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(1) – a        Identifikačné údaje o škole 

 

 

Názov školy:  Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

 Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 

 

Skrátený názov: SOŠ OaS Trenčín 
 

Sídlo: Ul. P. Jilemnického č. 24,   912 50  Trenčín 

 

Identifikačné číslo: 000351806 

 

Vyučovací jazyk: slovenský 

 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia 

 

Doba trvania: neurčitá 

 

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne      

Zriaďovateľskú funkciu vykonáva od 1. 7. 2002 podľa §4 

písm. f) zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch, 

§ 21 ods. 8 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách v znení neskorších predpisov a § 4a ods. 1 a 2 

zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve v znení zákona č. 416/2001 Z.z. v 

súvislosti s prechodom zriaďovateľskej funkcie. 

 

 Zmena názvu školy je od 1. 2. 2009 na základe dodatku č. 2 

– TSK/2009/01962-3. 

 

 

 

 

 

Kontakt: Tel. č.: 032 / 65 097 11 

 Fax č.: 032 / 65 097 25 

 e-mail: info@sosostn.tsk.sk 

 http:  //  www.sosostn.sk 
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Základný predmet činnosti 
 

     Škola poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie v študijných a učebných 

odboroch a pripravuje ich, resp. zamestnancov študujúcich popri zamestnaní na výkon 

robotníckych povolaní a odborných činností. 

     Zabezpečuje teoretické vyučovanie, odbornú prax, odborný výcvik a výchovu mimo 

vyučovania v Slovenskej republike, prípadne v zahraničí. 

     Vykonáva kadernícke, kozmetické, pedikérske, rehabilitačné služby. Organizuje slávnosti, 

bankety, recepcie a pod.  

Prenajíma hnuteľný a nehnuteľný majetok. 

 

 

     Predmet činnosti je definovaný v dodatku č. 3 T/SK/2009/02446-35 k zriaďovacej 

listine vydanej v Trenčíne 22. 8. 2007 pod číslom T/2007/03886-36. 

 

 

 

 

Zamestnanci školy 
 

Vedenie školy 
 Mgr. Mária Hančinská riaditeľka školy 

 Ing. Martina Barteková zástupca pre OV 

 Mgr. Katarína Ľahká zástupca pre TV, od 1. 9. 2012 do 30. 6. 

                                                                                     2013   

 Ing. Milena Mjartanová zástupca pre TV, od 1. 5. 2012 

 Ing. Daniela Sedláková vedúca TEČ do 31. 3. 2013 

                   Ing. Janka Balajová                                vedúca TEČ od 1. 4. 2013 

 

 

Pedagogickí zamestnanci  

 

Učitelia 

Bagar Boris, Ing. 

Balajová Janka, Ing. 

 

Bartková Alena, PhDr.  

Bebjaková Ľubica, Mgr.  

Benková Katarína, Ing.  

Blahová Adriana, Ing.  

Búriová Mária, Ing. predseda MK EP 

Černeková Anna, Mgr.       predseda MK PP 

Češková Ľudmila, Mgr.  

Čierna Milota, Mgr. predseda MK TV 

Čuláková Martina, Mgr.  

Fencík Juraj, Mgr.   

Filínová Miriam, PhDr.  

Fronková Alžbeta, Mgr.  
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Galambosová Andrea, Mgr.  

Galková Oľga, Bc.  

Gloneková Zuzana, Ing.  

Hanová Oľga, Ing.arch.  

Hladíková Iveta, Ing.  

Horná Zlatica, Mgr. 

Chlapík Matej, Mgr. 

 

Jakubek Miroslav, Ing.  

Jászberényi Barbora, Mgr. koordinátor SOČ do 31. 10 2012 

Jaška Roman, Mgr. 

Kačincová Anna, Ing. 

 

Koláčková Alena, Mgr.  

Korienková Sidónia, Ing.  

Kosibová Janka, Mgr. koordinátor protidrogovej prevencie 

Kresseová Marta, MVDr.  

Lenart Peter, Mgr.  

Marton Milan, Mgr.                                                                            koordinátor SOČ od 1. 11. 2012 

Masárová Martina, Mgr.  

Masaryková Zuzana, Mgr.  

Mastelová Miroslava, PaedDr. predseda MK HP 

Meravý Radoslav,  Ing. predseda MK GP 

Mikušat Miroslav, Ing.  

Mrava Vincent, Ing.  

Mydlová Eva, Ing. 

Neúročný Ivan, Mgr. 

 

Olejníková Janka, Ing.  

Plšková Alena, PhDr. 

Popaďáková Mária, MVDr. 

 

Rácová Jela, Ing.  

Santová Gabriela, Mgr. predseda MK CJ 

Sásková Marcela, Ing.  

Stanková Marcela, Ing.  

Strechová Jarmila, Mgr. špeciálny šk. pedagóg, výchovný poradca 

Sýkorová Iveta, PaedDr.  

Šargavá Dagmar, Ing.  

Šišovská Monika, Mgr.  

Števanková Marta, RNDr. fond učebníc, školská knižnica 

Švančarová Janka, Mgr.  

Švecová Lucia, Mgr.  

Švedová Jana, Ing.  

Tomalová Ľubica, Mgr.  

Vasková Barbora, Mgr.  

Vavríková Monika, PaedDr. 

Vicenová Katarína, Ing. 

 

Vlnová Danica, Ing. 

Zahradníková Zuzana, PaedDr. 

 

Zámečníková Anna, Mgr.  

Zaťková Mária, Ing.  

Zavacká Gabriela, Mgr.  
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Majstri odborného výcviku 

Dávidková Anna, Bc.  

Gavendová Jana, Bc.  

Hatnančíková Margita,Bc. 

Holúbková Katarína 

 

Jamborová Ľudmila, Bc.  

Klimová Anna, Bc. hlavná majsterka  

Kmeťová Lucia, Bc. 

Kopuncová Eva, Mgr. 

 

hlavná majsterka  

Magula Jozef, Bc.  

Marková Petra, Bc.  

Mikšíková Alena, Bc.    hlavná majsterka, vedúca školského závodu 

Mlčúchová Marta 

Nápoká Nora, Bc. 

 

Nováková Františka, Bc.  

Nováková Jarmila, Mgr. hlavná majsterka, vedúca školskej jedálne 

Ondrášek Peter 

Ozimá Vladimíra, Bc. 

Repáňová Helena, Bc. 

 

Sabalová Soňa  

Serišová Brigita, Bc. 
 

Sýkorová Galina, Bc.  

Šedivá Mária  

Škundová Ivana, Mgr.  

Tinková Ľudmila 

Turčáková Mária 

Vojtechová Barbora 

 

  

  

Nepedagogickí zamestnanci 

 

THP, upratovačky, údržba, vrátnici – TEČ 

 

Augustini Pavol 

Červeňanová Iveta 

Dohálová Anna 

Ďurišová Alena 

Fraňová Mária 

Hollý Jozef 

Krupková Janka 

Lesay Pavol 

Maceková Martina 

Masaryk Michal, Bc. 

Michel František 

Mojtová Zuzana 

Nápoká Eleonóra 

Nôšková Marta 

Punová Zuzana 
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Staňová Anna 

Škytová Helena 

Štefánková Janka  

Tvrdoňová Mária 

Valient Juraj 

 

Vicenová Oľga  

 Vojtechová Eva  

  

Školská jedáleň 

                    Dražkovcová Ľudmila 

                    Marešová Mária 

                    Stašáková Jarmila 

 

GASTROCENTRUM        

Barišová Mária 

Bulejková Alena 

Fraňová Mária 

Gagová Ľudmila 

Graňačková Alena 

Ježík Milan 

Karneková Ľudmila 

Kučerová Danka 

Lovišková Sidónia 

Malíková Emília 

Marčeková Renáta 

Mizeráková Anna 

Prístupná Božena 

Uhlíková Antónia 

 

 

 

Rada školy 
 

Mgr. Eva Kopuncová  predseda, zástupca MOV 

Ing. Zuzana Gloneková  zástupca učiteľov 

Oľga Vicenová zástupca nepedagogických pracovníkov  

Ing. Milan Berec  poslanec TSK 

Ing. Ján Krátky  poslanec TSK 

Ing. Pavol Krištof  poslanec TSK 

JuDr. Anna Vitteková poslanec TSK 

Bc. Martina Barteková  zástupca rodičov 

Mgr. Lenka Brázdová  zástupca rodičov 

Michaela Brezinová  zástupca rodičov 

Marek Beneš zástupca žiakov,  III. HA  
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Metodické komisie 
 

1.  Metodická komisia humanitných predmetov  -   MK HP 
 Predseda:  PaedDr. Mastelová Miroslava 

 

2. Metodická komisia prírodovedných predmetov  -  MK PP 

 Predseda:    Mgr. Anna Černeková     

 

3. Metodická komisia cudzích jazykov  -  MK CJ 

   Predseda:   Mgr. Alena Koláčková 

 

4. Metodická komisia telesnej výchovy  -  MK TV  
 Predseda: Mgr. Milota Čierna 

 

5. Metodická komisia obchodu, podnikania a služieb  -  MK OPS 

 Predseda:   Ing. Mária Búriová    

 

6. Metodická komisia gastronomických odborov  -  MK GO 

 Predseda:  Ing. Radoslav Meravý   
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 (1) – b       Počet žiakov v školskom roku 2012/2013    

 

           Denné štúdium              971 

 úplné stredné vzdelanie    703 

 stredné vzdelanie    268 

Štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov     19 

 

Celkom    990 

 

Vzdelávacie poukazy vydané   979 

 prijaté   678 

 

 

Žiaci denného štúdia 

 Študijné a učebné odbory 

Kód odboru Názov odboru Počet žiakov v ročníkoch Spolu 

  I. II. III. IV. V.  

 Študijné odbory 

6323 6 hotelová akadémia 58 58 51 52 64 283 

6329 6 obch. a inf. služby – medzin. obchodné vzťahy 12 19 13   44 

6352 6 obchod a podnikanie 11 22 13 30  76 

6442 4 obchodný pracovník    10  10 

6444 4 čašník, servírka 13 17 13 11  54 

6445 4 kuchár 26 24 24 11  85 

6446 4 kozmetik 14 11 12 11  48 

6403 4 podnikanie v remeslách a službách 30 24    54 

6421 4 spoločné stravovanie 29 20    49 

Spolu 193 195 126 125 64 703 

 Učebné odbory 

2964 2 cukrár 11 8 10   29 

6444 2 čašník, servírka 15 14 9   38 

6445 2 kuchár 26 35 35   96 

6456 2 kaderník 14 23 23   60 

6489 2 hostinský 15 15 15   45 

Spolu 81 95 92   268 

 

Triedy 

  Počet tried v ročníku 
Spolu 

  1. 2. 3. 4. 5. 

