

Záujem 

2. kolo 

Počet 

prijatý

ch 

ţiakov 

Zapísaní 

ţiaci v 2. 

kole 

Zrušení 

zápis 

Počet 

prijatých 

ţiakov 1. 

a 2. kolo 

Výroba 

konfekcie 

15 15 6 0 0 0 1 5 

Stavebná 

výroba 

7 7 6 0   0 0 0 6 

Murár 9 9 3 2 2 2 0 5 

Stolár 12 12 3 0 0 0 0 3 

Kachliar 1 1 0 0 0 0 0 0 

Maliar 0 0 0 0 0 0 0 0 

Komerčný 

pracovník 

v doprave 

5 4 1 0 0 0 1 0 

Manaţment 

RCR 

11 4 2 0 0 0 2 0 

Obchod 

a podnikanie 

29 25 15 3 2 2 0 17 

Kozmetik 16 14 11 1 1 1 0 12 

Kaderník 32 32 16 0 0 0 1 15 

Hostinský, 

hostinská 

42 42 16 1 1 1 

 

1 16 

SPOLU 179 165 79 7 6 6 6 79 

 

Záujem ţiakov o učebný odbor maliar, kachliar, komerčný pracovník v doprave, MRCR – je 

nízky, konečný stav ţiakov je 0. 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania: 

Učebné odbory – dvojročné 

 

Učebný odbor Počet tried Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Výroba konfekcie 0,5 0,5 1 

Stavebná výroba 0,5 0,5 1 

Spolu tried 1 1 2 

 

Učebný odbor Počet ţiakov Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Výroba konfekcie 3 2 5 

Stavebná výroba 10 5 15 

Spolu ţiakov 13 7 20 

 

Prospech Počet ţiakov Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Prospel s vyznamenaním 2 0 2 



Prospel veľmi dobre 1 1 2 

Ostatní  10 6 16 

Neprospel  0 0 0 

Neklasifikovaní  0 0 0 

Spolu ţiakov 13 7 20 

 

Skúšky Počet ţiakov Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Opravné skúšky 0 0 0 

Komisionálne skúšky neklasifikovaných 0 0 0 

Spolu ţiakov 0 0 0 

 

 

Správanie Počet ţiakov Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Veľmi dobré 8 6 10 

Uspokojivé  3 1 0 

Menej uspokojivé 1 0 0 

Neuspokojivé  1 0 0 

Spolu ţiakov 13 7 20 

 

Dochádzka Počet hodín Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Priemerný počet vymeškaných hodín na   1 ţiaka 191,2 265,1 217,1 

ospravedlnené 2174 1653 3 827 

neospravedlnené 312 203 515 

 

Učebné odbory - trojročné 

 

Učebný odbor Počet tried  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Stolár  1 0,5 0,5 2 

Murár 1 0,5 0,5 2 

Kaderník  1 1 1 3 

Hostinský  1 1 1 3 

Spolu tried 4 3 3 10 

 

Učebný odbor Počet  ţiakov  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Stolár  13 6 9 28 

Murár 24 10 10 44 

Kaderník  20 21 22 63 

Hostinský  29 31 23 83 

Spolu  86 68 64 218 

 



Prospech  
Počet  ţiakov  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Prospel 

s vyznamenaním 

1 2 4 7 

Prospel veľmi 

dobre 

11 5 10 26 

Ostatní  63 53 49 165 

Neprospel  11 8 1 20 

Neklasifikovaní  0 0 0 0 

Spolu 86 68 64 218 

 

 

Skúšky  Počet  ţiakov  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Opravné skúšky 4 6 0 10 

Komisionálne 

skúšky 

neklasifikovaných 

0 0 0 0 

 

 

Správanie 

 

Počet  ţiakov  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Veľmi dobré 55 46 54 155 

Uspokojivé  7 13 6 26 

Menej uspokojivé 11 5 4 20 

Neuspokojivé  13 4 0 17 

Spolu  86 68 64 218 

 

 

Dochádzka  

 

Počet  hodín  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Priemerný počet 

vymeškaných 

hodín na   1 ţiaka 

 

161,55 

 

188,05 

 

128,73 

 

160,19 

ospravedlnené 12 741 12 036 7 878 32 655  

neospravedlnené   1 153     752    361  2 266 

Nadstavbové štúdium – denná forma 

 

Študijný odbor Počet tried Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Podnikanie v remeslách a 

sluţbách 

0,5 0 
0,5 

Drevárska a nábytkárska 

výroba 

0 0,5 0,5 

Vlasová kozmetika 1 0,5 1,5 

Spoločné stravovanie 0,5 2 2,5 

Spolu tried 2 3 5 



 

 

Študijný odbor Počet ţiakov Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Podnikanie v remeslách a 

sluţbách 

8 0 
8 

Drevárska a nábytkárska 

výroba 

0 5 5 

Vlasová kozmetika 13 12 25 

 

Spoločné stravovanie 16 35 51 

Ţiakov spolu 37 52 89 

 

Prospech  
Počet ţiakov spolu 

1. ročník 2. ročník 

Prospel s 

vyznamenaním 

1 2 3 

Prospel veľmi dobre 3 9 12 

Ostatní  33 39 72 

Neprospel  0 2 2 

Neklasifikovaní  0 0 0 

Spolu  
 

37 

 

52 

 

89 

 

Skúšky 
Počet ţiakov spolu 

1. ročník 2. ročník 

Opravné skúšky 0 0 0 

Komisionálne skúšky 

neklasifikovaných 

0 0 0 

 

Správanie 
Počet ţiakov spolu 

1. ročník 2. ročník 

Veľmi dobré 36 47 83 

Uspokojivé  0 3 3 

Menej uspokojivé 0 2 2 

Neuspokojivé 1 0 1 

Spolu  
 

37 

 

52 

 

89 

 

Dochádzka  
Hodiny  spolu 

1. ročník 2. ročník 

Priemerný počet 

zameškaných hodín na 

1 ţiaka 

 

125,92 

 

98,83 

 

110,09 

Ospravedlnené  4 324 4 514 8 838 

Neospravedlnené    335 625 960 

 



4 – ročné študijné odbory 

 

Študijný odbor Počet tried spolu 

 1.ročník 2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Komerčný pracovník v doprave 0 0 1 0 1 

Manaţment regionálneho cestovného ruchu 0,5 1 0,5 1 3 

Obchod a podnikanie 0,5 1 0,5 1 3 

Kozmetik 1 1 1 1 4 

Spolu tried 2 3 3 3 11 

 

Študijný odbor Počet ţiakov spolu 

 1.ročník 2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Komerčný pracovník v doprave 0 0 9 0 9 

Manaţment regionálneho cestovného ruchu 12 14 12 22 60 

Obchod a podnikanie 17 19 12 16 64 

Kozmetik 16 17 15 25 73 

spolu  45 50 48 63 206 

 

Prospech  Počet ţiakov spolu 

 1.ročník 2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Prospel s vyznamenaním 3 4 5 8 20 

Prospel veľmi dobre 7 12 10 21 50 

Ostatní  26 30 29 34 119 

Neprospeli  8 4 4 0 16 

Neklasifikovaní  1 0 0 0 1 

spolu  45 50 48 63 206 

 

Skúšky Počet ţiakov Spolu 

 1.ročník 2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Opravné skúšky 3 3 4 0 10 

Komisionálne skúšky  neklasifikovaných 0 0 0 0 0 

      

Správanie  Počet ţiakov spolu 

 1.ročník 2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Veľmi dobré 41 48 46 58 193 

Uspokojivé  1 0 1 4    6 

Menej uspokojivé 1 1 1 1   4 

neuspokojivé 2 1 0 0   3 

spolu  45 50 48 63 206 

 

Dochádzka  Počet ţiakov spolu 

 1.ročník 2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Priemerný počet vymeškaných hodín/ţiaka 111,62 110,58 104,35 98,41 105,64 

Ospravedlnené hodiny 4 844 5 384 4 903 5 980 21 111 

Neospravedlnené hodiny    179 145 106 220     650 

 

 

 



Štúdium ukončené v riadnom a mimoriadnom období: 

 

Názov študijného odboru Kód 

odboru 

Ţiakov  

celkom 

Z toho 

dievčat 

Riadne 

obdobie  

Mimoriadne 

obdobie 

Manaţment regionálneho cestovného 

ruchu 

6324 6  22 15 20 2 

Obchod a podnikanie  6352 6  16 16 14 2 

Kozmetik  6446 4 25 25 22 3 

SPOLU  4-ročné ŠO 
  

63 

 

56 

 

56 

 

7 

 

Štúdium ukončené v riadnom a mimoriadnom období: 

 

Názov študijného odboru Kód 

odboru 

Ţiakov  

celkom 

Z toho 

dievčat 

Riadne 

obdobie  

Mimoriadne 

obdobie 

Drevárska a nábytkárska výroba 3347 4 5 0 5 0 

Spoločné stravovanie 6421 4 33 9 28 5 

Vlasová kozmetika 6426 4 12 12 9 3 

SPOLU 2-ročné ŠO 
  

50 

 

21 

 

42 

 

8 

 

 

Výsledky externých meraní – maturitné skúšky 

4-ročné študijné odbory 

 

 

Ukazovateľ   

Trieda 

IV.HŠ IV.KŠ IV.LŠ spolu 

Počet  ţiakov prihlásených na MS 22 16 25 63 

Počet  ţiakov, ktorí neukončili posledný ročník  0 0 0 0 

Počet  ţiakov, ktorí konali ÚFIČ 22 16 25 63 

Počet  ţiakov, ktorí úspešne ukončili MS v riadnom 

termíne 

20 14 22 56 

Počet ţiakov, ktorí majú povolenú opravnú MS resp. 

maturujú po prvý krát v mimoriadnom termíne 

2 2 3 7 

Počet ţiakov, ktorí majú povolenú opakovať celú MS 

(reprobovaní) 

0 0 0 0 

 

2-ročné študijné odbory 
 

Ukazovateľ   Trieda 

II.AN II.BN II.CN spolu 

Počet  ţiakov prihlásených na MS 18 17 17 52 

Počet  ţiakov, ktorí neukončili posledný ročník  0 2 0 2 

Počet  ţiakov, ktorí konali ÚFIČ 18 15 17 50 

Počet  ţiakov, ktorí úspešne ukončili MS v riadnom termíne 17 11 14 42 

Počet ţiakov, ktorí majú povolenú opravnú MS resp. maturujú 

po prvý krát v mimoriadnom termíne 

1 4 3 8 

Počet ţiakov, ktorí majú povolenú opakovať celú MS 

(reprobovaní) 

0 0 0 0 



Externá časť MS 

 

predmet Počet ţiakov 

prihlásených na MS 

Z toho písalo 

EČ MS 

SJL 115 115 

ANJ 40 40 

NEJ 75 75 

   

 

 
Krúžky 

 

Por. 

čís. 

 

Názov záujmového 

krúţku 

 

Vedúci krúţku 

 

Deň v týţdni 

 

 

Trvanie 

krúţku 

 

Počet prijatých 

vzdelávacích 

poukazov 

1. Atletický – chlapci Mgr. Griglák Utorok  15.00 – 17.00 10 

2. Atletický – dievčatá  Mgr. Griglák Štvrtok 15.00 – 17.00 9 

3. Volejbal  – dievčatá Mgr. Griglák Piatok  15.00 – 17.00 11 

 

Záujmová oblasť mimo vyučovania sa v našej škole významnou mierou podieľa na 
výchove a formovaní osobností našich ţiakov. Okrem všetkých aktivít a prác 
konaných v rámci predmetových komisií na teoretickom aj praktickom vyučovaní sa 
ţiaci našej školy mali moţnosť zapájať v priebehu celého školského roku aj do 
krúţkových činností, ktoré organizoval a riadil Mgr. Dušan Griglák. 