 Denné štúdium spolu  12 9 10 5 2 38 

v
 t

o
m

  4 a 5 ročné ÚSV (s maturitou)  6 5 5 5 2 23 

 2 ročné nadstavbové (maturita)  2     2 

 1-3 ročné SV (bez maturity)  4 4 5   13 
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Štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov 

 Študijné a učebné odbory  

Kód odboru Názov odboru Spolu 

  19 

 Študijné odbory  

6403 L podnikanie v remeslách a službách 1 

6352 6 obchod a podnikanie 2 

6403 4 podnikanie v remeslách a službách 8 

6421 4 spoločné stravovanie 3 

6445 5 kuchár 2 

   

Spolu 16 

 Učebné odbory  

6445 2 kuchár 1 

2964 H cukrár 1 

6456 2 kaderník 1 

Spolu 3 
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Denné štúdium 

 

Trieda    Počet  Ch  D  Odbory  Triedny učiteľ 

 

1.HA 29   4 25 6323 K PaedDr. Miroslava Mastelová  

1.HB 29   6 23 6323 K Mgr. Barbora Jászberényi 

1.PS 23   6 17 6352 M, 6329 M 01 Ing. Jela Rácová 

1.ČK 26 16 10 6444 K, 6445 K  Mgr. Anna Zámečníková 

1.KZ 27 12 15 6445 K, 6446 K  PaedDr. Monika Vavríková  

1.NP 29 19 10 6403 L RNDr. Marta Števanková 

1.NS 29 17 12 6421 L Ing. Sidónia Korienková 

1.AB 27 14 13 6445 H, 6444 H Mgr. Anna Černeková   

1.AD 28 13 15 6445 H, 6456 H Mgr. Gabriela Zavacká 

1.CH 26 11 15 2964 H, 6489 H Mgr. Roman Jaška 

     

1. ročník 273 118 155  Tried v ročníku:  10 

 

2.HA 30 15 15 6323600 PhDr. Alena Plšková 

2.HB 28   5 23 6323600 Ing. Danica Vlnová 

2. ČK 29 20   9 6444400, 6445400 Mgr. Janka Švančarová 

2.KZ 23 10 13 6445400, 6446400 Mgr. Andrea Galambosová 

2.OP 22   9 13 6352600 Ing. Mária Búriová 

2.OS 19   7 12 6329601 Ing. Mária Zaťková 

2.AB 25 13 12 6444200, 6445200 Mgr. Juraj Fencík 

2.AD 23   8 15 6445200, 6456200 Mgr. Barbora Vasková 

2.DA 24 13 11 6456200, 6445200 Mgr. Gabriela Santová 

2.CH 24 15   9 2964200, 6489200 Ing. Anna Kačincová 

2.NP 24   9 15 6403400 Ing. Boris Bagar 

2.NS 20 12   8 6421400 Mgr. Janka Kosibová 

2. ročník 291 136 155  Tried v ročníku:  12 

 

3.HA 27 11 16 6323600 Mgr. Katarína Ľahká 

3.HB 24   9 15 6323600 Mgr. Lucia Švecová 

3.ČK 24 14 10 6445400, 6444400 Mgr. Alena Koláčková 

3.KZ 25 13 12 6446400, 6445400 Mgr. Martina Masárová 

3.PS 26 10 16 6352600, 6329601 PhDr. Miriam Filinová 

3.AB 20 14   6 6445200, 6444200 Bc. Oľga Galková 

3.DA 22   8 14 6456200, 6445200 Mgr. Ľudmila Češková 

3.AD 25 11 14 6445200, 6456200 Ing. Dagmar Šargavá 

3.CH 25 11 14 2964200, 6489200 Mgr. Peter Lenart 

3. ročník 218    101 117  Tried v ročníku:  9 

 

4.HA 26   6 20 6323600 Ing. Martina Barteková 

4.HB 26   8 18 6323600 Ing. Milena Mjartanová 

4.OP 30 10 20 6352600 Ing. Zuzana Gloneková 

4.ČK 22 15   7 6444400, 6445400 Mgr. Milota Čierna 

4.OZ 21 16   5 6442400, 6446400 PhDr. Alena Bartková 

4. ročník 125     55 70  Tried v ročníku:  5 
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5.HA 32   9 23 6323600 Ing. Jana Švedová 

5.HB 32   7 25 6323600 Ing. Katarína Benková 

5. ročník 64         16 48  Tried v ročníku:  2 

 

Spolu 971 426 545  Tried na škole:  38 
 

 

Individuálna integrácia žiakov denného štúdia   
 

  Spolu 

z toho  

diev-  

čatá 

v tom postihnutie 

sluchové zrakové telesné 
vývinové poruchy 

správania učenia 

spolu dievč. spolu dievč. spolu dievč. spolu dievč. spolu dievč. 

1. ročník 8 4 1 1   1 0   6 3 

2. ročník 12 3         12 3 

3. ročník 10 5     1 0   9 5 

4. ročník 2 1         2 1 

5. ročník             

Celkom 32 13 1 1   2 0   29 12 

 

     Individuálna pozornosť je venovaná integrovaným žiakom s poruchami učenia. Spolupráca 

s rodičmi v tejto oblasti je systematická a obojstranne účinná. Žiaci majú záujem svoje 

nedostatky kompenzovať usilovnosťou a zodpovedným prístupom k práci najmä na 

pracoviskách. 

 

     Pedagogická dokumentácia integrovaných žiakov je vedená zodpovedne v spolupráci 

s triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi, rodičmi a KPPP. Každý žiak má vypracovaný 

IVP (individuálny vzdelávací program), ktorý vychádza z danej dysfunkcie žiaka. 
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(1) – c, d  Prijímacie konanie 

 

 

Denné štúdium pre absolventov základnej školy 
 

     Prehľad o prijímacom konaní do jednotlivých študijných a učebných odborov pre školský 

rok 2013/2014 zobrazuje nasledujúca tabuľka: 

 

odbor 
plán 

prijíma
nia 

počet        
prijatých   
v 1. kole 

počet 
prihláš

ok  
v 2. 
kole 

 
počet 

prijatých 
v 2. kole 

počet 
prijatých a 
zapísaných  

celkový počet 
prijatých 

a zapísaných 
po  

2. kole 

 
počet voľných 

miest po 
 2. kole 

6323 K hotelová 
akadémia 

56 53 1 1 1 54 2 

6329 M 01 OIS – 
medzinár. obch.  vzťahy 

12 12    12  

6352 M obchod a 
podnikanie 

12 11    11 1 

6444 K 
čašník, servírka 

12 11    11 1 

6445 K kuchár 24 18    18 6 

6446 K kozmetik 12 12    12  

2964 H cukrár 12 12    11 1 

6444 H 
čašník, servírka 

12 12    12  

6445 H kuchár 24 20    20 4 

6456 H kaderník 12 12    12  

6489 H hostinský 12 10    10 2 

SPOLU 200 183 1 1 1 183 17 

 

 

     Do jednotlivých študijných a učebných odborov boli prijatí žiaci v súlade s kritériami pre 

prijímanie zo dňa 4. marca 2013 - schválila Pedagogická rada  a 27. 3. 2013 – schválila Rada 

školy podľa nasledujúceho harmonogramu: 

 

náhradné testovanie za TESTOVANIE 9:   23. apríla 2013 (nevyužil ani jeden uchádzač) 

prijatie bez prijímacích skúšok:  učebné odbory - 29. 4. 2013 

 študijné odbory – 29. 4. 2013 (6 žiakov – získali úspešnosť 

                                                     v Testovaní 9 minimálne 90% z oboch testovaných  

                                                     predmetov (SJL, MAT) 

autoremedúra:   28. 5. 2013 - 4. 6. 2013 

odvolania na TSK:   10  uchádzačov  

2. kolo prijímacích skúšok: evidovaná bola 1 prihláška na študijný odbor 

                                                                    6323 K hotelová akadémia 
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     Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s § 62 - § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení 

neskorších predpisov.   

 

      

Denné štúdium pre absolventov učebných odborov – nadstavbové štúdium 
 

     Do jednotlivých študijných odborov boli prijatí žiaci v súlade s kritériami pre prijímanie zo 

dňa 4. 3. 2013 – schválila Pedagogická rada a 27. 3. 2013 – schválila Rada škola podľa 

nasledujúceho harmonogramu: 

 

prijatie bez prijímacích skúšok:   19. 6. 2013 

výsledky 1. kola prijímacích skúšok:   19. 6. 2013 

odvolania na TSK:  neboli žiadne 

 

 

Prehľad výsledkov prijímacieho konania 
 

odbor 
plán 

prijímania 
počet    

prihlášok 
počet 

prijatých 
zrušené 
prijatie 

počet prij. 
autoremed. 

počet 
prijatých   

 
voľné 
miesta 

 6403 L  
 podnikanie v remeslách a       
službách 

30 22 22 0 0 22 8 

 6421 L  
 spoločné stravovanie 

30 24 24 0 0 24 6 

SPOLU 60 46 46 0 0 46 14 

 

      

 

 

Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s § 62 - § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení 

neskorších predpisov.   
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 (1) – e       Hodnotenie a klasifikácia žiakov 

 

 

 

Teoretické a praktické vyučovanie  
 

Prospech a dochádzka žiakov   (podľa stavu k 31. 8. 2013) 
 

R
o

čn
ík

 

Počet 
z toho počet 

vymeškaných 

hodín 

prospeli neprospeli 
ne- 

klasi- 

fiko- 

vaní 

žiaci 

so zníženým stupňom 

zo správania 

tr
ie

d
 

žiakov spolu 

v tom 

spolu 

v tom z predmetu 

opr. 

skúš- 

ky 

s vyz- 

name- 

naním 

veľmi 

dobre 

ostat- 

ní 

  

jed- 

ného 

  

 dvoch 

  

3 a 

viac 

  

spolu 

z toho 

neospra- 

vedlnené  

2. 3. 4. 

stupňom 

Druh štúdia  - úplné stredné 4 a 5 ročné (s maturitou) 

1. 5 132 125 8 29 88 7 5  2 5  2 4  8203 198 

2. 6 150 149 14 26 109 1   1   9 3  10774 420 

3. 5 120 119 7 24 88 1 1   1   2  7076 283 

4. 5 123 121 13 33 75 1  1  1 1 2 1  8066 260 

5. 2 64 63 12 22 29 1  1  1  2 1  5478 111 

Spolu 23 589 577 54 134 389 11 6 2 3 8 1 15 11  39597 1272 

Druh štúdia  - neúplné stredné (bez maturity) 

1.   3 82 76 3 3 70       8 9 5 6836 874 

2. 4 91 90 0 7 83 1  1  1  19 8 1 8055 594 

3. 4 87 87 2 4 81          6692 265 

Spolu 11 260 253 5 14 234 1  1  1  27 17 6 21583 1733 

Druh štúdia – nadstavbové 2 ročné (s maturitou) 

1. 2 50 44 0 3 41 6 1 1 4 2     5092 265 

2. 2 43 42 4 4 34 1   1      5059 66 

Spolu 4 93 86 4 7 75 7 1 1 5 2 0 0 0 0 10151 331 

 

 

 

Maturitné skúšky  
 

Maturitné skúšky sa konali v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z o ukončovaní štúdia na stredných 

školách. 

Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 189 žiakov. 

Počet žiakov, ktorí nekonali MS v riadnom termíne: 7 žiakov (1 prerušenie štúdia, 2 

ukončenie štúdia, 4 nepripustení z dôvodu neprospechu) 

V riadnom termíne MS neuspeli 13 žiaci. 
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Opravná maturitná skúška z EČ a PFIČ z cudzieho jazyka sa konala dňa 04. 09. 2013 v SOŠ 

podnikania v Trenčíne. Túto časť MS absolvovalo 6 žiakov z ANJ B1 a 1 žiak z NEJ B1, 

z toho 2 žiaci neuspeli a budú túto skúšku opakovať v marci 2014. 

 

  

 EČ /ANJ PFIČ/ANJ EČ / NEJ 
PFIČ / 

NEJ 

Neuspeli 

z oboch 

častí 

Uspeli 

z oboch 

častí 

Uspeli 1 5 0 0 
2 1 

Neuspeli 5 1 1 1 

 

 

Ústna časť maturitnej skúšky v mimoriadnom termíne (september 2013) za školský rok 

2012/13 sa bude konať v dňoch 18. -19. 09. 2013. 

Na opravnú MS sa prihlásilo 13 žiakov.  

MS v náhradnom termíne budú konať 3 žiaci. 

 

 

Vyhodnotenie MS – 2013 v riadnom termíne podľa predmetov  

 

Predmet Úroveň 
Počet PFEČ PFIČ U F I Č  

Priemer Počet 
prihl. Priemer Počet Priemer Počet 1 2 3 4 5 

ANJ B1 131 55,0 129 51,36 129 41 26 35 20 4 2,37 126 

ANJ B2 3 65,83 3 68,33 3 3 - - - - 1,00 3 

NEJ B1 49 47,9 49 51,87 49 12 8 23 3 2 2,48 48 

RUJ B1 1 46,7 1 30,0 1 - 1 - - - 2,00 1 

FRJ * * * * * * * * * * * * * 

MAT * * * * * * * * * * * * * 

SLJ *  189 63,05 187 69,29 187 72 46 51 11 - 2,00 180 

PČOZ * 189 * * * * 42 69 49 26 1 2,32 187 

TČOZ * 189 * * * * 35 58 49 40 - 2,52 182 

ANJ  

dobrovo

ľná * 1 * * * * * * * * * * * 

NEJ 

dobrovo

ľná * * * * * * * * * * * * * 
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Vyhodnotenie MS -2013  podľa tried  

 

Trieda EX /ANJ 
PFIČ/ 

ANJ 
EX / NEJ PFIČ / NEJ EX /RUJ 

PFIČ/RU

J 
ÚČ/ RUJ 

5.HA 71,38 63,59 * * * * * 

5.HB 71,85 71,32 73,08 75,47 * * * 

IV.ČK 46,1 49,17 37,16 43,5 * * * 

IV.OZ 45,24 43,93 33,02 43 * * * 

IV.OP 50,67 49 49,6 52,5 * * * 

II.NP 38,32 33,53 32,9 33,75 * * * 

II.NS 40,92 34,55 29,15 32,5 * * * 

ŠJP 44,15 30,15 69,15 62,5 46,7 30 2        

        

Trieda ÚČ / ANJ ÚČ /NEJ EX / SJL PFIČ / SJL ÚČ / SJL TČOZ PČOZ 

5.HA 1,23 * 73,39 80,35 1,33 2,2 2,16 

5.HB 1,95 1,46 76,18 83,93 1,22 2,13 1,88 

IV.ČK 2,67 2,75 51,15 59,74 2,71 2,43 2,18 

IV.OZ 2,23 3,17 59,86 66,83 1,89 2,32 2,42 

IV.OP 2,88 2,5 69,43 68,21 1,93 2,53 2,27 

II.NP 3,05 2,8 50,68 61,27 2,87 3 2,61 

II.NS 3,2 3,34 48,92 54,28 2,72 3,33 3,05 

ŠJP 3,5 2 55,8 62,77 2,29 2,67 2,45 

 

 

Maturitná skúška v mimoriadnom termíne za školský rok 2011/12 sa konala dňa 14. 9. 2012. 

Celkový počet žiakov konajúcich opravnú MS : 6 + 1 žiak, ktorý ukončil štúdium v školskom  

roku 2010/11. 
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Maturitná skúška v mimoriadnom termíne (február) sa bude konať dňa 4. 2. 2014. 

 

 

 

Záverečné skúšky 
 

     V školskom roku 2012/2013 vykonalo záverečnú skúšku 87 žiakov v spolupráci so 

Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, ktorá poskytla Osvedčenia SOPK pre 

vyznamenaných žiakov a žiakov s prospechom veľmi dobrým. 

 

Kuchár    34 žiakov 

Čašník, servírka    8 žiakov 

Cukrár   10 žiakov 

Hostinský(á)   11 žiakov 

Kaderník   11žiakov 

 

 

     Mimoriadnu záverečnú skúšku vykonali 2 žiaci z písomnej, praktickej a ústnej časti. Obaja 

úspešne. 

 

    Aj v tomto školskom roku v zmysle vyhlášky 318/2008 o ukončovaní štúdia bola do 

záverečného hodnotenia záverečnej skúšky zahrnutá písomná časť záverečnej skúšky, čo 

výrazne ovplyvnilo počet prospievajúcich žiakov, ktorých sme v predchádzajúcich rokoch 

mali  viac a to z dôvodu, že žiaci preukazujú výrazne lepšie manuálne zručnosti ako teoretické 

vedomosti  z odborných predmetov.  

 

     Uplatnenie absolventov študijných a učebných odborov je veľmi dobré, ako na trhu práce 

v SR, tak aj v krajinách EÚ. Kredit našich absolventov zvyšuje skutočnosť, že po absolvovaní 

zahraničnej praxe sa stávajú flexibilnejšími  a zručnejšími a hlavne  strácajú jazykovú bariéru 

a vedia komunikovať v cudzom jazyku.  

Predmet MS 
Počet 

žiakov 

Počet 

žiakov, 

ktorí 

vykonal

i MS 

úspešne 

Počet 

žiakov, 

ktorí 

vykonali 

MS 

neúspešne 

Počet žiakov, 

ktorí sa 

nezúčastnili 

MS 

/ospravedlnili 

sa/ 

Počet žiakov, 

ktorí sa 

nezúčastnili 

MS 

/neospravedl

nili sa/ 

ANJ 5+1 2+1 3 0 0 

NEJ 1 1 0 0 0 

TČOZ (ŠJP) 0 0 0 0 0 
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 (1) – f         Zoznam študijných a učebných odborov 

 

 

Kód odboru Názov odboru, zameranie                     dĺžka  spôsob  

                                                                          štúdia        ukončovania 

2964 2 00 cukrár   3   ZS 

6323 6 00 hotelová akadémia   5  MS 

6329 6 01 obchodné a informačné služby –  

    medzinárodné obchodné vzťahy 4  MS 

6352 6 00 obchod a podnikanie   4  MS 

6442 4 00 obchodný pracovník   4  MS 

6444 2 00 čašník, servírka   3  ZS 

6444 4 00 čašník, servírka   4  MS 

6445 2 00 kuchár   3  ZS 

6445 4 00 kuchár   4  MS 

6446 4 00 kozmetik   4  MS 

6456 2 00 kaderník   3   ZS 

6489 2 00 hostinský   3   ZS 

6421 4 00 spoločné stravovanie   2   MS 

6403 4 00 podnikanie v remeslách a službách 2   MS 

  

 

 

 

Školský vzdelávací program 
 

1.  Podnikanie a služby 

  študijné odbory 6329 6 obch. a inf. služby – medzin. obch. vzťahy 

   6352 6    obchod a podnikanie 

   6442 4    obchodný pracovník 

   6446 4    kozmetik 

  učebné odbory 3675 2    maliar 

   6456 2    kaderník 

    

2. Hotelierstvo a gastronómia 

  študijné odbory 6332 6    hotelová akadémia 

   6444 4    čašník 

   6445 4    kuchár 

  učebné odbory 2964 2    cukrár   

   6444 2    čašník 

   6445 2    kuchár 

 6489 2    hostinský  
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 (1) - g, h       Počet zamestnancov, plnenie kvalifikačného predpokladu,    

               ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 

 

                 Učitelia Majstri odbornej 

výchovy 

Nepedagogickí  

pracovníci 

Počet zamestnancov (TPP) 59 26 39 

z toho:  kvalifikovaní 54 26  

             nekvalifikovaní 5   

Znížený úväzok 4   

ZPS    

Doplňujúci si kvalifikáciu 

v zmysle vyhl. 41/1996 Z. z. 

§ 2, ods. 4 (DPŠ) 

   

Doplňujúci si kvalifikáciu 

v zmysle vyhl. 42/1996 Z. z. 

- § 3 a/ uvádzanie do 

praxe 

- § 3 f/ rozš. štúdium 

 

- § 5 príprava ved. 

ped. pracovníkov 

42/1996 - 1, 

2 

  

 

 

 Pedagogickí zamestnanci  (fyzické osoby) spolu ženy 
    

 Riaditeľ a zástupca riaditeľa  4 4 

 Interní učitelia 56 46 

v
 t

o
m

 

  všeobecnovzdelávacích predmetov 34 26 

  odborných predmetov 22 20 

 Externí učitelia   

v
 t

o
m

 

  všeobecnovzdelávacích predmetov 4 3 

  odborných predmetov 4 3 

 Majstri odbornej výchovy vrátane hlavných 26 24 

 Výchovný poradca (z učiteľov) 1 1 

 Školský špeciálny pedagóg 1 1 
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                                             Kvalifikovanosť vyučovania 

 

Teoretické vyučovanie 

Vyučovacie predmety 
Počet vyučovacích hodín podľa  Kvalifikovanosť 

školského vzdelávacieho programu vyučovania 

skratka názov celkom 
odborné neodborné % 

  vyučovanie vyučovanie 

ADK Administratíva a korešpodencia 26 20 6 76,9  

ANJ Anglický jazyk 256 256 - 100  

AKY Animačné a kongresové služby 4 4 - 100  

API Aplikovaná informatika 22 22 - 100  

BSE Business English 2 2 - 100 

BIO Biológia 2 2 - 100 

CTO Cestovný ruch 10 10 - 100 

DEJ Dejepis 15 15 - 100 

DRT Dermatológia 6 - 6 0 

EKL Ekológia 11 11 - 100 

EKO Ekonomika 66 66 - 100 

ETE Estetická a výtvarná výchova 2 2 - 100 

ETV Etická výchova 8 8 - 100 

FRJ Francúzsky jazyk 23 23 - 100 

GAE Gastronomy English    3 3 - 100 

GOR Geografia cestovného ruchu 1 1 - 100 

GEG Geografia 5 5 - 100 

HOG Hospodárska geografia 1 1 - 100 

HVY Hospodárske výpočty 1 1 - 100 

HGM Hotelový a gastronomický manažment 32 32 - 100 

CHE Chémia 11 11 - 100 

INF Informatika 42 42 - 100 

IVP Informatika v podnikaní 4 4 - 100 

KAP Komunikácia v praxi    18 13 5 72,2 

KAJ Konverzácia v anglickom jazyku 2 2 - 100 

KAG Korešpondencia v anglickom jazyku 2 2 - 100 

MNZ Manažment 3 3 - 100 

MCR Manažment v cestovnom ruchu 3 3 - 100 

Vzdelávanie zamestnancov v šk. r. 2012/2013 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. kvalifikačná skúška 2 6 