 

 

Odbory 

1. ročníka 

nadstavbového štúdia 

 

Záujem 

1. kolo 

Počet 

prijatých 

ţiakov 

Zapísaní 

ţiaci 

Záujem 2. 

kolo 

Spolu 

Podnikanie v remeslách 

a sluţbách 

13 13 13 0 13 

Vlas. kozmetika 20 19 19 0 19 

Spol. stravovanie 20 17 17 0 17 

SPOLU: 53 49 49 0 49 

 

 

f 1) Zoznam odborov, ktoré má škola zaradené v sieti 
 

 Kód odboru Názov odboru 

2464 H Strojný mechanik 

2464 2 02 Strojný mechanik – oceľové konštrukcie 



3125 L Odevníctvo 

3139 L Textilný priemysel  

 

3146 2 01 Tkáč – plošné textílie 

3152 2 02 Krajčír – dámske odevy 

3178 0 Výroba konfekcie 

3178 F Výroba konfekcie 

3343 4  Nábytkárska výroba 

3343 4 01 Nábytkárska výroba – stolárstvo 

3343 4 02 Nábytkárska výroba – čalúnnictvo 

3347 4 01 Drevárska a nábytkárska výroba – drevárstvo a nábytkárstvo 

3347 4 02 Drevárska a nábytkárska výroba – čalúnnictvo 

3355 2 Stolár 

3355 H Stolár 

3370 2  Čalúnnik 

3659 4 05 Stavebníctvo – podnikanie v stavebníctve 

3661 2 Murár 

3661 H Murár 

3663 2 Tesár 

3673 2 Kachliar 

3675 2 Maliar 

3678 2 Inštalatér 

3680 2 Podlahár 

3686 0 Stavebná výroba 

3686 F Stavebná výroba 

3759 4 Komerčný pracovník v doprave 

3759 4 06 Komerčný pracovník v doprave – zasielateľstvo a colná deklarácia 

6324 6  Manaţment regionálneho cestovného ruchu 

6324 M  Manaţment regionálneho cestovného ruchu 

6352 6  Obchod a podnikanie 

6352 M  Obchod a podnikanie 

6403 L Podnikanie v remeslách a sluţbách 

6411 4 01 Prevádzka obchodu – vnútorný obchod 

6421 4 Spoločné stravovanie 

6421 L Spoločné stravovanie 

6426 4 Vlasová kozmetika 

6426 L Vlasová kozmetika 

6446 4 Kozmetik 

6446 K Kozmetik 

6456 2 Kaderník 

6456 H Kaderník 

6460 2  Predavač 

6460 2 01 Predavač – potravinársky tovar 

6460 2 02 Predavač – rozličný tovar 

6460 2 04 Predavač – drogériový tovar 

6489 2 Hostinský, hostinská 

6489 H Hostinský, hostinská 

 



f2)Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní 

v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v školskom roku 

2012/2013  
 

Názvy učebných odborov  Kód 

odboru 

 Pedagogická dokumentácia  

2-ročný učebný odbor:   

Výroba konfekcie  3178 F Školský vzdelávací program 

Stavebná výroba 3686 F Školský vzdelávací program 

3-ročné učebné odbory:   

Stolár  3355 H Školský vzdelávací program 

Murár 3661 H Školský vzdelávací program 

Kaderník 6456 H Školský vzdelávací program 

Hostinský, hostinská  6489 H Školský vzdelávací program 

 

 

Názvy študijných odborov  Kód 

odboru 

 

Komerčný pracovník v doprave 3759 K Školský vzdelávací program 

Manaţment regionálneho cestovného ruchu 6324 M Školský vzdelávací program 

Obchod a podnikanie  6352 M Školský vzdelávací program 

Kozmetik  6446 K Školský vzdelávací program 

2-ročné študijné odbory denného 

nadstavbového štúdia (s maturitou) 

  

Drevárska a nábytkárska výroba 3347 L Školský vzdelávací program 

Spoločné stravovanie 6421 L Školský vzdelávací program 

Vlasová kozmetika 6426 L Školský vzdelávací program 

Podnikanie v remeslách a sluţbách 6403 L Školský vzdelávací program 

 

*) od 1.9.2008 počnúc l. ročníkom sa vyučuje v súlade s vypracovaným Školským 

vzdelávacím programom, vypracovaným pre jednotlivé študijné a učebné odbory 

 

g ) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy: 

Vedenie školy 

5 pracovníkov plne  kvalifikovaní vrátane funkčného štúdia.  Z 5 vedúcich zamestnancov 1 

absolvoval  2. atestáciu v júni 2013 , všetci vedúci pracovníci sú zaradení v 12. platovej triede 

v prvej pracovnej triede.  

Z vedenia všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výučbu jednotlivých 

predmetov. Miera vyučovacej povinnosti je u vedúcich pracovníkov stanovená podľa 

vyhlášky č. 422/2009 Z. z. V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom 

vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických a odborných zamestnancov zákona  všetci 

vedúci pedagogickí zamestnanci absolvovali ďalšie vzdelávanie, získali určitý počet kreditov 

na účely kreditového príplatku 6%, resp. 12 % príplatok v súlade s § 14 zákona č. 553/2003 

Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme  

Funkčné inovačné vzdelávanie absolvoval 1 vedúci zamestnanec /zast../.   

 

 



Úsek teoretického vyučovania 

 

Teoretické vyučovanie zabezpečuje okrem 5 členov vedenia aj 37 zamestnancov na plný 

pracovný úväzok vrátane 1 výchovného poradcu, z nich 2 poberatelia starobného dôchodku 

a 3 zamestnanci na skráteným pracovný úväzok, z nich 1 poberateľ starobného dôchodku. 

 

Analýza kvalifikácie zamestnancov na plný, resp. na skrátený pracovný úväzok: 

Z 37 zamestnancov 2 absolvovali v šk. roku 2012/2013 -  1. atestáciu, 1 zamestnanec nespĺňa 

podmienky zaradenia do 11. PT z dôvodu výučby predmetov mimo aprobácie a 1 

zamestnanec absolvoval 2. atestačnú skúšku.  

Doplnkové pedagogické štúdium absolvoval 1 učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov. 

3 zamestnanci – nekvalifikovaní:  dvaja zamestnanci bez DPŠ – upozornení na doplnenie si 

pedagogickej spôsobilosti v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. v termíne do 31.12.2013, 

jeden zamestnanec s VŠ I. stupňa (Bc) a príslušnou kvalifikáciou na výučbu cudzieho jazyka 

– kvalifikovaný. 

Úsek praktického vyučovania: 

 

V tomto úseku je zamestnaných celkom 17 zamestnancov – majstrov OV, z toho 10 ţien 

v hlavnom pracovnom pomere. 1 zamestnanec absolvoval v šk. roku 2012/2013 – 1. atestáciu. 

Podľa učebných odborov:  

- Kaderník – 3 zamestnankyne, z VŠ I. stupňa v študijnom odbore majster OV - plne 

kvalifikované 

 

- Stolár – 2 zamestnanci - kvalifikovaní, z toho 1 plne kvalifikovaný s VŠ I. stupňa 

v študijnom smere majster OV, 1 na 50 % - čiastočný úväzok v kombinácií s majstrom 

OV učebného odboru hostinský – plne kvalifikovaný, t.j. DPŠ, ÚSV a SV. 

 

- Murár a 2-ročný učebný odbor stavebná výroba -  3 zamestnanci, z nich 1 plne 

kvalifikovaný, t.j. ÚSV, SV a DPŠ, 1 s VŠ I. stupňa v študijnom smere sociálna práca, 

DPŠ, ÚSO a SV, 1 zamestnanec s ÚSV, SV a výnimkou zo vzdelania, pričom v súlade 

so zákonom č. 317/2009 Z.z. bol upozornený na doplnenie si DPŠ do roku 2013. 

 

- Kozmetik – 3 zamestnanci – z nich 1 ÚSO, DPŠ a kurzom z oblasti kozmetiky – 

úplnú kvalifikáciu získala ústnou maturitnou skúškou v 2-ročnom pomaturitnom 

štúdiu v študijnom smere kozmetička a vizáţistka 30. mája 2012,  

- 2 zamestnankyne s VŠ I. stupňa Bc. v študijnom smere majster OV a osvedčením 

o absolvovaní kurzu v oblasti kozmetiky – nekvalifikované.  

 

- Komerčný pracovník v doprave – odborný výcvik je zabezpečovaný učiteľmi 

teoretického vyučovania, podobne ako v študijnom smere spoločné stravovanie, 

nábytkárska a drevárska výroba – učitelia podľa aprobácie.  

 

- Hostinský -  5 zamestnancov – a 1 zamestnanec s 50 % pracovným úväzkom 

v kombinácií s učebným odborom stolár, spolu 6 osôb  – kvalifikácia: 2 zamestnanci 

s DPŠ, SV a ÚSV – plne kvalifikovaní,  

2 zamestnanci s I. stupňom VŠ v študijnom smere majster PV, DPŠ, SV a ÚSV,  

2 zamestnanci s VŠ II. stupňa v inom študijnom smere neţ poţadovanom s I. stupňom 

VŠ v študijnom smere majster PV, z nich 1 DPŠ, SV, ÚSO a 1 s SV, ÚSV – plne 

kvalifikovaní.  

 



- 2-ročný učebný odbor výroba konfekcie – 1 nekvalifikovaný zamestnanec, s VŠ II. 

stupňa s DPŠ pre učiteľov odborných predmetov  bez výučného listu. Vzhľadom na 

dlhodobú PN náhrada – zamestnanec s plne kvalifikovaný – so SV, ÚSV a DPŠ pre 

majstrov OV.  

Nepedagogickí pracovníci 

 

Úsek zabezpečuje celkom 10 THP plne kvalifikovaných: jeden s výnimkou so vzdelania VŠ,  

1 s ÚSV a 8 s ÚSO.  Z celkového počtu 1 zamestnanec poberateľ starobného dôchodku. 

Okrem THP úsek zabezpečuje 7 prevádzkových pracovníkov, z nich jeden zamestnanec na 

skrátený pracovný úväzok /upratovačka v D2/.  

 

Okrem zamestnancov v trvalom pracovnom pomere prácu vykonávajú ešte 2 externí 

zamestnanci v troch kotolniach na dohodu o pracovnej činnosti  a 1 zamestnankyňa v rámci 

PČ na dohodu o vykonaní práce.  

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
  V šk. roku 2012/2013 ukončilo 7 učiteľov kontinuálne vzdelávanie. 

 

i ) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
  

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 
Čisté hory Boj proti rasizmu 
Deň otvorených dverí Olympiáda v cudzom jazyku 

Burza stredných škôl Vianočné trhy 

Kvapka ľudskosti 4. ročník Beseda o protidrogovej prevencii 
Tatranské večery Agresivita a šikana na strednej škole 

 Zahraničná prax študentov do Grécka 

 Literárny Keţmarok 

 Výchovné koncerty a besedy 

 SOČ 

 Deň narcisov 

 Hodina deťom 

 Rolandov hrebeň 

 Európsky týţdeň udrţateľnej energie 

  

 

i 1) Úspechy ţiakov v školskom roku 2012/2013 
 

Okresné kolo v cezpoľnom behu 

Výsledky:  

druţstvá      1. miesto – chlapci 

                   2. miesto – dievčatá 

jednotlivci  1. miesto – Mlynarczyková Simona 

                   2. miesto – Pisarčík Marcel 

                   3. miesto – Griglák Patrik 

 

Krajské kolo v cezpoľnom behu 

Výsledky:  

druţstvá      7. miesto – chlapci 

 



jednotlivci   8. miesto – Mlynarczyková Simona 

                    8. miesto – Pisarčík Marek 

 

Beh Ľubicou 

Výsledky:     

muţi            1. miesto - Griglák Patrik 

                    2. miesto  - Bekeš Dominik 

dorastenci    1. miesto – Pisarčík Marcel 

                    2. miesto – Reznický Patrik 

                    3. miesto – Mlynarczyk Kristián 

dorastenky   1. miesto – Mlynarczyková Simona 

 

Majstrovstvá kraja v atletike – v hale 

Výsledky: 

juniorky       1. miesto Britaňáková Beáta  /50 m/ 

                    1. miesto Britaňáková Beáta  /200 m/ 

dorastenky   2. miesto- Mlynarczyková Simona /400 m/ 

                    2. miesto- Mlynarczyková Simona /800 m/ 

 

Majstrovstvá Slovenska v atletike – v hale 

Výsledky:  

dorastenky   3.miesto – Mlynarczyková Simona /800 m/ 

 

Krajské kolo v šachu 

Výsledky:       3. miesto – Oliver Tropp 

 

Okresné kolo vo volejbale – dievčatá 

Výsledky        2. miesto  

 

Majstrovstvá Slovenska v šachu 

Výsledky:       3. miesto – Oliver Tropp 

 

Grand Prix Slovakia 

Výsledky:       2. miesto – Mlynarczyková Simona 400 m 

                       7. miesto – Mlynarczyková Simona  200 m 

                       7. miesto – Britaňáková Beáta           100 m 

                       9. miesto – Britaňáková Beáta           200 m 

 

Okresné kolo v atletike stredných škôl 

Výsledky:        

dievčatá          1. miesto – Dindová Alexandra – vrh guľou 

chlapci            1. miesto – Kudlák Mário – skok do diaľky 

                       1. miesto – Wildner Patrik – vrh guľou 

                       1. miesto – Pisarčík Marcel – 1500 m 

                       2. miesto – Goliáš Dávid – skok do diaľky 

                       2. miesto – Korec Miroslav – vrh guľou 

                       3. miesto – Kudlák Mário – 100 m 

                       3. miesto – Goliáš Dávid – 400 m 

 

 



Krajské kolo v atletike stredných škôl 

Výsledky: 

dievčatá         1. miesto – Mlynarczyková Simona – 1500m 

                      3. miesto -  Britaňáková Beáta – skok do diaľky 

chlapci           3. miesto – Griglák – Patrik – 110 m prekáţky 

                       4. miesto – Koreč Miroslav – vrh guľou 

 

Majstrovstvá východoslovenskej oblasti v atletike 

Výsledky: 

juniorky:        1. miesto – Mlynarczyková Simona – 1500 m 

                       4. miesto  - Britaňáková Beáta- 100 m 

dorastenci:      5.miesto – Kudlák Mário – skok do diaľky 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  

V školskom roku 2012/2013 škola bola zapojená do projektu Infovek, Zdravá škola, 

Modernizácia vzdelávania na SŠ, Modernizácia vyučovania informatiky. 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole . 
V školskom roku 2012/13 bola v škole vykonaná komplexná inšpekcia zo strany Štátnej 

školskej inšpekcie Prešov. 