2. kvalifikačná skúška 1 14 

štúdium školského manažmentu  1 

špecializačné inovačné štúdium   

špecializačné kvalifikačné   

postgraduálne   

doplňujúce pedagogické  3 

vysokoškolské pedagogické   

vysokoškolské nepedagogické 1 2 
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MOF Manažment osobných financií 2 2 - 100 

MAT Matematika 47 47 - 100 

MKT Marketing 10 10 - 100 

MVZ Marketing v zahraničnom obchode 2 2 - 100 

MTE Materiály 8 - 8 0 

NBV Náboženská výchova 14 14 - 100 

NEJ Nemecký jazyk 176 150 26 85,2 

OBN Občianska náuka 19 15 4 78,9 

ODK Odborné kreslenie 6 6 - 100 

PDN Podnikanie 6 6 - 100 

PGN Podnikanie v hotelierstve a gastronómii 14 14 - 100 

PBC Podnikanie v remeslách a službách   6 2 4 33,3 

PMI Potravinárska chémia 1 1 - 100 

PVY Potraviny a výživa 16,5 16,5 - 100 

PEP Právo a etika v podnikaní 4 4 - 100 

PGK Propagácia a reklama 4 2 2 50 

RIY Rezervačné a informačné systémy 8 8 - 100 

RUJ Ruský jazyk 23 23 - 100 

SLC Služby cestovného ruchu 3 3 - 100 

SJL Slovenský jazyk a literatúra 100,5 100,5 - 100 

SUR Suroviny 3 1 2 33,3 

CUT Špeciálne cukrárske techniky 1,5 1,5 - 100 

TEC Technológia 13 7 6 53,8 

TCR Technika cestovného ruchu 4 4 - 100 

TOB Technika obsluhy 54 11 43 20,4 

TPY Technika prevádzky 8 8 - 100 

TEV Telesná výchova 16 16 - 100 

TSV Telesná a športová výchova 72 72 - 100 

TMQ Teória medzinárodného obchodu 3 3 - 100 

TVZ Tovaroznalectvo 4 - 4 0 

EPP Technológia prípravy pokrmov 60 27 33 45 

UCT Účtovníctvo 60 60 - 100 

USP Úvod do sveta práce 5 5 - 100 

ZBV Základy obchodného práva 1 1 - 100 

ZDR Zdravoveda 7 - 7 0 

  Spolu 1362,5 1206,5 156 88,6 
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Praktické vyučovanie 

Študijné a učebné odbory 
Počet vyučovacích hodín podľa  Kvalifikovanosť 

školského vzdelávacieho programu vyučovania 

kód 
študijný, učebný odbor celkom 

odborné neodborné % 

  odboru vyučovanie vyučovanie 

6323 6 hotelová akadémia 96 96 - 100 

6329 6 01 
obchodné a informačné služby - 

medzinárodné obchodné vzťahy 18 18 - 100 

6352 6 obchod a podnikanie 32 32 - 100 

6442 4 obchodný pracovník 15 15 - 100 

6444 4 čašník, servírka 44 44 - 100 

6445 4 kuchár 74 74 - 100 

6446 4 kozmetik 44 44 - 100 

6403 4 podnikanie v remeslách a službách 32 32 - 100 

6421 4 spoločné stravovanie 24 24 - 100 

2964 2  cukrár  51,5 51,5 - 100 

6444 2 čašník, servírka 51,5 51,5 - 100 

6445 2 kuchár 139,5 139,5 - 100 

6456 2 kaderník 88 88 - 100 

6489 2 hostinský  51,5 51,5 - 100 

  Spolu 761 761 - 100 



SSStttrrreeedddnnnááá    ooodddbbbooorrrnnnááá    ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

    
  

24 

 

 (1) – i          Prezentácie a aktivity školy na verejnosti 

 

 

Prezentácie školy 
 

V školskom roku 2012/2013 sme sa prezentovali viacerými aktivitami, ktorých cieľom 

malo byť zviditeľnenie a šírenie dobrého mena školy i našich absolventov. Tradičný Deň 

otvorených dverí bol prezentáciou zručností a schopností našich študentov najmä v odborných 

činnostiach.  

Účasť na výstave Stredoškolák okrem predstavenia školy nielen záujemcom o štúdium, 

predvedenia odborných zručností, poskytla možnosť aj našim talentovaným študentom, aby 

prezentovali svoje nadanie. 

Odbornosť a profesionalitu demonštrovali naši študenti na súťaži Trenčiansky pivný 

somelier, ktorú aj organizačne zabezpečili. Prezentácia nielen súťaže Trenčiansky pivný 

somelier, ale i celej školy sa i v tomto roku realizovala aj prostredníctvom rozhlasu, televízie 

a printových médii. 

 

 

 

 

Stredoškolská odborná činnosť 
 

V školskom roku 2012/2013 sa tretíkrát podávali prihlášky do školského kola súťaže 

elektronickou formou, pomocou aplikácie TEMPEST na www.siov.sk  pod  odkazom SOČ. 

  Dňa 6. 3. 2013 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, do ktorého sa zapojili svojimi 

prácami študenti tretích ročníkov študijných odborov. Komisia v zložení: PaedDr. Miroslava 

Mastelová, Ing. Jela Rácová, Mgr. Janka Švančarová a Mgr. Milan Marton posúdila 44 

súťažných prác. Do súťaže sa zapojilo 51 študentov – najlepšie práce v jednotlivých odboroch 

postupne postúpili do regionálneho, krajského a celoslovenského kola. 

 

Odbor  Hoteliérstvo (HORECA), gastronómia, cestovný ruch 

 

1. Zuzana Porubanová,        3. HA,  Pivovar Sessler a európska výroba piva, 

                                                          regionálne kolo 2. miesto, účasť v krajskom kole 

2. Zdenko Kusenda,  

    Janka Fiedlerová             3. HB,  Trenčiansky pivný somelier. 

                                                         regionálne kolo 1. miesto, krajské kolo 1. miesto,  

                                                         celoslovenské kolo 4. miesto 

 

Odbor  Pedagogika, psychológia, sociológia  

 

1. Ivana Solárová,                 3. HA, 

    Kristína Bebjaková           3. HA,  Komunikácia so sluchovo postihnutými, 

                                                           regionálne kolo 2. miesto, účasť v krajskom kole 

 

2. Martin Pavlovič,               3. HA,   Vzťah jednotlivých členov v rodine k postihnutému    

                                                            členovi rodiny. 

http://www.siov.sk/
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Odbor   História, filozofia, právne vedy 

 

1. Natanael Ševčík,               3. HB       Odporcovia komunizmu, 

2. Lívia Janíčková,                3. HA,      História mena Bucko. 

 

Odbor Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

 

1. Dominika Barančíková,   3. HB, 

    Veronika Privrelová,        3. HB,       Hotel Elizabeth, 

 

2. Janka Lőrincová,               3. HA, 

    Jaroslav Kuruc,                 3. HA        Život spoza barového pultu. 

 

 

Odbor  Ekonomika a riadenie 

 

1. Tamara Adamíková,          5. HB    Projekt podniku spoločného stravovania. 

 

 

 

 

Teoretické vyučovanie  
 

Teoretické vyučovanie sa zabezpečovalo v súlade s pedagogicko-organizačnými 

pokynmi. 

     Hlavné  úlohy na školský rok 2012/2013  boli priebežne plnené a v termínoch dodržané. 

     V personálnej oblasti počas školského roka nastalo niekoľko zmien. Do pracovného 

pomeru boli prijatí Ing. Sásková, MVDr. Popaďáková, K. Holúbková, Ing. Balajová, 

Ing.Vicenová, Mgr. Chlapíka Mgr. Marton. 

     Pravidelne štvrťročne sa konala Pedagogická rada k dosiahnutým výchovno-vyučovacím 

výsledkom. Z referátov triednych učiteľov a správ podaných od MOV a výchovného poradcu   

boli stanovené úlohy  a opatrenia, ktoré riešili zistené nedostatky vo výchovno–vyučovacom 

procese. 

     Kontrolná a hospitačná činnosť bola zameraná na plnenie a dodržiavanie časového termínu 

tematických plánov, na správnosť vypisovania pedagogickej agendy triednych učiteľov 

a kompletnej agendy, ktorá súvisela s maturitnými a záverečnými skúškami. 

Adaptačné vzdelanie začínajúceho pedagogického pracovníka podľa vypracovaného 

programu s cieľom získať praktické skúsenosti a profesijné kompetencie pre výkon činnosti 

samostatného učiteľa úspešne absolvovali  Ing. Vicenová, K. Holúbková a Mgr. Chlapík. 

 

Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému štátneho vzdelávacieho programu sme 

implementovali do obsahu jednotlivých predmetov v školských vzdelávacích programoch, 

zameranú hlavne na zdravé potraviny,  čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú 

spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.  
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Podporovali sme voľno-časové aktivity žiakov v záujmových útvaroch, ktoré mali v náplni 

práce zabezpečovanie nielen vzdelávacej, ale aj oddychovej a športovej činnosti. 

 

Pedagógom sme umožňovali systematické kontinuálne vzdelávanie. 

 

Zvýšenú pozornosť sme venovali využívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu 

kompetencií učiteľov a žiakov v tejto oblasti.  

 

Aj v tomto školskom roku sme pokračovali prostredníctvom vyučovania predmetu 

„Aplikovaná ekonómia“ v podpore podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania 

s rozvojom riadiacich a podnikateľských zručností mladých ľudí.  

 

Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami boli vypracované konkrétne 

a adresné učebné plány zohľadňujúce ich potreby.  

 

 

 

 

 

 

Metodická komisia humanitných predmetov  
 

Na základe vopred stanovených úloh sa MK snažila vo výchovno-vzdelávacom procese aj 

v šk. roku 2012/2013 klásť najväčší dôraz na: 

- kognitívnu úroveň žiakov (rozsah vedomostí stanovených učebnými osnovami 

a plánmi a v prváckych ročníkoch novým školským vzdelávacím programom a ich 

využitie v problémových úlohách) 

-  emocionálnu úroveň žiakov (schopnosť pokojne a s rozvahou sa vedieť zapojiť do 

diskusie, viesť seriózny dialóg) 

- komunikatívnu úroveň žiakov (schopnosť adekvátne vyjadrovať svoje myšlienky, 

city, zážitky a postoje) 

- flexibilnú úroveň žiakov (schopnosť prijímať a spracúvať nové informácie, prípadne 

vedieť sa ďalej vzdelávať individuálne) 

Jednotlivé úrovne prístupu k žiakovi mali podporiť predovšetkým čitateľskú gramotnosť a 

tvorivé myslenie. 