 

 

l)Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  
      

Teoretické vyučovanie sa realizuje v budove školy na Garbiarskej ulici č. 1, kde majú ţiaci 

k dispozícii 35 učební, z toho 5 odborných učební / 2 PC učebne, 1 strojopisňa, 1 zdravá 

škola, 2 jazykové učebne / a telocvičňu. Od 22. marca 2013 je objekt telocvične uzatvorený 

kvôli váţnym statickým poruchám, ktoré ohrozujú ţivot a zdravie. Učitelia majú k dispozícii 

modernú zborovňu a všetci vlastné, dobre vybavené kabinety, pripojené na internet . Ďalšie 3  

výborne vybavené  učebne  výpočtovej techniky a dve odborné učebne stolovania sú 

k dispozícii vo vedľajšej budove riaditeľstva. 

Praktické vyučovanie prebieha v dielňach na Tvaroţnianskej ulici D2, ktoré boli kompletne 

zrekonštruované.  

Nachádzajú sa tu dielne pre tieto študijné odbory: 

 

KRAJČÍRKA  - stredisko odbornej prípravy tvorí 1 dielňa, v ktorej sú umiestnené šijacie aj 

priemyselné poloautomatické šijacie stroje,  ţehliaca technika, prac. pomôcky a nástroje pre 

výchovno-vzdelávací proces, skúšobná miestnosť, skladové priestory a hygienické zariadenia.  

 

MURÁR, MALIAR - Dielne a skladové priestory sú priestranné, novorekonštruované, 

vybavené šatňami a  hyg. zariadeniami, vhodné na vykonávanie praktického vyučovania. 

 

KADERNÍK a KOZMETIK - V suteréne budovy sú  šatne kaderníčiek aj kozmetičiek, WC, 

práčovňa, sklad a miestnosť pre MOV. Na prízemí sa nachádza kadernícky salón, čakáreň, 

WC. Súčasťou priestorov na výuku sú aj 2 učebne v areáli dielní na Tvaroţnianskej ulici. Na 

1. poschodí sa nachádza kozmetický salón, 2 učebne, miestnosť na manikúru a pedikúru, 

miestnosť pre laserové pracovisko, WC. Priestory majú veľmi dobré materiálno – technické 

vybavenie a sú vhodné na vykonávanie odborného výcviku.  



STOLÁR - 2 novorekonštruované dielne vybavené strojovým zariadením pre ţiakov II. a III. 

ročníka, 2 dielne so stolárskymi hoblicami pre ţiakov I. ročníka, šatne a hygienické 

zariadenia. 

 

Na Garbiarskej ulici - D3 vykonávajú praktické vyučovanie ţiaci učebného odboru:  

 

HOSTINSKÝ - kuchyňa, jedáleň, skladovacie priestory, šatne a hygienické zariadenia, 

miestnosť stolovania a kuchynka, taktieţ aj  stredisko praktického vyučovania – Kaviareň 3 

mosty – kde sa nachádza salónik s televíziou, miestnosť pre MOV, skladovacie priestory 

a sociálne zariadenia. 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 
 

1) - o dotáciách zo štátneho rozpočtu na ţiakov 

 

Prehľad o dotáciách zo ŠR za školský rok 2012/2013 
      v € 

       

Dotácia zo ŠR 
9 aţ 12/2012 1 aţ 8/2013 

Spolu 
Dotácia  

BV KV BV KV na žiaka 

Schválený rozpočet 365 249 0 830 558 0 1 195 807 2 139 

Úprava schváleného rozpočtu na: 

BV - zníţenie rozpočtu -2 329 0 -36 636 0 -38 965   

BV - oprava  strechy 0 0 23 900 0 23 900   

BV - oprava havar. stavu počít.učební 0 0 52 100 0 52 100   

jubilejné odmeny 3 076 0 0 0 3 076   

kreditové príplatky 23 795 0 0 0 23 795   

úprava rozpočtu 2 % 24 091 0 0 0 24 091   

vzdelávacie poukazy 348 0 870 0 1 218   

maturitné komisie 425 0 5 120 0 5 545   

odstupné  0 0 0 0 0   

odchodné 943 0 0 0 943   

Spolu 415 598 0 875 912 0 1 291 510 2 310 

       

Pozn.: Počet ţiakov za školský rok 2012/2013 = 559 ţiakov    

 

2) - o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu povinnosť 

 

Škola nevyberá ţiadne príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov ani od inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu 

povinnosť. 

 

-3)  o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich pouţitia 

v členení podľa financovaných aktivít 

 počet VP od 1.9.2012 do 31.12.2012    =      30 x 2,90 € x 4 mesiace     =        348,00 € 

 počet VP od 1.1.2013 do 30.06.2013    =      30 x 2,90 € x 6 mesiacov   =        522,00 € 

Spolu za školský rok 2012/2013                                                             =        870,00 €    



  

 

Kategória 
Rozpočet v € Rozpočet Skutočné čerpanie v € Nevyčerpaný 

9 aţ 12/2012 1 aţ 8/2013 v € 4. Q. 2012 1 aţ 8/2013 SPOLU zostatok 

610 160 200 360,00 160,00          200,00     360,00 0,00 

620 56 62 118,00 55,92           61,90     117,82 0,18 

630 132 260 392,00 132,08          260,10     392,18 -0,18 

SPOLU 348 522 870,00      348,00            522,00     870,00 0,00 

 

Vo štvrtom štvrťroku 2012 boli doplatené odmeny vedúcim jednotlivých krúţkov, odvody 

poistného k týmto odmenám a nakúpené technické zabezpečenie pre fungovanie jednotlivých 

krúţkov a uhradené energie v celkovej výške 348,00 €. 

 

V prvom polroku 2013 boli vyplatené vo výške 200,00 € formou odmien finančné 

prostriedky vedúcim jednotlivých krúţkov. K týmto odmenám boli zúčtované odvody 

poistného vo výške 61,90 €. Finančná čiastka 260,10 € bola vyčerpaná na energie a technické 

zabezpečenie fungovania jednotlivých krúţkov. K 31. 8. 2013 boli všetky finančné 

prostriedky účelovo určené na financovanie vzdelávacích poukazov v školskom rokuj 

2012/2013 v plnej výške 870,00 € vyčerpané.  

 

4) o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich pouţitia v členení podľa finančných 

aktív 

Prehľad o finančných prostriedkoch získaných od fyzických a právnických osôb  

v školskom roku 2012/2013 v € 

     

Účet Tržby z predaja služieb 
september Január až Spolu za šk. 

december 2012 august 2013 rok 2012/2013 

602001 za remeselnícke práce 87,77 976,19 1 063,96 

602002 za poskytnutie sluţieb 3 468,43 5 211,72 8 680,15 

602003 za stravné 3 379,18 4 156,86 7 536,04 

602004 za PPŢ - PV mimo ZSŠ 1 497,00 1 788,00 3 285,00 

602012 za potraviny - akcie 2 523,45 2 468,94 4 992,39 

648005 za nájom hnut. a nehn. maj. 623,92 1 446,66 2 070,58 

648906 za ubytovanie - podnik. čin. 972,90 2 057,30 3 030,20 

Spolu 12 552,65 18 105,67 30 658,32 

 

Tieto trţby z predaja sluţieb boli pouţité na ŠR nezabezpečené beţné výdavky školy, ako 

sú náklady na cestovné, čiastočné pokrytie energií, poštovné a telekomunikačné sluţby, 

materiálové zabezpečenie teoretického a praktického vyučovania školy, prepravné účely, 

opravy a údrţbu výpočtovej techniky a náradia pre praktické vyučovanie, náklady na 

školenia, odvoz TKO a ďalšie. 

 

Finančné prostriedky získané z trţieb za ubytovanie (podnikateľská činnosť školy) a čiastočne 

aj z nájmu nehnuteľného majetku školy boli pouţité na zlepšenie ubytovacích kapacít školy.  

 

 

 



5)  - iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

 

Maturitné komisie   (S 12 = znak 2) 

Škola dostala rozpočtovým opatrením v novembri 2012 finančné prostriedky účelovo určené 

na dofinancovanie nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a členov 

maturitných komisií a skúšobných komisií v školskom roku 2011/2012 vo výške 425,00 € 

a v auguste 2013 na nový školský rok 2012/2013 vo výške 5 152,00 €.   
 

Rozpočtové opatrenie určené na beţné výdavky bolo rozdelené k čerpaniu na: 

 610 – mzdové náklady    =       3 810,-   €       

 620 – poistné                   =       1 331,-   €       

 630 – prevádzka              =          436,-   € 

Spolu                               =       5 577,-   €.     

 

Finančné prostriedky účelovo určené na financovanie výdavkov súvisiacich s výkonom 

funkcie externých predsedov a členov maturitných komisií a skúšobných komisií v školskom 

roku 2012/2013 boli vyplatené zamestnancom školy vo výplate za mesiac november 2012, t.j. 

12.12.2012 a za mesiac august 2013, t.j. 12.09.2013. Náklady na zastupovanie a cestovné 

náklady boli refundované v danej výške s účelovými finančnými prostriedkami.  

 

Štipendiá ţiakom z Ústavu informácií a prognóz školstva, Bratislava 
V zmysle uzatvorenej zmluvy o vyplácaní štipendií ţiakom stredných škôl č. 339/2006 

s Ústavom informácií a prognóz školstva Bratislava boli ţiakom v hotovosti na základe 

zdokladovaných ţiadostí vyplatené štipendiá za mesiace: 

 

- september aţ december 2012       =         8 483,20  € 

- január aţ jún 2013                         =      11 583,27  € 

Spolu za šk. rok 2012/2013         =      20 066,47  € 

 

Prehľad vyplatených štipendií za školský rok 2012/2013 

 

Mesiac 
Počet Výška 

žiakov štipendia v € 

September 2012 61 1 887,61 

Október 2012 75 2 251,83 

November 2012 72 2 171,88 

December 2012 72 2 171,88 

9 - 12 /2012 280 8 483,20 

Január 2013 74 2 216,29 

Február 2013 52 1 612,24 

Marec 2013 63 1 963,11 

Apríl 2013 65 2 029,73 

Máj 2013 65 2 029,73 

Jún 2013 57 1 732,17 

1 - 6/2013 376 11 583,27 

SPOLU 656 20 066,47 

 

 

 



n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia  

 
 Najdôleţitejšími  výsledkami práce školy a jej vedenia v školskom roku 2012/2013 boli: 

 

- rekonštrukcia bývalého školníckeho bytu- vytvorenie 2 nových PC učební 

- oprava a vymaľovanie sauny (dlaţby) 

   rekonštrukcia skladu a kancelárie hospodárky dielní TV 

- Oprava vnútorných omietok, malieb, obkladov a dlaţieb D1 

- Rekonštrukcia soc. zariadení a kuchynky na ekon. úseku 

- Presun zariadenia a strojov stolárskych dielní z Poľnej ulici na Tvaroţniansku ulicu 

- Vybudovanie odbornej učebne administratívy a korešpondencie (PC) 

- Rekonštrukcia strechy na kozmetickom a kaderníckom salóne  

- 5. ročník Kvapky krvi 

- Dní otvorených dverí 13. – 14. 11. 2012 

- Participácia na výstavbe detského ihriska „Park komunity“ na sídlisku Juh + naše ihrisko 

- Charitatívna akcia pre sociálne slabších občanov „Valentínska kapustnica“ 

- Charitatívna akcia – Benefičný koncert „Spojme srdcia pre zdravie“pre zdravotne 

postihnutých.  

 
 

V oblasti výchovy a vzdelávania 

 

sme sa zamerali na zvýšenie úrovne vedomosti a zručností ţiakov, priblíţenie teoretického i 

praktického vyučovania potrebám praxe. Vypracovali sme nové školské vzdelávacie 

programy podľa pokynov MŠ SR, ŠIOV a ŠPÚ. Veľký dôraz sme zároveň kládli na 

environmentálnu, ekologickú, etickú, technickú a zdravotnú výchovu. Vzhľadom na nové 

materiály a technologické postupy sme modernizovali učivo tak, aby absolventi školy získali 

základnú orientáciu v modernej technike a súčasnej technológii, formovali odborné vedomosti 

a rozvíjali praktické zručnosti, potrebné na vykonávanie rozhodujúcich činností vo zvolenom 

odbore.  Dbali sme na všestranné skvalitnenie práce všetkých pedagogických pracovníkov vo 

vyučovacom procese, mimovyučovacej činnosti, vyuţívanie moderných foriem a metód 

práce, čo sa prejavilo zvýšenou aktivitou ţiakov na hodinách a na praktickom vyučovaní.  

V mimovyučovacej oblasti sme vytvárali priestor pre tvorivosť ţiakov v rámci úspešného 

zapojenia sa do SOČ, školských i mimoškolských súťaţí, podporili sme aktivitu krúţkovej 

činnosti.  

 

Rozvíjali sme program boja proti drogám a iným návykovým látkam a proti všetkým formám 

šikanovania a porušovania ľudských práv. Zároveň sme sa snaţili uplatňovať na podmienky 

našej školy Národný plán výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014, koncepciu 

migračnej politiky SR na podmienky rezortu školstva ( uznesenie vlády SR č. 11/2005 ), 

Národný akčný plán pre deti ( uznesenie vlády SR č. 387/2002 ), Akčný plán predchádzania 

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

intolerancie na obdobie rokov 2006 – 2008 ( uznesenie vlády SR. Č. 287/2006). V zmysle 

Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa, sme sa snaţili eliminovať problémy 

segregácie rómskych detí. V rámci prevencie a riešenia šikanovania sme v súlade 

s metodickým usmernením MŠ SR č. 7/2006 – R vydali a uplatňovali vnútornú smernicu.   

Všetkými opatreniami sme sa snaţili o vytvorenie čo najvhodnejších podmienok pre 

všestranný rozvoj osobnosti ţiaka aj prostredníctvom skvalitnenia práce triednych učiteľov a 

zlepšenia spolupráce učiteľov a majstrov odborného výcviku. Uvedomujeme si, ţe treba však 



zlepšiť najmä disciplínu, zvýšiť úroveň správania sa ţiakov, dochádzku a pripravenosť ţiaka 

na vyučovací proces. V tejto oblasti nachádzame ešte značné rezervy a v nasledujúcom 

období im budeme venovať zvýšenú pozornosť. Po schválení nového školského zákona sme 

aplikovali štátne vzdelávacie programy na naše podmienky do šk. vzdelávacích programov. 

 

V oblasti riadenia a kontroly 

 

sa vedenie školy zameralo na plnenie základných povinnosti pracovníkov školy, ktoré 

vyplývajú z ich pracovnej náplne a pracovného poriadku školy, kontrolu plnenia uznesení a 

pokynov z pedagogických, gremiálnych a pracovných porád v strediskách odbornej prípravy a 

na jednotlivých úsekoch, ako aj zo zasadnutí predmetových a metodických komisií. Sledovala 

sa a kontrolovala sa činnosť PK s dôrazom na koordináciu teoretického a praktického 

vyučovania.  

Kontrolná činnosť bola zameraná aj na plnenie učebných osnov, štruktúru pracovného dňa, 

vyuţívanie pracovného času, dodrţiavanie bezpečnosti pri práci a PO, pouţívanie osobných 

ochranných pomôcok, dodrţiavanie technologických postupov, čistotu a hygienu pracovného 

prostredia, pedagogickú agendu, hospodárenie s materiálom, energiou, nástrojmi, náradím a 

strojmi. Kontroly a hospitácie vykonávalo vedenie školy podľa plánu hospitačnej činnosti 

úseku  TV a PV uvedeného v celoročnom pláne práce školy. Kontrolnou a hospitačnou 

činnosťou sme tak získali poznatky o práci, metódach, organizácii a pracovných výsledkoch 

jednotlivých pracovníkov, pravidelne sme ju vyhodnocovali na gremiálnych poradách. V 

prípade zistenia nedostatkov sme sa snaţili o ich odstránenie, nápravnými opatreniami a 

termínovanými úlohami.  

Prácu úseku riadenia sme zefektívnili zakúpeným nových počítačov a viacerých počítačových 

programov. Pri nákupe tovarov, materiálu a úhrade sluţieb dôsledne dbáme, aby nedošlo 

k porušeniu platných zákonov a vyhlášok, a tým i k porušeniu rozpočtovej disciplíny. 

Dôsledne kontrolujeme spotrebu materiálu na dielňach i fakturáciu produktívnych prác 

ţiakov. 

 

V oblasti úloh všeobecných a špecifických z POP na šk. rok. 

 

Aktívne sme sa podieľali na ochrane detí pred negatívnymi javmi v spoločnosti  

/šikanovaním, týraním , prejavmi rasizmu medzi ţiakmi s dôrazom na rómsku mládeţ /. 

Propagovali sme elimináciu drogových závislostí, prostredníctvom predmetov ON, EV, 

náboţenská výchova, triednických hodín, besied i výchovy mimo vyučovania.V škole naďalej 

platil taxatívny zákaz nosenia prechovávania a uţívania drog, alkoholu a fajčenia. 

Systematickú pozornosť sme venovali kvalite vyučovania predmetu SJ a lit. a výchove k 

slovenskému národnému povedomiu a štátnosti, čím sme sa snaţili plniť obsah zákona NR 

SR. č. 170/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR. Taktieţ celá pedagogická dokumentácia bola 

dôsledne vedená v štátnom jazyku - v slovenčine. Systematicky sme venovali pozornosť 

dôslednému osvojeniu si štátneho jazyka SR na všetkých vyučovacích hodinách, ale hlavne 

na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Pod vedením Dr. Juráškovej v spolupráci s 

ostatnými vyučujúcimi sme do výchovno-vzdelávacieho procesu začlenili proces výchovy k 

manţelstvu a rodičovstvu. Snaţili sme sa rozšíriť poznatky ţiakov o rodinnej a sexuálnej 

výchove, prehĺbili sme vlasteneckú výchovu vyuţitím významných regionálnych a 

celospoločenských výročí.  

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení 



 

SILNÉ STRÁNKY 

 vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

 individuálna integrácia ţiakov so 

ŠVVP 

 zapájanie sa do projektov 

 dobré priestorové a materiálne 

zabezpečenie 

 dobré personálne zabezpečenie 

 modernizácia vyučovania 

SLABÉ STRÁNKY 

 nízka odbornosť vo vyučovaní 

cudzích jazykov 

 nedostatočné ohodnotenie pedagog. 

zamestnancov 

 nízka úroveň ovládania práce s PC 

 

 

 

PRÍLEŢITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

ţiakov 

 výborné podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných 

technológií 

 moţnosť získania medzinárodného 

certifikátu IES 

 

RIZIKÁ 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 nedostatok finančných prostriedkov 

na inováciu techniky a jej obmenu 

 veľké mnoţstvo rómskych ţiakov 

 

 

 

p) Prehľad o celkovom počte absolventov školy za školský rok 2012/2013 
      

Škola / školské zariadenie: 

Sídlo (Ulica, mesto/obec): 

      

P.č. 

kód a názov 

študijného/učebného 

odboru /uviesť kód 

odboru, ktorý platil v čase 

ukončovania štúdia/ 

Celkový 

počet 

absolvento

v 

z toho  

prijatí 

na VŠ 

prijatí 

na NŠ / 

PMŠ 

prijatí do 

zamestnania 

evidovaní 

na 

ÚPSVaR 

nezistení  

1. 3686 0 stavebná výroba 5 0 0 0 0 5  

2. 3178 0 výroba konfekcie 2 0 0 2 0 0  

3. 3355 2 stolár 9 0 5 1 3 0  

4. 3661 murár 10 0 3 2 5 0  

5. 6456 2 kaderník 22 0 19 3 0 0  

6. 6489 2 hostinský 22 0 14 8 0 0  

7. 6324 6 manaţment RCR 22 7  8 7 0  

8. 
63526 obchod 

apodnikanie 
16 4  7 3 2  

9. 64466 kozmetik 25 5  8 9 3  

10. 
3347 4 drevárska 

a nábytková výroba 
5 0  5 0 0  

11. 
6421 4 spoločné 

stravovanie 
17 1  13 3 0  

12. 6426 4 vlasová kozmetika 12 3  3 3 3  

13. spoločné stravovanie 15 0  9 2 4  

SPOLU 175 20 41 67 35 12  



 

Ďalšie informácie o škole: 

 

Voľnočasové aktivity školy 

 

     Mimovyučovacia záujmová oblasť sa v našej škole významnou mierou podieľa na 

výchove a formovaní osobností našich ţiakov. Okrem všetkých aktivít a prác konaných v 

rámci predmetových komisií, ako na teoretickom, ak aj praktickom vyučovaní, ţiaci našej 

školy mali moţnosť zapájať sa v priebehu celého školského roku aj do krúţkovej činnosti, 

ktorú organizovali a riadili učitelia našej školy. 

 

Krúţky 

 

 

Por. 

čís. 

 

Názov záujmového 

krúţku 

 

Vedúci krúţku 

 

Deň v týţdni 

 

 

Trvanie 

krúţku 

 

Počet prijatých 

vzdelávacích 

poukazov 

1. Atletický – chlapci Mgr. Griglák Utorok  15.00 – 17.00 10 

2. Atletický – dievčatá  Mgr. Griglák Štvrtok 15.00 – 17.00 9 

3. Volejbal  – dievčatá Mgr. Griglák Piatok  15.00 – 17.00 11 

 

Zdravá škola 

 

Projekt škôl podporujúcich zdravie má v našej škole pevné miesto s dlhoročnou tradíciou. 

Aktivity v jednotlivých oblastiach sa prelínajú, vo väčšine z nich sú spontánne zapojení všetci 

zamestnanci školy. V oblastiach, ktoré zásadne ovplyvňujú myslenie a správanie ţiakov pri 

ochrane a upevňovaní zdravia nikdy nebude dosť aktivít. Zhoršujúce sa ţivotné prostredie, 

globalizácia, epidémie, konzumizmus, prohibícia, rôzne závislosti, stres sú tak agresívne, ţe 

to vyţaduje nadmerné úsilie rodičov i školy, aby sa v tejto spleti vedeli mladí ľudia správne 

zorientovať. I k tomu smerujú naše aktivity.  

  

1. Oblasť zdravej výţivy  

- v odbore hostinský kladieme dôraz pri výučbe odborných predmetov i na liečebné 

účinky jednotlivých druhov stravy, nové trendy v stravovaní, vplyv na prevenciu 

vzniku civilizačných ochorení  

- rozšírili sme ponuku potravín a jedál v školskom bufete a dotazníkom sme zisťovali 

ďalšie poţiadavky na zlepšenie ponuky potravín a nápojov  

- aktualizovali sme nástenky o zdravej výţive  

- zorganizovali sme v spolupráci s občianskym zdruţením Ţivot a zdravie  prednášky 

pre odbor hostinský a spoločné stravovanie, o význame raňajok a o alternatívnom 

stravovaní so zameraním na prevenciu rakoviny 

- v spolupráci s občianskym zdruţením Ţivot a zdravie sme zorganizovali pre ţiakov 

dopoludnia a pre verejnosť popoludní prednášku s Dr. Scharffenbergom, profesorom 

na univerzite v Loma Linde v Kalifornii o preventívnej medicíne. Na prednáške sa 

zúčastnilo 120 ţiakov a asi 60 dospelých. Prednáška bola spojená s ochutnávkou 

zdravých jedál. 

 

 

 

 



2. Oblasť pohybových aktivít  

- naši ţiaci sa pravidelne zúčastňujú miestnych, okresných, obvodných i celoštátnych 

súťaţí i turnajov s vynikajúcimi výsledkami, na ktorých majú zásluhu najmä členovia 

športového klubu Elán  

- v oblasti športu a telesnej výchovy pracujú krúţky kalanetiky, atletiky a loptových 

hier  

 

3. Oblasť uţívania a zneuţívania liekov a drog  

- protidrogovú prevenciu vykonávame pravidelne na triednických hodinách   

- aktualizovali sme nástenky s protidrogovou tematikou 

- spolupracujeme s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a vyuţívame ich 

materiály  

- spolupracujeme s políciou pri prevencii uţívania a zneuţívania drog formou 

prednášok 

  

4. Oblasť ţivotného prostredia a zdravia  

- v škole sa priebeţne upravuje a vylepšuje pracovné prostredie- po výmene okien za 

plastové, boli vymaľované triedy i chodby a obnovené ochranné nátery, v priestoroch 

odb. výcviku na Tvaroţnianskej ulici prebieha rekonštrukcia strechy 

- upratali sme skladové priestory a vyradili nepotrebný a zastaraný majetok  

- priebeţne upravujeme okolie školy- trávniky a kvetinovú výzdobu, pred školou sa 

upravuje priestor, ktorý sa zatrávni, upravili sa prerastené konáre stromov 

- v oblasti environmentálnej výchovy , pri príleţitosti Dňa Zeme boli v niektorých 

triedach prednášky o ochrane a šetrení pitnou vodou, a o znečistení prírodného 

prostredia plastovými fľašami  

 

5. Oblasť rodinného ţivota  

- táto problematika je zahrnutá v triednických hodinách, a tieţ je súčasťou niektorých 

predmetov  

- v spolupráci s Centrom psychologických sluţieb v Keţmarku vyuţívame nové 

poznatky, materiály a aktualizujeme nástenky – priebeţne 

  

6. Oblasť duševného zdravia  

- prevencia šikanovania a iných negatívnych javov je predmetom triednických hodín 

a tieţ etickej, náboţenskej a rodinnej výchovy  

- vedieme ţiakov k prijatiu inakosti, tolerancii názorov, vierovyznania a iných 

negatívnych prejavov voči osobám inak zmýšľajúcim, vzhľadom k tomu, ţe sa tieto 

javy častejšie vyskytujú- ako prevencia pred moţnou kriminalitou  

 

7. Oblasť prevencie úrazov, prvá pomoc  

- tejto oblasti sme venovali pozornosť v Kurzoch na ochranu človeka a prírody - 

vyuţívali sme audiovizuálnu techniku s tematikou prvej pomoci  

- v predmete zdravoveda sme vyuţívali názorné ukáţky základov prvej pomoci  

- v spolupráci s RÚVZ Poprad sa naši ţiaci zapojili do rôznych dní- Svetový deň 

zdravia, Deň narcisov, Deň Zeme a podobne  

- aktualizovali sme nástenky  

- zorganizovali sme v spolupráci s transfúznou sluţbou Kvapku nádeje- darcovstvo krvi  

- v spolupráci s reklamnou agentúrou bola uskutočnená prednáška pre dievčatá 

o intímnom zdraví „ S Tebou o Tebe“ 

 



Výchova k manţelstvu a rodičovstvu 
 

Výchova k manţelstvu a rodičovstvu je zacielená na utváranie základných vedomostí a 

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

poznatkami a etickými normami. 