Vzhľadom na náročnosť novej maturitnej skúšky posilnili členovia MK humanitných 

predmetov vyučovanie o rôzne priame stratégie k vzdelávaniu a vyberala iba také exkurzie, 

ktoré boli rokmi overené, s viditeľným výsledným efektom a prispeli k úspešnej maturitnej 

skúške) 

 

Harmonogram realizovaných akcií MK humanitných predmetov v šk. roku 2012/2013 

September: 

 vypracovanie a realizácia vstupných testov v prvých ročníkoch študijných odborov 

 príprava na externú časť MS 

 vypracovanie testov po každom tematickom celku v SJL 
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Október: 

 vyhlásenie školského kola SOČ spojené s prípravou študentov pod vedením Mgr. M. 

Martona (3. ročníky) 

 vyhlásenie regionálnej súťaže Majster rétor spojenej s prípravou domácich študentov 

 

November: 

 kontrola vedomostí formou testu (študijné odbory 4. a 5. ročníky) 

 realizácia súťaže Majster rétor 

 

December: 

 zadanie a kontrola domácich slohových prác (1. – 5. ročník) 

 školské kolo recitačných pretekov pod vedením Dr. Zahradníkovej a Mgr. Neúročného 

 

Január: 

 príprava na školské kolo SOČ 

 vyhodnotenie testov a písomných prác 

 Ľudské práva – príprava žiakov na súťaž 

 Realizácia riaditeľského testovania v končiacich maturitných ročníkoch/ Malá maturita 

 

Február: 

 školské kolo SOČ 

 regionálne kolo recitačných pretekov Vansovej Lomnička (M. Steiner 3.PS a J. 

Navrátilová 1.HB) 

 Návšteva výstavy v priestoroch TSK zameraná na vznik, vývin existenciu a poslanie 

Matice Slovenskej) – žiaci 1. 2. a 3. ročníkov študijných odborov 

 Prednáška o trestnej zodpovednosti – 1. ČK 

 

Marec: 

 návšteva divadelného predstavenia J. G. Tajovského: Ženský zákon (všetci žiaci školy 

okrem maturantov a odborov na praxi) 

 Regionálne kolo SOČ 

 Regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín (M. Steiner 3.PS a J. Navrátilová 1.HB) 

 

Apríl: 
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 Mgr. Z. Masaryková realizovala propagáciu myšlienky 1150 výročia príchodu 

Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu 

 Účasť na súťaži Mladý Európan pod vedením Mgr. Bartkovej 

 Realizácia e-Twinningového projektu: Jeden deň – ukáž mi ako žiješ o spôsobe života 

mladých v EU (zapojené krajiny: Poľsko, Grécko, Litva, Portugalsko, Rumunsko, 

Turecko) v rámci medzipredmetových vzťahov SJL-KAP-OBN-ANJ 

 Beseda pod názvom Bez násilia každý deň (2. AD) 

 Beseda s narkomanmi pod názvom Prečo bola noc taká dlhá? Neklamme sami seba 

spojená s výstavou výtvarných prác s protidrogovou tematikou (1. KZ, 2. AD) 

 

Máj: 

 Vyhodnotenie PF EČ maturitnej skúšky 

 

Jún: 

 Návšteva protidrogového divadelného predstavenia 

 Návšteva divadelného predstavenia Hájnikova žena 

 Návšteva divadelného predstavenia Astorka korzo v Bratislave – Tolstoj a peniaze  

a expedície hradu Devín pod vedením Dr. Zahradníkovej (1.NS, 1.KZ) 

 Návšteva súdneho pojednávania (2. HB, 4. HB) 

 

Vyhodnotenie externej formy MS zo slovenského jazyka a literatúry 

5.HA     73,40%   

5.HB     76, 19% 

4.OP     69, 43% 

4.ČK     51,15% 

4.OZ    59,88 % 

2.NP    49,05% 

2.NS    48,91% 

 

Priemer za školu (bez ŠJP) 63, 10% 

Republikový priemer  61, 80% 

Rozdiel medzi republikovým priemerom a priemerom školy:  1, 3% 

Percentil školy       61,2% 
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Metodická komisia cudzích jazykov 

 
Plán práce MK CJ bol prerokovaný a schválený členmi komisie na zasadnutiach v dňoch 27. 

8. a 28. 8. 2012. Ďalšie zasadnutia sa konali 9. 11. 2012, 14. 12. 2012, 25. 1. 2013, 22.3. 

2013, 18. 4. 2013 a 28. 6. 2013 (viď zápisnice zasadnutí). 

 

Metodická komisia CJ pracovala v šk. roku 2012/2013 v počte 20 členov. 

 

Porad. 

číslo 

MENO APROBÁCIA 

1. Mgr. Gabriela Santová, predseda MK NEJ 

2. Ing. Katarína Benková                                                                           ANJ, odbor. ek. predmety 

3. Mgr. Ludmila Češková                                                               RUJ, FRJ 

4. Mgr. Martina Čuláková                                                              ANJ, RUJ 

5. Paed.Dr. Miriam Filinová ANJ, odbor. ek. predmety 

6. Mgr. Alžbeta Fronková NEJ 

7. Mgr. Andrea Galambosová ANJ, SPA 

8. Mgr. Zlatica Horná ANJ, FRJ 

9. Mgr. Matej Chlapík ANJ, TEV 

10. Mgr. Barbora Jászberényi (Sabbagh) ANJ, NEJ 

11. Mgr. Alena Koláčková ANJ, RUJ 

12. Mgr. Janka Kosibová NEJ, OBN 

13. Mgr. Martina Masárová NEJ 

14. Paed.Dr. Alena Plšková NEJ, SJL 

15. Ing. Dagmar Šargavá NEJ 

16. Mgr. Monika Šišovská FRJ, BIO 

17. Mgr. Lucia Švecová ANJ 

18. Ing. Jana Švedová   ANJ, odbor. ek. predmety 

19. Mgr. Barbora Vasková ANJ, MAT 

20. Mgr. Jana Vondrová (od január 2013) ANJ 

 

1. Kontrola úrovne dosahovaných vyučovacích výsledkov 

Absolventom ZŠ umožňujeme pokračovať v štúdiu prvého cudzieho jazyka spájaním tried. 

Na základe prihlášok zo ZŠ boli žiaci zatriedení do skupín v triedach pre šk. rok 2012/2013, 

zodpovední A. Koláčková. 

Vedomostnú úroveň prvých ročníkov sme mapovali vzájomným porovnávaním dosahovaných 

výsledkov vo vstupných testoch. Opäť sa nám potvrdila zhoršujúca sa úroveň jazykových 

kompetencií absolventov ZŠ. 

Vo všetkých študijných smeroch sme uskutočnili koncoročné testovanie osvojenia 

jazykových zručností- čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatika a slovná 

zásoba. Vyhodnotenie testov sumarizujeme do TAB, kde môžeme vidieť a porovnať 

dosiahnutú úroveň v jednotlivých triedach a jazykoch. 

Na návrh členov MK CJ (vypracovala A. Koláčková) bola navýšená dotácia hodín v prvom 

cudzom jazyku v študijných odboroch a taktiež posilnené posledné ročníky pred maturitou 

o komunikáciu  v cudzom jazyku. 
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Vypracovali sme nové tematické plány a ŠkVP nasledovne: 

PCJ – prvý cudzí jazyk                               DCJ  - druhý cudzí jazyk 

 

ANJ: 

                        Hotelová akadémia 

                        A.Koláčková – 2.roč. TP+ŠkVP                L.Švecová  - 2.roč.TP+ŠkVP           

                                                3.roč. TP+ŠkVP                                    3.roč. TP+ŠkVP 

                                                5.roč. TP                           A. Galambosová – 5.roč TP     

                                  

                        4-roč. študijné odbory  

                        J.Švedová – 2.roč. TP+ŠkVP                   J.Švecová – 2.roč. TP+ŠkVP  

 

                        3-roč. učebné odbory 

                        B.Vasková -2.roč. TP+ŠkVP                     B.Vasková -2.roč. TP+ŠkVP  

               

                        Nadstavbové štúdium  

                        K.Benková –2.roč. TP+ŠkVP 

 

                        NEJ : 

                        Hotelová akadémia 

                        A.Plšková  -2.roč. TP+ŠkVP                                         

                                            5.roč. TP 

 

                        4-roč. študijné odbory 

                        G.Santová –2.roč. TP+ŠkVP              M.Masárová  -1.roč. TP+ŠkVP     

                

                        3-roč. učebné odbory 

                        A. Fronková -2.roč. TP+ŠkVP            B.Jászberényi -1.,2.,3.roč. ŠkVP                                                 

                                                                                            

                        Nadstavbové štúdium 

                        D.Šargavá –1.roč. TP+ŠkVP 

 

                        FRJ:  

                     M.Šišovská -1.roč. TP+ŠkVP  hotelová akadémia, 4-roč. štud. odbory 

                                           2.roč. TP+ŠkVP  hotelová akadémia, 4-roč. štud. odbory 

                                           3.roč. TP+ŠkVP  hotelová akadémia, 4-roč. štud. odbory 

                                           4.roč. TP+ŠkVP  hotelová akadémia, 4-roč. štud. odbory 

                                           5.roč. TP+ŠkVP  hotelová akadémia 

 RUJ : 

 Ľ.Češková – 1roč.- 4roč. TP všetky odbory 

                       3.,4.roč. ŠkVP hotelová akadémia 

 

Pripravili sme testy k prijímacím skúškam z cudzích jazykov pre absolventov    ZŠ, ktoré sa 

konali v máji 2013.  

Zodpovední:   Anj- Koláčková, Horná, Sabagh, Vondrová     

                       Nej- Fronková, Masárová, Santová           

      

   Výsledky maturitnej skúšky v CJ sú oproti minulému roku horšie vďaka nadstavbovému 

štúdiu, napriek tomu  sme v anglickom jazyku dosiahli celoslovenský priemer v úrovni B1-



SSStttrrreeedddnnnááá    ooodddbbbooorrrnnnááá    ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

    
  

31 

55% a B2- 65,8%, v rámci Trenčianskeho kraja o 2% nad priemer. V nemeckom jazyku sa 

môžeme pochváliť úspešnosťou 47,9% v úrovni B1 čo je 3,5% nad celoslovenský priemer 

a taktiež 4,5% viac v rámci Trenčianskeho kraja.                                                           

 

2. Materiálno-technické zabezpečenie vyučovania CJ 

Zabezpečenie učebníc pre žiakov a tiež doplnenie učebníc pre učiteľov zastrešovala L. 

Švecová.  

V anglickom jazyku pracujeme s učebnicou Real Life, Headway pre všetky úrovne žiakov 

v študijných smeroch aj učebných odboroch. 

V nemeckom jazyku pracujeme s učebnicou Delfin pre študijné odbory 1.CJ, učebnicou 

Deutsch eins zwei a Genau.pre učebné odbory 1.CJ a študijné odb. 2.CJ. 

Ako v anglickom, tak aj v nemeckom jazyku pracujeme s množstvom doplnkovej 

literatúry. 

Vo francúzskom jazyku používame učebnice Campus, Le nouveau Taxi, Le nouveau sans 

frontieres, Espace, Francúzština pre prevádzku hotelov a spoločného stravovania 

a Francúzska korešpondencia. 

V ruskom jazyku pracujeme s učebnicou Raduga1, 2 a Raduga po novomu 1,2,3. 

Pre skvalitnenie a zatraktívnenie hodín sme používali cudzojazyčné časopisy ANJ- 

Friendship a Hello, RUJ-Davaj!, ktoré pre žiakov a učiteľov zabezpečovala B. Sabbagh a  

v NEJ- Spitze ,A. Plšková 

 

3. Mimovyučovacia činnosť 

V tomto šk. roku sme uskutočnili školské kolá olympiád vo všetkých štyroch cudzích 

jazykoch vyučovaných na našej škole. 

Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo  5. 12. 2012.  

Zodpovední učitelia, ktorí pripravili školské kolo:  Mgr. Lucia Švecová, Ing. Katarína 

Benková administráciu previedla M. Filinová. Počet zúčastnených žiakov: spolu 15/ 

v kategórii 2A – 7 žiakov, v kategórii 2B – 8 žiakov 

Víťazi jednotlivých kategórii postúpili do obvodného kola. V kategórii 2A – Šimon Petrík, 

žiak II.HA     triedy(pripravovala L. Švecová) a v kategórii 2B – Michal Orosz, žiak IV. HB   

triedy(pripravovala A. Koláčková). V obvodnom kole sa Michal Orosz umiestnil na  4. 

mieste. 

Olympiáda v nemeckom jazyku- školské kolo 6. 12. 2012 

Zodpovední učitelia, ktorí pripravili školské kolo: Mgr. Gabriela Santová, Ing. Dagmar 

Šargavá. Počet zúčastnených žiakov: spolu 13/ v kategórii 2A – 6 žiakov, v kategórii 2B – 7 

žiakov 

Víťazi jednotlivých kategórii postúpili do obvodného kola. V kategórii 2A – Adriana 

Mičková, žiačka II. HA  , v kategórii 2B – Adel  Koyšová, žiačka III. HB triedy(obe žiačky 

pripravovala A. Plšková)  

Olympiáda v ruskom jazyku- školské kolo 14. 12. 2012 

Zodpovední učitelia, ktorí pripravili školské kolo: Mgr.  Ľudmila Češková, Mgr. Janka 

Kosibová. Počet zúčastnených žiakov: spolu 9 

Vzhľadom na nízku jazykovú dotáciu a slabšie znalosti jazyka, žiaci nepostúpili do 

obvodného kola. 

Olympiáda vo francúzskom jazyku- školské kolo 18. 12. 2012 

Zodpovední učitelia, ktorí pripravili školské kolo: Mgr. Monika Šišovská, Mgr. Zlatica 

Horná. Počet zúčastnených žiakov: spolu 15 
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Vzhľadom na nízku jazykovú dotáciu a slabšie znalosti jazyka, žiaci nepostúpili do 

obvodného kola. 

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej kategórii, získali hodnotné ceny 

a diplomy. Vyhotovenie diplomov zabezpečila M. Filinová a vytlačili G. Santová, A. 

Fronková. 

 

   Počas celého šk. roka sme mali aj bohatú krúžkovú činnosť zameranú nielen na prípravu 

žiakov k maturite a na nadstavbové štúdium, ale  taktiež na posilnenie jazykových 

kompetencií u slabších žiakov a vzbudenie motivácie k zanieteniu pre cudzí jazyk. 

   V septembri sme zorganizovali akciu Európsky deň jazykov v spolupráci s členmi Gastro 

komisie a školskou jedálňou na ktorom participovali všetci učitelia cudzích jazykov. 

Zodpovední: G. Santová   Fotodokumentáciu a vyhodnocovaciu nástenku akcie pripravila B. 

Sabagh 

   V decembri žiaci so svojimi vyučujúcimi spoznávali Viedeň, pamiatky, históriu ako aj 

tradičné vianočné špeciality a výrobky. Zodpovední za exkurziu: A. Plšková, G. Santová, A. 

Fronková, M. Masárová. 

   V spolupráci s komisiou humanitných predmetov sme sa podieľali na organizácii a priebehu 

anglickej verzie súťaže Majster rétor. Žiačka Romana Amrichová získala prvé 

miesto.(pripravovala A. Koláčková) Zodpovední a zároveň členmi komisie boli J. Švedová, Z. 

Horná. 

   Propagáciu jazykov formou násteniek a iného propagačného materiálu zabezpečovali 

a aktualizovali  ANJ - B. Vasková, A. Koláčková, NEJ - D. Šargavá, M. Masárová, B. 

Sabbagh, RUJ - Ľ. Češková, FRJ - M. Šišovská. 

Propagáciu francúzskeho jazyka, spoluprácu s p. Čížovou ohľadom pracovnej stáže žiakov vo 

Francúzsku zabezpečila M. Šišovská.  

   V rámci Dní ruskej kultúry bola zorganizovaná exkurzia do Brodzian a účasť žiakov na 

vystúpení súboru Kalinka. Zodpovední:  Ľ. Češková a J. Kosibová 

   Dostať do povedomia žiakov tradície, zvyky, kultúru krajín, ktorých jazyk sa učia bolo 

cieľom akcie St Patric′s Day. Zodpovedná: M. Čuláková 

 

4. Ďalšie vzdelávanie učiteľov 

Na zasadnutiach MK sme sa oboznamovali s novými metodickými a didaktickými postupmi 

pri vyučovaní CJ a aktuálnymi informáciami v oblasti nového obsahu maturitnej skúšky. 

Pozornosť sme upriamili na metódy zvyšovania motivácie žiakov a pozitívne hodnotenie 

dosahovaných výsledkov. 

Zúčastnili sme sa odborných seminárov nielen na Slovensku – G. Santová, ale aj v zahraničí( 

Nemecku)- A. Fronková. 

Členovia MK sa naďalej starajú o svoj odborný rast podľa ponuky vzdelávacích aktivít. 
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Metodická komisia prírodovedných predmetov 
 

Úlohy stanovené plánom činnosti predmetovej komisie sme splnili v danom termíne. 

Vzdelávací proces: 

 všetci členovia predmetovej komisie doplnili a upravili učebné osnovy a tematické 

plány podľa POP na školský rok 2012/2013 v jednotlivých predmetoch vo všetkých 

študijných aj učebných odboroch a zároveň prevzali zodpovednosť za určené učebné 

osnovy a tematické plány 

 vyučujúce matematiky vykonali vstupné previerky z matematiky v prvých ročníkoch  

maturitných aj nematuritných foriem štúdia. Ukázalo sa, že žiaci majú problémy so 

základnými počtovými operáciami v nematuritných odboroch. Odstránenie nedostatku 

zabezpečili  všetky vyučujúce opakovaním, preverovaním učiva a individuálnou 

pomocou integrovaným žiakom. 

 v rámci modernizácie vzdelávania sme zaviedli používanie moderných techno- 

lógií vo vyučovaní ekológie, matematiky a chémie. Využívaním IKT techniky 

v učebni č. 9.  

 vyučujúce matematiky, chémie a ekológie pripravili nové testy na zisťovanie úrovne  

vedomostí žiakov  

 

 Súťaže: 

            PISQORKY 

            V spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne sme zorganizovali celoslovenskú 

súťaž v piškvorkách. Zúčastnili sa žiaci zo Žiliny, Trnavy, Topoľčian.  Prvenstvo si 

vybojovali gymnazisti zo Žiliny. Celoslovenskej súťaži predchádzali triedne kolá 

a celoškolské kolo SOŠ obchodu a služieb. Naši najlepší: Michal Lukáč  III.ČK, Tomáš 

Mutala  III.HA,  Daniel Oškrda  II.NS 

 Dátum: do 14. 11. 2012, celoslovenské kolo 16. 11. 2012 

 Pod vedením: Ing. Korienková, RNDr Števanková, Mgr. Černeková 

   

 IBOBOR- informatický bobor – informatická súťaž informačných technológií 

Zúčastnilo sa: kategória "SENIOR" – 92 žiakov 

           kategória "JUNIOR" - 67 žiakov, 8 najúspešnejších bolo odmenených vecnými   

           cenami              

Dátum: 12.-13. 11.2012      

Pod vedením: Ing. Jakubek- školský koordinátor súťaže,  Ing. Mikušát, Mgr. Strechová 

 

KLOKAN- matematická súťaž 

Zúčastnilo sa 34 žiakov všetkých študijných odborov. 6 najúspešnejších  riešiteľov bolo 

odmenených vecnými cenami. 

Dátum: 25. 3. 2013 

Pod vedením: učitelia matematiky- RNDr.  Števanková, Ing. Korienková 

 

GÉNIUS LOGIKUS- medzinárodná logická matematická súťaž 

Riešilo 6 žiakov.  

Jana Fidlerová – III. HB získala certifikát „vynikajúci medzinárodný riešiteľ“- 96% úspešnosť 

Ján Minárik – II.HB získal certifikát „ vynikajúci riešiteľ“- 87% úspešnosť 

Dátum: priebežne – november 2012 – marec 2013      

Pod vedením : Ing. Korienková, RNDr. Števanková 
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              PANGEA – matematická olympiáda  

Do riešenia sa zapojili všetci žiaci študijných odborov prvého až tretieho ročníka 

Dátum: marec 2013   

Pod vedením: Ing. Korienková, RNDr. Števanková 

             

             EXKURZIA z biológie v Regionálnom ústave zdravia vo FN v Trenčíne 

Žiaci II. KZ sa zúčastnili odbornej prednášky v poradni zdravia 

Dátum: 24. 6. 2013 

Pod vedením: Mgr. Bebjaková 

 

 Krúžková činnosť:  
 Za Vzdelávacie poukazy členovia našej komisie organizačne pripravili a viedli  nasledovné 

 krúžky: Mgr. Anna Černeková: Environmentálny krúžok       

              RNDr. Marta Števanková: Matematika bez strachu 

              Ing. Sidónia Korienková : Matematický krúžok  

              Mgr. Jarmila Strechová: Posunkový jazyk, komunikácia s nepočujúcimi            

 

Vzdelávanie učiteľov: 
Na vzdelávanie učiteľov využívame vzdelávania poriadané hlavne MPC  v Trenčíne a UIPŠ 

Bratislava. Absolvovali sme nasledovné školenia: 

Mgr. M. Hančinská a Mgr. A. Černeková ukončili vzdelávanie pod názvom „Modernizácia  

vzdelávacieho procesu na SŠ“ „Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese“ 

Ing. Korienková: „Aplikovaná ekonómia“ a „On-line ekonómia a základy trhovej ekonomiky“ 

RNDr. Števanková: „Interaktívna tabuľa v edukačnom procese“ 

Podľa požiadaviek vedenia školy sa členovia predmetovej komisie aktívne zapájali do  

projektov a iných aktivít organizovaných vedením školy. (Deň otvorených dverí- Ing. 