Na  dosiahnutie tohto cieľa boli stanovené čiastkové ciele, ktoré sú uvedené v školskom 

programe pre Výchovu k manţelstvu a rodičovstvu. Ich dosahovanie sa dialo predovšetkým 

prostredníctvom vyučovacích predmetov ako samostatný predmet Výchova k manţelstvu a 

rodičovstvu, ale kľúčové postavenie mali aj povinne-voliteľné predmety etická výchova a 

náboţenská výchova v 1. a 2. ročníku. Značný podiel mali aj   ďalšie predmety, najmä náuka 

o spoločnosti, občianska náuka a biológia, ale aj predmety ako sociálna komunikácia, či 

psychológia.  

Ţiaci boli vedení k správnym postojom aj prostredníctvom triednych učiteľov na 

triednických hodinách i v osobných pohovoroch a taktieţ prostredníctvom mimovyučovacích 

aktivít, priamo, či nepriamo súvisiacimi s tématickými plánmi vyučovacieho predmetu 

Výchova k manţelstvu a rodičovstvu. Medzi takéto aktivity patrila napríklad návšteva 

materskej školy, ktorú navštívili ţiaci 2. a 3. ročníka študijného odboru Manaţment 

regionálneho cestovného ruchu, práve v rámci vyučovacieho predmetu Výchova k manţelstvu 

a rodičovstvu. 

V rámci spolupráce školy s kultúrnymi a osvetovými organizáciami sa uskutočnili aj 

ďalšie podujatia, ako napríklad výchovné koncerty zamerané na šikanovanie a medziľudské 

vzťahy a v závere školského roka sa v spoločenskej miestnosti školy uskutočnila aj prednáška 

pre dievčatá s názvom ,,S tebou o tebe“, zameraná predovšetkým na fyzické a psychické 

dospievanie mladých ľudí. 

Celkovo ţiaci prejavili pomerne pozitívny prístup k preberaným témam a otázkam 

súvisiacim s výchovou k manţelstvu a rodičovstvu, o čom svedčí aj častá spätná väzba od 

ţiakov, najčastejšie vo forme nových otázok súvisiacich s  preberanými témami ale aj 

osobnými konzultáciami s triednym, či vyučujúcim učiteľom.  

Pri realizácii výchovy k manţelstvu a rodičovstvu bola braná do úvahy veková 

kategóriu ţiakov a stupeň ich telesnej, duševnej a sociálnej vyspelosti. Zároveň sa rátalo aj s 

výchovnými vplyvmi rodinného prostredia. V rámci toho boli rodičia prostredníctvom 

triednych učiteľov oboznámení s obsahom výchovno – vzdelávacích cieľov výchovy 

k manţelstvu a rodičovstvu. Ţiadne závaţné pripomienky k obsahu vyučovania zo strany 

rodičov neboli zaznamenané. 

 

Telesná výchova 
 

Vedúca PK: Mgr. Kamila Andrášiová 

Členovia: Mgr. Mária Galliková, Mgr. Dušan Griglák 

 

V školskom roku 2012/2013 sme uskutočnili tieto športové akcie: 

 

September 2012: 

- zistili sme počty ţiakov, ktorí sú zaradení do zdravotnej skupiny a záujem o športové 

krúţky, 

- urobili a vyhodnotili sme vstupné testy pohybovej výkonnosti pre 1.ročník, 

- zorganizovali sme 1. a 3. účelové cvičenie - Mgr. Andrášiová, Mgr.Galliková 

- zorganizovali sme KOŢAZ pre 3. ročník – Mgr. Andrášiová, Mgr.Galliková 

- začali pracovať športové krúţky: atletický - Mgr. Griglák 

 športové hry - Mgr. Griglák 



Október 2012: 

- Mgr. Griglák zorganizoval školské kolo v cezpoľnom behu, 

- zorganizovali sme Okresné kolo v cezpoľnom behu stredných škôl, 

- ţiaci sa zúčastnili na okresnom kole v cezpoľnom behu pod vedením Mgr. Grigláka 

výsledky:1.miesto:3x  

             2.miesto: 1x   

             3.miesto: 1x 

- ţiaci sa zúčastnili na Krajskom kole v cezpoľnom behu stredných škôl 

výsledky: druţstvá 7.miesto: chlapci      

- ţiaci sa zúčastnili Behu Ľubicou  

výsledky:  1miesto: 3x   

                2.miesto: 2x 

               3.miesto 1x. 

 

November 2012: 

-organizácia Dňa otvorených dverí – úspechy školy v atletike – Mgr. Griglák  

 

December 2012: 

- Mgr. Andrášiová zorganizovala školské kolo vo volejbale dievčat 

 

Január 2013: 

- Mgr. Griglák zorganizoval školské kolo v basketbale – chlapcov  

 

Február 2013: 

-Mgr. Galliková, Mgr. Griglák, zorganizovali školské kolo vo volejbale – chlapcov 

- ţiačky sa zúčastnili na Majstrovstvách kraja v atletike – Mgr. Griglák  

Výsledky : 1.miesto: 2x       

2miesto: 2x 

- ţiačky sa zúčastnili na Majstrovstvách Slovenska v atletike – Mgr. Griglák  

Výsledky: 3.miesto:1x 

- ţiak Oliver Tropp sa zúčastnil Krajského kola v šachu – 3.miesto  

 

Marec 2013: 

- V rámci Európskeho týţdňa boja proti rasizmu sme zorganizovali volejbalový zápas 

dievčat a futbalový zápas chlapcov so zmiešanými druţstvami (rómski a nerómski ţiaci)  

- Dievčatá sa zúčastnili Okresného kola vo volejbale – 2.miesto 

 

Apríl 2013: 

- Ţiak Oliver Tropp sa zúčastnil na Majstrovstvách Slovenska v šachu – 2miesto  

 

Máj 2013: 

- zorganizovali sme 2. a 4. účelové cvičenie - Mgr. Andrášiová, Mgr.Galliková 

- zorganizovali sme Okresné kolo v atletike SŠ  

- ţiaci sa zúčastnili na Okresnom kole v atletike pod vedením Mgr. Grigláka 

Výsledky : 1miesto: 4x 

                2.miesto: 2x 

                3miesto: 2x 

- zorganizovali sme plavecký výcvik pre 1. ročník v Aqua City Poprad – Mgr. Andrášiová 

- ţiačky sa zúčastnili na GRAND PRIX SLOVAKIA – Mgr. Griglák  

Výsledky: 2miesto: 1x    



Jún 2013: 

- ţiaci sa zúčastnili Krajského kola v atletike – Mgr. Griglák  

Výsledky :  1 miesto : 1x  

                   3. miesto : 3x 

- ţiaci sa zúčastnili Majstrovstiev východoslovenskej oblasti v atletike  

Výsledky : 1.miesto: 1x 

                   4miesto: 1x 

                   5miesto: 1x  

-vedúca PK poďakovala učiteľom TV za dobrú spoluprácu a za dosiahnuté športové výsledky 

 

 

Hodnotenie PK -  matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov  
 

členovia: Mgr. Boţena Mollová, Mgr. Ţelmíra Sýkorová, Ing. Slavomíra Huťová, Mgr. 

Mária Galliková, Ing, Martin Valluš, Ing. Martin Sokáč,  Ing. Marta Vlachová, 

Mgr. Ing. Dana Chebanová  

 

predseda:  Mgr. Ján Husár 

 

správa:  Predmetová komisia matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov 

pracovala v uplynulom školskom roku v nemennom zloţení. Na pravidelných 

stretnutiach sme rozoberali problémy globálne, ale hlavne aktuálne, týkajúce sa 

bezprostredne našej školy a našich ţiakov.   

Aj napriek skutočnosti, ţe sa prírodovedným predmetom ako je matematika, 

fyzika, geografia a chémia v súčasnosti prikladá čoraz menší význam, na našej 

škole funguje vzdelávanie v týchto predmetoch hlavne vďaka zapáleným 

a odborne zdatným vyučujúcim. Členovia tejto predmetovej komisie sa venujú 

aj externým študentom.   

Oblasť informatiky a výpočtovej techniky je z hľadiska atraktivity, nárokov 

dnešného sveta a dôleţitosti vo výchovno-vzdelávacom procese na poprednom 

mieste. Vyučovanie informatiky prebieha na vysokej odbornej úrovni 

a postačuje kryť dnešné nároky.  

Okrem vzdelávania a minimalizácie tretej negramotnosti, sa tento úsek 

predmetovej komisie aktívne venuje aj propagácii školy v meste, regióne i za 

hranicami Slovenska.  

Produkcia multimediálnych prezentácií o študijných, učebných 

i nadstavbových odboroch, aktívna účasť na dni otvorených dverí a jeho 

propagácia (plagáty, pozvánky, pohľadnice, záloţky). Postupná stavba web 

stránky o škole a jej nepretrţitá aktualizácia.  V priestoroch informatiky tieţ 

vznikajú diplomy na športové súťaţe aj vedomostné olympiády a mnoţstvo 

ďalších tlačovín pre potreby školy.  

Úspešne pokračuje centrálna tlač vysvedčení, čo ocenili (ako pevne verím) 

všetci naši kolegovia.  

Vypracovali sme štyri sady príkladov a zadaní na prijímacie pohovory pre 

študijné a nadstavbové odbory. Tieţ sme vykonávali dozor na týchto skúškach 

aj opravu testov. 

 

Prácu učiteľov tejto predmetovej komisie ocenili a kladne hodnotili aj členovia 

štátnej školskej inšpekcie, ktorí behom jedného týţdňa hospitovali dokopy na 

14 hodinách, z toho na matematike 9 krát. 



Aktívne a veľmi zodpovedne členovia PK pristupujú aj k tvorbe ŠKVP. 

Verím, ţe naša práca bude v nasledujúcom školskom roku ešte plodnejšia 

a efektívnejšia. 

 

Záverečná správa PK cudzích jazykov 
 

Predmetová komisia cudzích jazykov pracovala v školskom roku 2012-2013 v zloţení:  

- Ing. Adamjaková,  

- Mgr. Hablovičová,  

- Mgr. Bednarčíková,  

- Ing. Kozáková,  

- Bc. Timko,  

- Mgr. Dluhá,  

- Mgr. Ing. Chebanová,  

- Mgr. Chromčová,  

- Ing. Bolcárová,  

- Mgr. Janeček   

-  Mgr. Grigláková. 

 

Predmetová komisia pracovala podľa plánu práce, ktorý bol schválený na začiatku školského 

roka.  

 

V mesiaci september učitelia cudzích jazykov boli  členmi, resp. predsedami predmetovej 

maturitnej komisie v opravnom termíne.  

Dňa 6. decembra 2012 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v cudzích jazykoch. Celkovo 

súťaţilo 12 ţiakov v kategórii 2D - v anglickom 6 ţiakov a  v nemeckom jazyku 6 ţiakov. 

 

Výsledky v jednotlivých kategóriách a jazykoch: 

Anglický jazyk – kategória  2D 

1. miesto: Patrik Griglák (III. HŠ) 

2. miesto: Andrea Fedorová (III. HŠ) 

3. miesto: Pavlína Jacková ( III. KŠ)  

 

Nemecký jazyk – kategória 2D 

1. miesto: Martina Lizáková (IV. LŠ) 

2. miesto: Dominika Štefaňáková (IV. KŠ) 

3. miesto: Romana Repelová  (II. LŠ) 

 

Víťazi postúpili na oblastné kolo do Popradu. Ing. Mária Kozáková bola členom poroty na 

oblastnom kole v Poprade. 

 

V nasledujúcich mesiacoch členovia PK pracovali na tvorbe maturitných zadaní na ústnu časť 

maturitnej skúšky pre úroveň „B1“. 

Členovia PK CJ sa tieţ zúčastnili písomnej časti externej formy maturitnej skúšky ako 

administrátori a hodnotitelia.  

V apríli sa členovia PK oboznámili so zásadami opravy internej formy maturitnej skúšky 

a boli poverení jej opravou. 