Jakubek, Ing. Korienková, Mgr. Černeková .Maturitné a záverečné  skúšky, Kurz na ochranu 

človeka a prírody) 

       Veríme, že vedenie školy aj v budúcnosti podporí snahu vyučujúcich v ďalšom 

vzdelávaní tak, aby naplnili podmienky kariérneho rastu. Vzhľadom na to, že nemáme 

dostatok nových moderných učebníc a pomôcok na matematiku, chémiu, chceme aj naďalej 

používať časopisy, ktoré sú na školu distribuované.   

 

  

Environmentálne aktivity: 
  

Kurz na ochranu človeka a prírody: Študenti tretieho ročníka študijných odborov sa  

zúčastnili trojdňového Kurzu na ochranu človeka a prírody na Kubrici, kde okrem iného 

poznávali lesné rastliny a živočíchy, význam lesa pre človeka. Oboznámili sa s negatívnymi 

dôsledkami odlesňovania. Žiaci dbali na poriadok a čistili okolie ubytovacieho zariadenia 

žiakov. 

         Zodp:  vyučujúci  telesnej a športovej výchovy, Mgr. A. Černeková 

        Termín: september 2012 

Environmentálne dni: študenti vyšších ročníkov absolvovali environmentálne dni, turistické 

vychádzky za účelom poznávania a ochrany prírodných krás trenčianskeho regiónu 

         Termín: 12. 12. 2012, 13. 3. 2013, 16. 5. 2013 

         Zodp.: vyučujúci TSV 
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Ukážkové účelové cvičenie pre pedagógov Trenčianskeho kraja v spolupráci s TSK. 

Predvádzané aktivity boli zamerané na ochranu zdravia a životného prostredia 

         Termín: 11.6. 2013 

         Zodp.: Mgr. Čierna 

 

Deň environmentálnych aktivít: V čase ústnych maturitných skúšok sme zorganizovali Deň     

 environmentálnych aktivít . Študenti prvej HB čistili od odpadkov a buriny areál školy,    

 ulicu  P. Jilemnického,  

            Dátum: 5. 6. 2013 

            Organizačné zabezpečenie: Mgr. Černeková, Mgr. Sabbagh 
Iné aktivity:  

 Žiaci sa zapojili do hlasovania ankety Nadácie Ekopolis „Strom roka 2012“, ktorej cieľom je     

            vzbudiť záujem o životné prostredie a upozorniť na staré, majestátne alebo inak   

            zaujímavé stromy.  
              Termín: september, október 

            Zabezpečila: Mgr. Černeková 

 Žiaci si počítali v rámci krúžku „Ekologickú stopu“ ako mernú jednotku využívania  

            prírodných zdrojov a znečisťovania prostredia. 

            Zodp: Mgr. A. Černeková, učitelia ekológie 

termín: december 2012 

 V rámci projektu Recyklohry sa žiaci zapojili do ankety Šrotonátor. Lokalizovali a 

nahlásili nelegálne skládky v svojom okolí prostredníctvom programu TranshOut 

Zodp.: Mgr. Černeková 

Termín: november 2012 

 Aktualizovali sme a obnovovali nástenky s environmentálnym zameraním v budove  

            školy.(časť A, druhé poschodie).   

            Zodp: Mgr. A. Černeková 

            Termín: október, december, február, apríl, jún 

 Kontrolne sme dohliadali na čistotu učební a iných priestorov v areáli školy.  

            Upozorňovali sme žiakov na potrebu šetrenia vodou a energiou. 

            Zodp.: všetci vyučujúci  

Termín: priebežne 

 Pokračovali sme v separácii odpadu v budove školy v rámci projektu Recyklohry.   

Zodp.: vyučujúci ekológie 

Termín: priebežne 

 Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry a vyučujúci cudzích jazykov 

zakomponovali do tematických plánov a následne do vyučovania environmentálne 

témy. Táto problematika bola zahrnutá do maturitných tém v slovenskom jazyku aj 

v cudzích jazykoch 

Zodp.: predsedovia PK 

Termín: priebežne 

 V celoškolskej súťaži RÉTOR zo SJL a v Olympiádach z cudzích jazykov boli 

zaradené súťažné témy z environmentálnou tematikou. 

Zodp.: organizátori súťaží 

Termín: podľa priebehu súťaží 

 

 

 

 



SSStttrrreeedddnnnááá    ooodddbbbooorrrnnnááá    ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

    
  

36 

 

Metodická komisia telesnej výchovy 
 

 Vyučovanie telesnej výchovy v školskom roku 2012/2013 bolo realizované  v rozsahu  

vypracovaných tematických plánov. Podmienky pre výučbu TEV boli primerané.  

 Prvé mesiace školského roku sme sa ako každoročne zamerali na diagnostiku žiakov. 

Uskutočnili sme testy všeobecnej pohybovej výkonnosti u všetkých žiakov našej školy. 

Výsledky nám žiaľ opäť potvrdili hlavne u žiakov 1. ročníkov pretrvávajúci trend stagnujúcej, 

ba až upadajúcej úrovne telesnej zdatnosti mládeže a nezáujem o pohyb ako taký. Veľa 

žiakov, ktorí prichádzajú na našu školu má vážne nedostatky so základnými pohybovými 

návykmi alebo má zdravotné problémy. Telesná zdatnosť je veľmi slabá a z roka na rok 

narastá počet žiakov úplne oslobodených od telesnej výchovy.  

 

 V snahe prehĺbiť záujem študentov o pohybové aktivity a TEV/TSV sme využili 

možnosti úprav náplne hodín TV a to začleňovaním nových a príťažlivejších pohybových 

aktivít podľa výberu žiakov ako napr.: florbal, bedminton, stolný tenis, tenis, cvičenie na fit 

loptách, cvičenie na overbalových loptách, aerobic. Tieto aktivity sa stali obľúbenými medzi 

študentmi našej školy. 

 

 V záujme pritiahnuť k pravidelnému športovaniu čo najviac študentov, pracovali na 

našej škole od septembra športové krúžky zamerané na tenis a športové hry . 

 

Celkovo môžeme hodnotiť činnosť v oblasti TEV kladne. V priebehu celého 

školského roka bola práca so žiakmi na veľmi dobrej úrovni. Uplatňovali sme metódy 

diferenciácie a stálej motivácie žiakov. Veľká  pozornosť všetkých vyučujúcich bola 

venovaná dodržiavaniu zásad bezpečnosti.  

Konkrétne úlohy MK a jej jednotlivých členov boli splnené.  

 

Akcie usporiadané našou školou a účasť na SŠH mesta Trenčín 

 

- september 2012 

10.- 12.9. 2012 KOŽaZ Kubrica 58 ž., triedy: III.ČK, III. KZ, III. OP, veliteľ Mgr. Čierna 

18.9. 2012 SŠH cezpoľný beh 6 ž., chlapci 3. miesto, zodp. Mgr. Jaška 

- október 2012 

9.10. 2012 SŠH veľký fubal chlapci 15 ž., 7. miesto, zodp. Mgr. Jaška 

10.- 12.10. 2012 KOŽaZ Kubrica 45 ž., triedy: III.HA, III.HB, veliteľ Dr. Sýkorová 

16.10. 2012 SŠH florbal chlapci 12 ž., 6. miesto, zodp. Mgr. Jaška 

18.10. 2012 SŠH florbal dievčatá 12 ž., 4. miesto, zodp. Mgr. Jaška 

- november 2012 

6.11. 2012 SŠH aerobic maratón 9 ž., 4. miesto, Ježíšková III.PS postup na Majstrovstvá 

kraja, zodp. Mgr. Čierna 

13.10. 2012 SŠH bedminton dievčatá + chlapci 4 ž., dievčatá 3. miesto, chlapci 7. miesto, 

zodp. Dr. Sýkorová  

14.11. 2012 SŠH futsal chlapci 10 ž., 8. miesto, zodp. Mgr. Jaška  

21.11. 2012 SŠH basketbal chlapci 10 ž., 5. miesto, zodp. Mgr. Lenart 

23.11. 2012 SŠH basketbal dievčatá 10 ž., 6. miesto, zodp. Dr. Sýkorová 

- december 2012 

6.12. 2012 SŠH - stolný tenis D+ CH 4 ž., CH 1. miesto, D 3. miesto, zodp. Mgr. Lenart  
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20.12. 2012 XIX. ročník volejbalového turnaja O pohár riaditeľa SOŠOaS, 15 družstiev, 107 

ž., zodp. Mgr. Čierna, Mgr. Lenart, Dr. Sýkorová, Mgr. Jaška 

1. miesto IV. OP 

2. miesto 5. HB 

3. miesto 5. HA 

21.12. 2012 ÚC č. 1 a č. 3, veliteľ Dr. Sýkorová, Mgr. Lenart a DEA pre žiakov vyšších 

ročníkov, zodp. Mgr. Jaška 

- február 2013 

8.2. 2013 SŠH regionálne kolo stolný tenis chlapci, 3 ž., 1. miesto, zodp. Mgr. Lenart 

12.2. 2013 SŠH krajské kolo stolný tenis chlapci, 3 ž., 2. miesto, zodp. Mgr. Lenart 

20.11. 2013 SŠH volejbal chlapci 9 ž., 4. miesto, zodp. Mgr. Čierna 

10.11. 2013 SŠH volejbal dievčatá 10 ž., 6. miesto, zodp. Mgr. Čierna 

- marec 2013 

2.- 8.3. 2013 VVLK Chopok Juh 40 ž. prvých ročníkov, ved. kurzu Mgr. Čierna 

13.3. 2013 ÚC č.2 a 4, prvé a druhé ročníky nepárny týždeň, veliteľ Mgr. Jaška, Dr. Sýkorová 

a DEA pre žiakov vyšších ročníkov, zodp. Mgr. Čierna 

27.3. 2013 SŠH hádaná dievčatá 11 ž., 2. miesto, zodp. Mgr. Čierna 

- apríl 2013 

16.4. 2013 SŠH veľký futbal dievčatá 14 ž., 1. miesto, zodp. Mgr. Jaška 

- máj 2013 

3.5. 2013 SŠH  krajské kolo futbal dievčatá 14 ž., 2. miesto, zodp. Mgr. Jaška 

16.5. 2013 SŠH krajské kolo Tenis D+CH, 4 ž., 2. miesto – Duda II.KZ, zodp. Dr. Sýkorová 

16.5. 2013 ÚC č. 2 a 4, prvé a druhé ročníky párny týždeň, veliteľ Mgr. Lenart, Mgr. Čierna 

A DEA pre žiakov vyšších ročníkov, zodp. Dr. Sýkorová 

29. -  31.5. 2013 KOŽaZ - denná forma III.AB, DA, 41 ž.,  veliteľ Mgr. Jaška 

- jún 2013 

4.-  6.6. 2013 KOŽaZ - denná forma III.CH, AD,  39 ž., veliteľ Mgr. Lenart 

11.6. 2013 Ukážkové účelové cvičenie pre pedagógov Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v spolupráci TSK, triedy II.HA, HB,  58 ž., veliteľ Mgr. Čierna 

Medzi školami mesta Trenčín sme v rámci SŠH obsadili 4. miesto 

V školskom roku 2012/2013 sa členovia našej PK zapojili, spolupracovali alebo zorganizovali 

32 akcií, v športových akciách a reprezentácii školy bolo zapojených 538 žiakov našej školy. 