V máji boli členmi  predmetových maturitných komisií  anglického a nemeckého jazyka. 

 



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo s účinnosťou 

od 1. septembra 2013 revidované Štátne vzdelávacie programy. Z tohto dôvodu sa všetci 

členovia predmetovej komisie cudzích jazykov podieľali na tvorbe revidovaných Školských 

vzdelávacích programov pre jednotlivé študijné a učebné odbory. 

 

V priebehu školského roka sa učitelia cudzích jazykov pravidelne zúčastňovali na rôznych 

školeniach. Taktieţ počas roka zabezpečovali pre ţiakov učebnice, časopisy a odbornú 

literatúru, ako aj beletriu.  

 

Záverom by som chcela poďakovať členom PK CJ za celoročnú prácu, ktorú vykonávali 

veľmi svedomito. 

 

Hodnotenie  PK všeobecnovzdelávacích predmetov 

 
     PK v tomto šk. roku pracovala v tomto  zloţení: 

     Vedúca PK: Dr. Kendţírová 

     Členovia: Mgr. Ţembovič, Ing. Cveková, Ing. Štekrová, Mgr.Janeček a všetci[9] 

vyučujúci OBN. 

     

    Na pravidelných stretnutiach PK sme v súlade s plánom práce riešili aktuálne problémy 

a zrealizovali sme hlavné úlohy, vyplývajúce z tohto plánu: 

 

1.Zorganizovali sme so ţiakmi akciu ,,Čisté hory.“ 

2.V spolupráci s Inštitútom Leva XIII, som zabezpečila  pre učiteľov OBN premietanie filmu 

„Sovietsky príbeh“, na ktorý následne učitelia urobili so ţiakmi test, vyhodnotenie sme 

poslali Inštitútu... 

3.Realizácia projektu „ Zdravá škola /besedy, výstava s praktickými ukáţkami zdravej výţivy. 

4.Prihlásila som školu do kampane „Kaţdý iný- všetci rovní“, spolupráca so ZIPCEM-

metodické materiály som rozdala vyučujúcim OBN. 

5.V rámci celoslovenskej kampane,, Európskeho týţdňa akcií boja proti rasizmu,, učitelia 

podporili  a zabezpečili v mesiaci marec  tieto aktivity a podujatia: ţiaci vytvorili rôznymi 

výtvarnými technikami na tému ,,Predsudky voči menšinám“ plagáty a pútače, ktorými 

vyzdobili nástenky, uskutočnil sa volejbalový turnaj so zmiešanými druţstvami dievčat 

a chlapcov  a rómskeho etnika. 

6.Členovia PK svojimi aktivitami zabezpečili úspešnú realizáciu ,,Dňa otvorených dverí“ a 

,,Burzu stredných škôl“. 

7.V januári sa konali triedne kolá ,, Olympiády ľudských práv,,. 

8.V protidrogovej prevencii, drogovej závislosti a toxikománii sme spolupracovali s CPPPaP 

v Keţmarku, zabezpečili sme besedu  „Rozhodol som sa nefajčiť“, prednášku a besedu na 

tému „Agresivita a šikana u mladých ľudí“ s príslušníkmi mestskej polície v Keţmarku, 

aktualizovali sme nástenky. 

9. Zabezpečili sme premietanie filmu “Miestnosť samovrahov“, ktorý pribliţuje problémy  

mladých ľudí v súčasnom modernom svete.      

10.Zorganizovali sme 9.ročník zábavno-náučného kvízu ,,Vieš  nevieš..., 

11.Význam ekológie sme podporili besedou s horským vodcom p.Vincom Broţom. 

12.Na základe plánu práce v predmete USP som zabezpečila pre ţiakov končiacich ročníkov 

prednášky a besedy s Ing. Levickou, vedúcou oddelenia informačno-poradenských 

a sprostredkovateľských sluţieb UPSVaR v Keţmarku a pracovníčkami EURES, na tému 

,,Preventívne poradenstvo na stredných školách,,. 



13. Z príleţitosti „Európskeho týţdňa udrţateľnej energie“ sa ţiaci 1.ročníkov zapojili do 

výtvarnej súťaţe, najlepšie práce boli ocenené a vystavené v priestoroch našej školy. 

14.Prostredníctvom exkurzií sme rozvíjali environmentálnu výchovu, zamerali sme sa taktieţ 

na poznávanie regionálnych pamiatok mesta a okolia. 

 

Hodnotenie PK – odborných a ekonomických predmetov 
 

Predmetová komisia pracovala v tomto zloţení: 

Členovia: 

1. Bretzová Jana, Ing. 

2. Cveková Darina, Ing. 

3. Ferencová Libuša 

4. Gáborčík Marek, Ing. 

5. Gašparová Dana, Ing. 

6. Heldáková Katarína, Ing. 

7. Králová Andrea, Ing. 

8. Marková Martina, Ing. 

9. Markovičová Jarmila, Ing. 

10. Pjonteková Mária, Mgr. 

11. Sokáč Martin, Ing. 

12. Šimonov Martin, Ing. 

13. Valluš Martin, Ing. 

14.  
 Aktivity a činnosti členov PK moţno zhrnúť do týchto oblastí 

1. OBLASŤ – Školské vzdelávacie programy a vzdelávanie 

Inovácia a zmeny v ŠkVP – nakoľko sa menili dotácie hodín v rámcových učebných plánoch 

jednotlivých odborov členovia PK museli  prepracovávať ŠkVP mnohých odborných 

predmetov. 

 

2. OBLASŤ – Samovzdelávanie a inovácia výuky 

Počas prebiehajúceho ŠR nastali zmeny aj v mnohých právnych oblastiach: novelizoval sa 

Zákonník práce, začalo sa uplatňovať progresívne zdaňovanie v zákone o dani z príjmov, 

novelizácia zákona o sluţbách zamestnanosti, pripravovaná novela Zákona o bankách, zmeny 

v Stavebnom zákone či zákone o investičných stimuloch. Mnohé z týchto informácii sú 

súčasťou učiva v ŠkVP a je potrebné si ich vyhľadať a naštudovať. Odborný zamestnanec 

v školstve musí neustále sledovať spravodajstvo, čítať odbornú tlač a časopisy a vyuţívať 

internetové vyhľadávače. Vo výučbe sme vyuţívali rôzne informačné broţúry a letáky, ktoré 

nám poskytli hotelieri na exkurziách. Mnohé kolegyne z našej PK aktívne vyuţívali 

interaktívnu tabuľu pri výučbe účtovníctva, ekonomiky a odbornej praxe. Určite to prispelo 

k zvýšeniu kvality vyučovania. Vo voľnejšom období školského roka sme na zvýšenie 

motivácie ţiakov vyuţívali ekonomické hry Bizniss Schoolgames, ale i ďalšie moderné 

ekonomické hry od Nadácie F.A. Hayeka.  

 

3. OBLASŤ – Projekty a samostatná práca ţiakov 

Aj v tomto školskom roku boli vyučujúcimi OP aktívni pri zadávaní projektov, referátov 

a prác. Boli rozličného zamerania – z oblasti ekonomiky, hotelierstva a gastronómie, 

marketingu, animačných a sprievodcovských sluţieb, referáty zamerané na EÚ a postavenie 

SR v tejto organizácií. Na hodinách učebných odboroch sa naši členovia zameriavali najmä na 



podnikania malých a stredných podnikateľov. Cieľom bolo poukázať na postavenie 

podnikateľov v SR, poukázať na najváţnejšie problémy. Zvlášť ţiaci tretích a štvrtých 

ročníkov museli odovzdať projekt z odbornej praxe, v ktorom objasnili riadenie, organizáciu, 

ekonomiku a samotný predmet činnosti vybraného podniku. Mnohé projekty si vyţadovali 

získavať informácie z rôznych štátnych inštitúcií – ministerstiev, úradov, samosprávy. Ţiaci 

sa tak oboznámili nielen s týmito webovými stránkami, ale  našli aj mnoţstvo iných, 

v ktorých si mohli zväčšiť svoj okruh odborných pojmov. Vyučujúce administratívy 

a korešpondencie Mgr. Pjonteková a p. Ferencová zadali ţiakom vypracovať obchodné listy 

formou súvislého príkladu na základe konkrétnej kúpnej zmluvy medzi dodávateľom 

a odberateľom. Kaţdý ţiak tak získal vlastnú vzorku obchodných listov, čo mu umoţní lepšiu 

odpoveď na maturitnej skúške. 

 

4. OBLASŤ – Exkurzie a odborná prax 

Všetci členovia PK, ale najmä Ing. Šimonov, Ing. Gašparová, Ing. Bretzová, Ing. Marková, 

Ing. Králová organizovali mnoţstvo odborných exkurzií, ktoré sauskutočnili na celom 

podtatranskom regióne - najmä v hoteloch, bankách a vo výrobných podnikoch . Študenti 

navštívili mnohé najkvalitnejšie hoteli voVysokých Tatrách (Kempinski, Grandhotel Praha, 

a pod.)  

Ţiaci tretích a štvrtých ročníkov v odboroch obchod a podnikanie, manaţment regionálneho 

CR sa zúčastnili na súvislej odbornej praxi v trvaní 2 aţ 3 týţdne. Vykonávali ju v týchto 

súkromných podnikoch  (Tatranská mliekareň Keţmarok, Samtreid Keţmarok, Leitech Stará 

ľubovňa, CIMA Spišská Belá, ONYX-admin. komplex Poprad, Urbárska spoločnosť 

Slovenská Ves, Stavebniny Keţmarok, Pekáreň Gros Keţmarok, ZAMAZ Keţmarok, KAMO 

Profit Keţmarok, Stavebniny Keţmarok, Plastiflex Keţmarok, Remesla Belá Sp. Belá, MEZ 

elektromotory Keţmarok) a úradoch štátnej správy a samosprávy (Mestský úrad Sp. Belá, 

Sociálna poisťovňa, Obecný úrad Huncovce, Obecný úrad Mlynčeky). 

5. OBLASŤ – Prezentácia školy, súťaţe 

V tomto školskom roku sa naša PK podieľala dva dni pri príprave Dňa otvorených dverí. Bolo 

potrebné pripraviť prezentačné nástenky, vymyslieť krátke odborné kvízy, pripraviť si 

prezentácie odborov a jednotlivých odborných predmetov. Sprievodcovskú činnosť po škole 

a na dielňach vykonávali ţiaci študijného odboru MRCR. Ţiaci mali moţnosť si aj prakticky 

vyskúšať sprevádzanie skupiny, aj s nepozornými a ţivými ţiakmi. Všetci členovia PK sa 

snaţili boli v aj počas týchto dní byť aktívni. 

6. OBLASŤ – Praktická časť odbornej zloţky 

Členovia PK pripravovali na túto časť skúšky nielen počas vyučovacích hodín, ale aj počas 

prestávok a mnohokrát si projekty a práce odnášali na opravu aj domov. V študijných 

odboroch obchod a podnikanie a manaţment regionálneho CR sa skúška konala formou 

komplexnej problémovej úlohy. V odbore spoločné stravovanie sa uskutočnila formou 

Obhajoby projektu a pozostávala z dvoch častí – Vypracovanie projektu a Vlastná obhajoba 

projektu.  

Praktickú časť odbornej zloţky MS neurobili 2 ţiaci – 1 z odboru obchod a podnikanie 

a 1 z odboru manaţment RCR, a tak si ju musia zopakovať v septembri. 

 

7. OBLASŤ – Teoretická časť odbornej zloţky 

Takmer všetci maturanti v školskom roku 2012/2013 zvládli maturitnú skúšku z TČOZ 

a dosiahli študijný priemer 2,53 čo je opäť je to horší priemer ako minulý rok (2,41). Je to 

zaujímavé a moţno tu vidieť aj určitý celoslovenský trend – kaţdý rok majú naši maturanti 

z odbornej časti o desatinu horší priemer. (Rok 2010 – 2,2; 2011 – 2,3; 2012 – 2,41). Skúške 

nevyhovel 1 ţiak odboru spoločné stravovanie a 1 ţiačka zo zdravotných dôvodov pristúpi ku 



skúške po prvý krát v septembri. Témy na TČOZ sme trošku aktualizovali, niekde sme otázku 

lepšie sformulovali. Maturanti počas skúšky mohli vyuţiť len pomôcky povolené 

predmetovou komisiou na aprílovej schôdzi. 

 

8. OBLASŤ – Záverečná skúška 

Niektorí členovia PK sa podieľali v tomto školskom roku pri príprave tém a ţiakov na 

písomnú a ústnu časť záverečných skúšok v  odbore hostinský (Ing. Šimonov, Ing. Gaborčík, 

Ing. Valluš). Myslím ţe ich priebeh prešiel na pokojnej úrovni najmä vďaka dokonalej 

príprave a organizácií skúšok p. zástupcom Ing. Vojtechom Wagnerom, ktorý zodpovedal aj 

za ich administratívny súlad s platnou legislatívou. 

 

9. OBLASŤ – Medzipredmetové a neformálne vzťahy 

Členovia PK sa aktívne zúčastňovali nielen zasadnutí PK, ale tvorivo sa zapájali do riešenia 

úloh v priebehu celého školského roka. Učitelia si navzájom dopĺňali ekonomické a právne 

poznatky. V budúcom školskom roku bude potrebné doplniť ŠkVP odborných predmetov 

o medzipredmetové vzťahy, a preto je potrebné o to viac navzájom komunikovať 

a spolupracovať. 

 

10. OBLASŤ – Poďakovanie 

Na záver sa chcem poďakovať všetkým členom PK za aktívnu a tvorivú prácu so ţiakmi. 

Oceňujem prácu všetkých pedagógov, no najmä tých ktorí odborný výklad doplnili 

skúsenosťami zo ţivota. Ekonómia a odborné vzdelávanie nie sú  ťaţké vedy, len treba vyuţiť 

správnu aktivizujúcu metódu, ktorou sa nezáţivná teória dostane do podoby ľahšej 

a prístupnejšej. Váţim si aj tých, ktorí ţiaka neposudzujú len podľa vedomostí, ale aj 

osobnostne berúc do úvahy rodinné zázemie a vzťahy, v ktorých ţiak ţije. S prácou všetkých 

členov PK v tomto školskom roku som bol spokojný. Na záver si zaţelajme dobré 

medziľudské vzťahy, lebo tie sa najviac odzrkadlia na zdraví a určite aj na pracovnej pohode 

a spokojnosti nás aj ţiakov. 

 

Hodnotenie PK odborných predmetov-  

 vlasová kozmetika, kozmetik,výroba konfekcie 
 

V priebehu šk. r. 2012/2013  pracovala PK v tomto zloţení: 

Vedúci PK:  Ing. Cveková Darina 

Členovia:  Ing. Štekrová  Anna 

   Mgr. Sýkorová Ţelmíra       

   MVDr. Jurášková Drahomíra  

 Mgr. Vlachová Marta 

 Ing. Modranská Marta 

 Ing.Mgr.Chebanová Dana 

 

Činnosť PK počas šk. r. 2012/2013 sa predovšetkým zameriavala na skvalitňovanie 

výchovného procesu. Práca PK vychádzala z plánu PK a počas celého šk. roku sa dopĺňala  

podľa pokynov z porád vedenia školy. 

Hlavnou náplňou bola úzka spolupráca medzi teoretickým vyučovaním a odborným 

výcvikom ,ktorá prispela k zjednoteniu jednotlivých učebných plánov. Počas šk. roka PK na 

svojich zasadnutiach prehodnocovala plnenie časovo- tematických plánov, aktuálne riešila 

nové otázky týkajúce sa pokynov z MŠ, riešila problémových ţiakov príslušných odborov. 

   



 1. Za účelom získania nových vedomosti v oblasti  výroby, ale aj kultúry boli 

organizované exkurzie: 

pre nadstavbové štúdium odbor vlasová kozmetika –  návšteva  Galérie v Stráţkach  za 

účelom získania poznatkov v oblasti dobových účesov – október– Ing.Cveková D. 

 

pre odbor kaderník –účasť na prezentácií nových farieb a technologií v oblasti vlasovej 

kozmetiky na stredisku OV – apríl – Mgr. Sýkorová Ţ. 

 

pre odbor výroba konfekcie – Firma Hankin Móde v Keţmarku – Ing. Štekrová A. 

 

 2. V oblasti spropagovania príslušných odborov  sa jednotliví členovia PK podieľali na 

Dňoch otvorených dverí v mesiaci november. 

 

 3. V oblasti  inovácie a aktualizácie nových  poznatkov boli  v súlade s učebnými 

osnovami vypracované: a) maturitné otázky  na praktickú a ústnu časť odbornej zloţky 

maturitnej skúšky : pre odbor kozmetička – MVDr. Jurášková D. 

                                pre odbor vlasová kozmetika – Mgr. Sýkorová Ţ. 

        b) otázky na písomnú a ústnu časť záverečných skúšok  

pre odbor – kaderník – Mgr. Sýkorová 

pre odbor – výroba konfekcie Ing. Štekrová A 

 

 4. Pre  skvalitnenie a zmodernizovanie vyučovacieho procesu sa jednotliví členovia 

PK podieľali na svojpomocnom zhotovovaní učebných pomôcok, ktoré v plnej miere 

vyuţívali pri maturitných a záverečných  skúškach. 

Termín - september - máj Mgr. Sýkorová, MVDr. Jurášková, Ing.Cveková. 

 

 5. Členovia PK v spolupráci s príslušnými majsterkami OV v rámci vzájomnej 

spolupráce viedli ţiakov formou súťaţí k reprezentácii svojho odboru aj školy 

                        - súťaţ v účesovej tvorbe Nitra - január- Mgr. Sýkorová Ţ. 

  - súťaţ v účesovej tvorbe Košice - máj- Mgr. Sýkorová Ţ. 

                        

 

 6. Jednotliví členovia PK sa počas školského roka zapájali aj do akcii organizovaných 

školou  - tvorba nových vzdelávacích  študijných plánov jednotlivých odborov 

 

            7. V rámci získavania nových poznatkov v oblasti zdravovedy MVDr.Jurášková 

zorganizovala prednášku na tému Zdravé stravovanie. 

 

Jednotliví vyučujúci PK počas celého školského roku 2012/2013 plne uplatňovali na svojich 

hodinách nové formy a metódy vyučovania, pri vyučovaní dbali na odbornú pripravenosť 

najmä v odboroch vlasová kozmetika a kozmetička. Propagovali  environmentálnu, estetickú 

a rodinnú výchovu. Prácu PK hodnotím kladne. 

 

Hodnotenie PK -kaderník 
 

V Školskom roku 2012/2013 nastúpilo do učebného odboru kaderník 20 ţiakov do prvého 

ročníka. 

     Začiatkom školského roka sme sa zúčastnili Burze práce odborných škôl v Hotelovej 

škole, kde sa naše dievčatá prezentovali česaním a úpravou vlasov. Počas školského roku sa 

na našej škole konali, Dni otvorených dverí, ktoré boli priamo v kaderníckom salóne 



a návštevníkom bolo umoţnené aby si  prevádzku pozreli a dozvedeli sa o našom odbore viac. 

V januári sa naša ţiačka Michaela Kellnerová zúčastnila súťaţe v Nitre na tému- Naj Nevesta, 

kde získala 2. miesto. V Apríli, súťaţili ţiačky v Košiciach, témou súťaţe bola „MUSE 

LOVE“, ţiačka Anna Budzáková získala 2.miesto a ţiačka Zuzana Budzaková si vybojovala 

1.miesto. 

 

  V priebehu roka bola opravovaná fasáda na budove kaderníckeho a kozmetického salóna, 

ktorá bola poškodená narazením áut. Aby sa podobné situácie nestávali, Technické sluţby 

nám osadili pred budovu kaderníckeho a kozmetického salónu veľké kvetináče, do ktorých 

sme zabezpečili kvetinovú výzdobu. Taktieţ sme upravovali okolie kvetinami pred vstupom 

do salónu. Na budove nám v závere školského roka firma opravila aj strechu.  

 

V tomto roku vykonala  Štátna školská inšpekcia v našej škole komplexnú inšpekciu, ktorá 

dopadla na úseku praktického vyučovania dobre.  

V rámci ŠIOV, Bratislava bola naša škola bola zapojená do experimentu jednotnej záverečnej 

skúšky učebného odboru kaderník. Tento projekt si vyţadoval účasť Bc. Vladislavy 

Hovancovej, ako garanta za našu školu,  na školeniach a stretnutiach s celoslovenskou 

účasťou učiteľov, písomnej dokumentácie prípravy a vyhodnoteniach záverečnej skúšky. 

 

     Počas roka sme doplnili materiálno- technické vybavenie prevádzky: cvičné hlavy, 

strojček, ţehličky. tovar na produktívne práce. 

 

     V kaderníckom salóne sa ţiačky 2. a 3. ročníka podieľali na produktívnych prácach, 

poskytovali kadernícke sluţby verejnosti, podiel na produktívnych prácach v šk. roku 

2012/2013 bol 4 332,8 eur. 

 

Hodnotenie PK - kozmetik 
 

     Školský rok 2012/2013 sme začali prezentáciou odboru kozmetik na Hotelovej akadémii, 

kde sa konala burza stredných škôl keţmarského a popradského okresu. Ţiačky prezentovali 

úkony, ktoré sa naučili na praxi a predviedli svoju zručnosť na návštevníkoch ( líčenie, 

lakovanie nechtov, farbenie a úprava obočia). 

     V období fašiangov sa ţiačky nášho odboru prezentovali líčením detí 1. stupňa na ZŠ Dr. 

Fischera. Naše dievčatá odviedli dobrú prácu, líčenie bolo prispôsobené detským kostýmom. 

Našou odmenou bola spokojnosť a usmiate tváre detí. 

     V mesiaci apríl sme sa spolu s odborom kozmetik a ich ţiačkami zúčastnili na súťaţi 

v Košiciach – téma Múza lásky, kde sme sa umiestnili za kategóriu tím na krásnom 1. a 2. 

mieste. Dievčatá získali nielen skúsenosti ale aj diplomy a vecné ceny. 

 

  V júni sa dievčatá pod dozorom MOV zúčastnili prezentácie kozmetickej firmy Oriflame 

v Poprade, ktorá robila akciu ku 20. výročiu tejto značky na slovenskom trhu. Ţiačky mali 

moţnosť pracovať s dekoratívnymi prípravkami tejto značky. Líčili zákazníčky a robili 

manikúru a lakovanie nechtov. Taktieţ sa v tomto období dievčatá zúčastnili na keţmarskom 

hrade otvorenia letnej turistickej sezóny a Dňa detí, kde ukázali svoje zručnosti pri líčení detí 

na tvár. 

     V tomto školskom roku sme organizovali rôzne kurzy pre naše ţiačky z rôznych firiem. 

Napríklad mikromasáţ očného okolia, masáţ chrbta, kurz líčenia, kurz na gélové nechty 

s ktorými boli ţiačky veľmi spokojné. Týmito kurzami dievčatá získali certifikáty, ktoré môţu 

vyuţiť v ich ďalšej praxi. 



     Veľmi nás zaujala aj prednáška v spoločenskej miestnosti našej školy o zdravom ţivotnom 

štýle pod vedením profesora z USA. 

     V máji sme sa rozlúčili s našimi štvrtáčkami na praktických maturitných skúškach, kde 

všetky úspešne predviedli svoje praktické zručnosti. 

     Našu prevádzku sme udrţiavali v čistote pravidelnými sanitárnymi dňami. 

     

 Naše ţiačky sa počas roka podieľajú na produktívnych prácach na zákazníčkach v salóne, 

ktorý je počas celého školského otvorený pre verejnosť.  

 

Hodnotenie PK – stavba - drevo 
 

V školskom roku 2012/2013 pracovala PK stavba - drevo v zloţení: 

Vedúca PK: Ing. Slavomíra Huťová 

Členovia: Ing. Vojtech Wagner, Ing. Marta Modranská, Mgr. Marta Vlachová, Ing. 

Marta Mašteníková, Mgr. Mária Pjonteková 

 

Na začiatku školského roku si PK vytýčila hlavné úlohy a schválila plán práce PK na 

celý školský rok. Na pravidelných mesačných zasadnutiach PK sa vţdy riešili úlohy 

vyplývajúce z plánu práce PK spolu s aktuálnymi problémami vo vyučovaní resp. v 

odbornom výcviku. Počas školského roku boli plnené jednotlivé úlohy v súlade s plánom 

práce PK a hlavné úlohy týkajúce sa inovácie a aktualizácie učiva, ţiaci boli motivovaní 

k samovzdelávaciu a sledovaniu aktualít vo svojom zvolenom učebnom odbore štúdiom 

odborných časopisov a účasťou na odborných výstavách a exkurziách.  

Počas celého školského roka členovia PK aktualizovali odborné nástenky v triedach, 

na chodbách školy. 

Ţiaci aj učitelia odborných predmetov navštívili výstavy zamerané na výstavbu a 

bývanie, kde získané materiály a poznatky z týchto výstav ţiaci analyzovali spolu s 

odbornými učiteľmi na odborných predmetoch. Tieto odborné výstavy navštívili viacerí ţiaci 

a odborní učitelia našej školy s cieľom vidieť v praxi nové technológie a materiály, o ktorých 

sa teoreticky učia na odborných predmetoch. 

Ţiaci aj učitelia na týchto odborných výstavách získavajú mnoţstvo nových pomôcok 

a prospektov, ktoré sú veľmi dôleţité pre kvalitné odborné vyučovanie, preto je účasť na 

týchto výstavách veľmi dôleţitá aj v budúcnosti.  

Učitelia odborných predmetov zorganizovali počas školského roka viacero menších 

exkurzií s jednotlivými učebnými odbormi a triedami. Stolári sa oboznámili s piliarskou 

výrobou, triedením a ukladaním reziva na exkurzii na píle. Exkurziami do predajní nábytku v 

meste nazreli do nových trendov vo výrobe nábytku. Návštevou múzea dobového nábytku v 

Keţmarku sa oboznámili so starým dobovým nábytkom jednotlivých slohov, čo je obsahom 

učebných plánov. 

V odbore murár exkurziou na betonárku Juh v Keţmarku sa ţiaci oboznámili s 

výrobou, dávkovaním a rozvozom betónovej zmesi. Návštevou predajní stavebnín v meste sa 

ţiaci oboznámili s novými tehliarskymi výrobkami, technikami, obkladovými materiálmi, 

dlaţbami, spojovacími materiálmi, suchými omietkovými zmesami a stavebnými lepidlami. 

Takisto na modeloch v predajni videli moderné technológie súčasného stavebníctva. 

Členovia PK vypracovali a schválili v rámci PK témy na praktickú časť maturitnej 

skúšky a teoretickú časť  odbornej zloţky MS a tieţ kritériá hodnotenia. Piati absolventi 

v študijnom odbore drevárska a nábytkárska výroba v praktickej časti odbornej zloţky MS 

riešili komplexnú úlohu. Všetci absolventi maturitnú skúšku ukončili úspešne. 



Členovia PK vypracovali a schválili v rámci PK témy na záverečné skúšky pre učebné 

odbory murár a stolár na písomnú, praktickú v spolupráci s majstrami OV a ústnu časť 

záverečnej skúšky a tieţ kritériá hodnotenia písomnej časti. Záverečné skúšky prebehli v  

mesiaci jún a učitelia ţiakov na tieto skúšky svedomito pripravili. Všetci absolventi záverečnú 

skúšku ukončili úspešne. V učebnom odbore murár 4 ţiaci prospeli s vyznamenaním, 3 ţiaci 

prospeli veľmi dobre a ostatní prospeli. V učebnom odbore stolár 1 ţiak prospel veľmi dobre 

a 8 ţiakov prospelo. 

Predmetová komisia v tomto roku pracovala úspešne a vo svojej práci bude 

pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku. Na záver chcem všetkým učiteľom za ich 

prácu počas celého školského roku poďakovať a popriať im veľa úspechov v práci v ďalšom 

období. 

 

Hodnotenie PK – stolár  
 

Na začiatku školského roka ţiaci aj majstri odbornej výchovy realizovali práce 

súvisiace so sťahovaním stolárskych dielní a skladov z Poľnej ulice na Tvaroţniansku ulicu. 

Po týchto prácach nasledovalo ukotvenie, nastavovanie  a polohovanie drevoobrábacích 

strojov a ich napojenie na odsávanie. 

V priebehu školského roka  sa ţiaci 1. aţ 3. ročníka podieľali na stavebno-stolárskych 

opravách školského inventára tak na praktickom, ako aj teoretickom vyučovaní. 

Podieľali sa aj na produktívnych prácach - na zákazkách. Vyrobili exponáty na prezentáciu 

svojho učebného odboru na súťaţ Mladý tvorcav Nitre. 

Vykonávali opravy a údrţbu zariadení detského ihriska a taktieţ svojou prácou prispeli 

k vytvoreniu Park komunity pri nákupnom centre TESCO. 

Vykonávali opravy a údrţbu drevoobrábacích strojov, nástrojov a zariadení. 

Pripravili prezentáciu stolárskych prác a činností počas Dní otvorených dverí. 

Školský rok zakončili prípravou a realizáciou záverečných skúšok. 

 

 

Hodnotenie PK – murár , stavebná výroba 
 

Ţiaci učebného odboru murár 1. aţ 3. ročník a 1. a 2 ročník stavebnej výroby pod 

vedením MOV p. Kellnera, Rusnáka a Bc.Bieľaka sa v  školskom roku 2012/2013  zúčastnili 

v prevaţnej miere na akciách školy: 

oprava omietok, a malieb učební  v budove školy, oprava vstupu do budovy školy, aj v zadnej 

časti smerom do átria, úpravy terénu a vegetačné úpravy v okolí školy, maľby a nátery 

v budove riaditeľstva, oprava malieb a náterov, uloţenie dlaţby a soklíkov v saune, oprava 

malieb a uloţenie dlaţby v kuchynke pri miestnosti stolovania SOP hostinský riaditeľstva, 

zhotovenie malieb a náterov v priestoroch kuchyne a šatní SOP hostinský, stavebné 

rekonštrukčné práce v kuchynke a WC na 2. poschodí v budove riaditeľstva, dezinfekcia 

a oprava malieb stien a náterov v priestoroch schodišťa Š2, stavebné rekonštrukčné práce 

bývalých pivníc Š2. 

  V priestoroch D2 Tvaroţnianska  opravili nátery šatníkov a obnovili nátery stolov, 

soklov, zhotovili bezpečnostné nátery na podlahách dielní a v priestoroch schodišťa. 

Ţiaci 1. a 2. ročníka. stavebnej výroby vykonali opravy zatečených omietok a opravy malieb 

v priestoroch kozmetického salónu.  

Poddieľali sa na realizácii dňa otvorených dverí, pripravili exponáty a prezentovali svoje 

učebné odbory ţiakom ZŠ a verejnosti. 



V školskom roku 2012/2013  ţiaci 3. ročníka učebného odboru murár vykonávali odborný 

výcvik individuálnou formou vo firmách v okolí Keţmarku a v Poprade. 

Majstri uč. odborov murár a stav. výroba veria ţe vykonaná práca má zmysel pre skrášlenie 

školy, dielní OV a zvlášť pre odbornosť ţiakov. 

 

 

Výroba konfekcie v škol. roku 2012/2013 
 

MOV -  Ing. Anna Štekrová, Monika Majerčáková 

 

V školskom roku 2012/2013 sa v učebnom odbore výroba konfekcie odborného výcviku 

zúčastňovali:    3 ţiačky  1. ročníka a 3 ţiačky  2. ročníka.  

Klaudia Pompová, ţiačka 2. ročníka ukončila štúdium na vlastnú ţiadosť dňa 05.04.2013. 

 

V priebehu školského roka ţiačky vykonávali cvičné práce v súlade so Školským 

vzdelávacím programom,  zhotovovali taktieţ zákazky  aj pre účely školy /šatky pre 

pedagógov na Burzu stredných škôl, šili obrusy, pomáhali pri úprave šiat a modelov dievčat 

na súťaţe učebného odboru kaderník a študijného odboru kozmetik/.  

 

Podieľali sme sa na príprave Dňa otvorených v krajčírskej dielni na  úseku praktického 

vyučovania. 

 

Aktualizovali sme nástenky a priestory dielní. Počas vianočných a veľkonočných sviatkov 

sme skrášlili priestory  výzdobou. 

 

 

Stravovacia komisia  v roku  2012/2013 
 

Zloţenie : Predseda : Ing. Martin Šimonov 

                 Členovia : Mgr. Dušan Griglák 

                                   Mgr. Karol Ţembovič 

                                   Ing. Tatiana Bizubová 

                                   Bc. Zdenka Blaščáková 

                                   Ing. David Sabol 

                                          Milan Starinský 

                                   Bc. Margita Kancirová 

 

Vyhodnotenie činnosti stravovacej komisie za rok 2012/2013 

 

Komisia  pracovala v zloţení: Ing. Martin Šimonov, Mgr. Dušan Griglák,   Mgr. Karol 

Ţembovič, Ing. Tatiana Bizubová, Bc. Zdenka Blaščáková, , Ing. David Sabol, Milan 

Starinský, Bc Margita Kancírová, p.Libuša Rennerová. 

 

      Zasadnutia komisie boli nepravidelné. Pri dennom kontakte členovia komisie prenášali 

pripomienky stravníkov priamo v stredisku praktického vyučovania.  Po roku činnosti 

komisia konštatuje, ţe mnoho stravníkov sa odhlásilo. Počas jednania komisie boli vznesené 

nasledovné  pripomienky : 

 

 po konzumácii omáčky je stravníkom zle /asi ju poriadne neprevaria/ 

 veľa stravníkov sa odhlásilo 



 posledné obdobie je bádať trocha zlepšenie kvality 

 v lete viac zeleniny a ovocia 

 

     Na základe pripomienok stravníkov a v záujme zlepšenia spolupráce stravovacia komisia 

 

                                                       d o p o r u č u j e  

prijať tieto opatrenia : 

 

   1, Hodnotiť kvalitu stravy iba so zástupcami stravníkov a vedúcim úseku PV. 

        T.: 1x mesačne                                                      Zodp.: zástupca pre PV 

                                                                                                  a predseda SK 

 

    2, Pripomienky stravníkov  riešiť s podriadenými na porade úseku. 

        T.: 1x mesačne                                                      Zodp.: zástupca pre PV 

 

 

Správa o plnení plánu prevencie drogových závislosti a sociálno-

patologických javov v š. roku 2012/13 
 

V mesiaci september bola nadviazaná spolupráca s Mestskou políciou v Keţmarku, konkrétne 

so zástupcom náčelníka por. M. Kušnirákom a por. Mgr. Martou Dlhou z OO PZ Poprad. 

Spolupráca bude prebiehať dlhodobo formou besied, prednášok a praktických ukáţok na tému 

drogy, násilie, šikana a rôzne druhy závislostí. 

V októbri prebehla aktualizácia násteniek, kde sú zverejnené rôzne informácie o dôsledkoch 

uţívania drog, o vzniku závislostí nie len na nelegálnych ale aj na legálnych drogách a iných 

závislostiach. Boli zvolaní všetci triedni učitelia, ktorí boli informovaní o metodickom liste 

protidrogovej prevencie, ktorý by mal byť vyuţitý pre potreby triednických hodín. 

V novembri sa všetci ţiaci školy zúčastnili multimediálneho protidrogovo – motivačného 

koncertu Vzdušné zámky. Škola bola zapojená do šiesteho ročníka celoslovenskej kampane 

boja proti AIDS – Červené stuţky a zároveň bola vytvorená osobitná nástenka s tematikou 

AIDS. Na hodinách OBN, ETV a SCP boli spropagované dni 19.11. Svetový deň prevencie 

týrania detí a 20.11. Medzinárodný deň bez fajčenia. 

Dňa prvého decembra ţiaci zviditeľnili deň boja proti AIDS nosením červených stuţiek. 4. 

12. prebehli triedne kolá vedomostného kvízu Olympiáda ľudských práv, víťazi sa zúčastnili 

10. 12. školského kola OĽP. Priebeţne sa riešili rôzne problémy spolu s výchovnou 

poradkyňou (poţitie alkoholu počas prestávky, obvinenie ţiačky zo sexuálneho deliktu, atď) 

V januári sa konala prednáška s besedou na tému Prevencia drogových závislostí s por. 

Milanom Kušnirákom, zástupcom náčelníka mestskej polície pre 2. ročníky. Na nástenke boli 

spropagované charitatívne organizácie ako Liga proti rakovine a Liga za duševné zdravie. 

Február sa niesol v znamení týţdňa boja proti alkoholizmu, prebiehali besedy na triednických 

hodinách, triedni učitelia informovali ţiakov o nebezpečenstve uţívania alkoholických 

nápojov, z anonymného dotazníka sa zistilo, ţe viac ako 80% ţiakov uţ má skúsenosti 

s alkoholickými nápojmi. Na hodinách zdravovedy vyučujúci zabezpečili rozhovory na tému 

„Zdravý ţivotný štýl“. 

V marci  prebehli  v rámci Týţdňa boja proti rasizmu volejbalové a futbalové turnaje medzi 

bielymi a rómskymi ţiakmi. Dňa 26.3. sa uskutočnila prvá beseda zo série Protidrogová 

prevencia u mladých ľudí pre ţiakov 2. a 3. ročníkov spojená s ukáţkami vyhľadávania drog 

psom a psovodom, ţiaci boli poučení o účinkoch rôznych druhov drog a tieţ 

o trestnoprávnych následkoch pri uţívaní a distribúcii drog. 



V apríli boli v škole aktualizované nástenky s tematikou zdravého ţivotného štýlu a všetci 

ţiaci školy navštívili Multimediálny antidiskriminačno – motivačný koncert „Bezsvedomie“, 

zameraný na témy šikanovanie a intolerancia medzi mládeţou. 

V máji bolo realizované športové podujatie pri príleţitosti svetového dňa „Pohybom ku 

zdraviu“, boli to rôzne športové súťaţe medzi strednými školami. Triedni učitelia oboznámili 

ţiakov na triednických hodinách s rizikom vyplývajúcim z uţívania tabakových výrobkov pri 

príleţitosti Svetového dňa bez tabaku 31.5. 

V júni bol formou nástenky a propagačných materiálov spropagovaný Medzinárodný deň boja 

proti drogovej závislosti a nezákonnému obchodovania s drogami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

V Keţmarku dňa  30. 8. 2013 

 

 

Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa  22. 10. 2013 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa  30. 8. 2013 

 

 

 

 

PhDr. Marta Sabolová, 

      riaditeľka školy 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa 

 

 

     Schvaľuje  

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  

v SOŠ  v Keţmarku za školský rok 2012/2013. 

 

 

 

 

Ing. Karol Lacko, PhD.,  

            vedúci OŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:   

Výkaz o správe a hospodárení za rok 2012/2013 

Protokol právneho/neprávneho subjektu



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