 

 

 

Metodická komisia obchodu, podnikania a služieb  

 
Metodická komisia  priebežne zabezpečovala  jednotlivé úlohy v zmysle plánu práce. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť 

 

Na našej škole sa  uskutočňuje projektové vyučovanie v rámci predmetu Aplikovaná 

ekonómia pre študentov 3. ročníka odboru obchod a podnikanie a medzinárodné obchodné 

vzťahy pod vedením odborných učiteliek Ing. Sidónie Korienkovej a PhDr. Miriam Filínovej.  

Výučba prebieha pomocou on-line učebnice a internetu. Tento projekt pomáha chápať 

študentom základné princípy podnikania a ekonómie, úlohu konkurencie a pripravuje ich na 

zapojenie sa do pracovného procesu konkrétnou činnosťou. Zapojení študenti dostávajú 

certifikáty o absolvovaní tohto projektu. Svoje firmy prezentovali na Dni otvorených dverí. 

Taktiež získali certifikáty „Online učebnica ekonómie“. 
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Študenti odboru obchod a podnikanie vykonali v uplynulom školskom roku praktickú časť 

odbornej zložky maturitnej skúšky, pri ktorej využívali účtovný  softvér OMEGA. Študenti, 

ktorí dosiahli prospech výborný a chválitebný dostali originálny certifikát, ktorý preukazuje 

schopnosť pracovať s týmto softvérom. Vzhľadom k tomu, že tento softvér využíva veľká 

časť podnikateľskej sféry, je uvedený certifikát významný pri úvodnom pracovnom pohovore 

absolventov. 

Pre študentov odboru obchod a podnikanie a medzinárodné obchodné vzťahy bola 

zabezpečená odborná prax na mnohých pracoviskách, ako sú cestovné kancelárie, daňový 

úrad, zdravotná poisťovňa, účtovnícke spoločnosti, ale aj podnikateľské subjekty so 

zahraničnou účasťou. Zamestnávatelia vyjadrili veľkú spokojnosť s prácou našich  študentov 

a v budúcnosti by uvítali aj viacerých na jednom pracovisku. 

Študenti odboru kaderník sa zúčastnili odborného školenia na tému Infinity permanentná 

krémová farba na vlasy. 

Študenti odboru kozmetik sa zúčastnili odborného školenia na tému  

 ošetrenia pleti kys. hyaluronovou, prezentácia produktov Heitland Cosmetics, 

 prezentácia štetcov DA VINCI, 

 základy líčenia, ukážka denného a večerného líčenia, 

 chemický peeling. 

 

Materiálno-technické zabezpečenie výučby 

      

Metodická  komisia  úspešne využíva pri výučbe časopis s odbornou tematikou Daňovníctvo, 

účtovníctvo. Tiež boli zakúpené odborné knihy pre učiteľov.  

Ing. Gloneková sa podieľa na tvorbe normatívu pre odbor obchod a podnikanie, ktorého 

tvorbu zastrešuje ŠIOV. 

Ing. Gloneková a Ing. Búriová zapojili školu do projektu Viac ako peniaze, online učebnicu  

budeme využívať v predmete MOF. 

Na vyučovanie odborných predmetov sa využívajú odborné počítačové učebne s pripojením 

na internet, elektronické písacie stroje, notebooky a softvérové programy.      

Majstri odborného výcviku pre odbor kaderník a kozmetik sa už tradične zúčastnili odborných 

školení na tému : 

 indická antistresová masáž hlavy, 

 spoločenské účesy a strihy, 

 farbenie vlasov, prezentácia Indola, 

 Infinity permanentná krémová farba na vlasy, 

 techniky odfarbovania, Ombré melír. 

 

Mimovyučovacia činnosť 

 

V septembri sa uskutočnilo pre triedy odboru obchodu a podnikania školské kolo Bussiness 

Masters – ekonomických hier, ktoré u študentov prehlbujú schopnosti investovať. Okrem toho 

rozvíjajú slovnú zásobu z anglického jazyka, nakoľko študenti môžu investovať len vtedy, ak 

správne odpovedia na otázky nielen v slovenčine, ale aj v anglickom jazyku. Študentov 

usmerňuje Ing. Mária Búriová. 

Už tradične si študenti obchodu a podnikania merajú svoje účtovnícke znalosti v školskom 

kole súťaže Mladý účtovník. Do regionálneho kola postúpili Lenka Žuchovskí a Monika 

Subjaková. Študentov pripravili Ing. Zuzana Gloneková a Ing. Mária Búriová. V ťažkej 

konkurencii sa umiestnili v prvej polovici.  
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Tiež tradičnou sa stala súťaž v písaní na elektronických písacích strojoch a na PC, najmä pre 

študentov odboru obchodu a podnikania. Súťaž pripravili Ing. Danica Vlnová a Ing. Janka 

Olejníková.  

Umiestnenie: 

Začiatočníci 

1. miesto Dávid Behanec, I. HB 

2. miesto Stanislav Kučerka I. HB 

3. miesto Simona Michalíková I. HA 

Pokročilí – písacie stroje 

1. miesto Kristína Lapuníková II. OP 

2. miesto Dominika Slováčková II. OP 

3. miesto Matúš Kováč II. OP 

Pokročilí – PC 

1. miesto Diana Jakubcová III. PS 

2. miesto Martina Kajanová II. HB 

3. miesto Lenka Blašková III. PS 

 

Žiaci III. PS  sa v online súťaži stredoškolských tímov z 22 krajín sveta Social Innovation 

Relay, ktorých úlohou je vytvoriť projekt s pozitívnym dopadom na spoločnosť umiestnili 

medzi 20 TOP tímov na Slovensku. Metodicky ich usmerňovala Ing. Korienková. 

 

Študenti IV. ročníka odboru obchodný pracovník reprezentovali svoje zručnosti na Dni 

otvorených dverí.  

Majsterky odborného výcviku zorganizovali pre triedy II.AD a II.DA zorganizovali triedne 

kolo súťaži „Extravagantný dámsky strih“. 

V odbore kozmetik sa študenti IV. OZ zúčastnili celoslovenskej súťaže JUVYR 2012. Žiačka 

Ľudmila Melicheriková sa zúčastnila v kategórii Snehová kráľovná.  Umiestnila sa na 

3.mieste. Pripravovala ju majsterka odborného výcviku Bc. Petra Marková. 

 

Každoročne sa študenti odborov kaderník a kozmetik zúčastňujú exkurzie na výstavu 

INTERBEAUTY v Bratislave, výstavy Beauty Forum, aby sa oboznámili s najnovšími 

trendami vo svojich odboroch. Zúčastnili sa prezentácii škôl „Stredoškolák 2012“. 

 

Študenti III.PS pripravili pod vedením Ing. Danici Vlnovej burzu starých kníh a za získané 

peňažné prostriedky nakúpili darčeky pre deti DD Lastovička, ktoré im odovzdali na 

Mikuláša a pripravili im tiež  kultúrno-športový program. 

PaedDr. Monika Vavríková zorganizovala triedne kolá v líčení na tému stužková slávnosť 

v III.KZ a v II.KZ na tému pekné ruky vizitka každej ženy. 

 

Mgr. Gabriela Zavacká zorganizovala triedne kolo v prezentácií na tému „Podľa 

individuálneho výberu v rozsahu preberaného učiva“ 

 

V mesiaci marec Ing. Boris Bagar a Ing. Andrea Blahová zorganizovali olympiádu 

z predmetu „ekonomika“, ktorej sa zúčastnili žiaci III. ČK, III. KZ. III. PS, IV. HA a IV. HB. 

Ing. Boris Bagar organizoval manažérsko-ekonomicku olympiádu v spolupráci s Univerzitou 

T. Baťu v Zlíne: zúčastnilo sa 25 žiakov našej školy. Do finále  do Zlína postúpil žiak Orosz 

Michal, ktorý za úspešné zvládnutie úloh, bol aj prijatý na túto univerzitu. 

 

Trieda III.PS zorganizovala „Jilemácku kvapku krvi“. 
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Metodická komisia gastronomických predmetov  
 

Predmety:   hotelový a gastronomický manažment, marketing, cestovný ruch, podnikanie 

v hotelierstve a gastronómii, rezervačné a informačné systémy, úvod do sveta 

práce, komunikácia v praxi, technológia prípravy pokrmov, cvičenia z technológie 

prípravy pokrmov, technika obsluhy, cvičenia z techniky obsluhy,  podnikanie 

v remeslách a službách, technika prevádzky, cvičenia z technológie a techniky 

obsluhy, potraviny  a výživa, špeciálne cukrárske techniky, suroviny, technológia  

  

Predseda:  Ing. Radoslav Meravý 

 

Členovia:  Ing. Marcela Stanková, MVDr. Marta Kresseová, Ing. Jela Rácová, Ing. Anna 

Kačincová, Bc. Oľga Galková, Ing. Martina Barteková, Ing. Milena Mjartanová,   

Mgr. Janka Švančarová, Mgr. Juraj Fencík, Ing. Iveta Hladíková, Ing.Nora 

Nápoká, Bc. Anna Dávidková, Bc. Jana Gavendová, Ing. Anna Zámečníková, 

MVDr. Mária Popaďáková, Ing. Vincent Mrava 

Ďalší: Mgr. Anna Černeková 

 

 

 

Učitelia odborných predmetov  vypracovali tematické plány pre každý predmet podľa 

stanovených pokynov a odovzdali ho predsedovi predmetovej komisie v požadovanom 

termíne. Pre žiakov 3. ročníka hotelovej akadémie boli vypracované plány z dôvodu nástupu 

na zahraničnú prax nasledovne: 

 

3. ročník HA – vyučovanie:          september 2012 – apríl 2013 

                      – nástup na prax:      máj 2013 

4. ročník HA – vyučovanie:          15. október 2012 – jún 2013 

 

Žiaci všetkých ročníkov sa učili už podľa nových učebných plánov a osnov vypracovaných 

vyučujúcimi v júni školského roka 2007/08. Predseda PK odovzdal vytlačené tematické plány 

pre školský rok 2012/2013 zástupkyni pre TV Milene Mjartanovej do 15. 09. 2012 

v elektronickej podobe. Garanti predmetov zodpoveajú za obsahovú časť daného predmetu 

a garanti odborov  upravovali ŠkVP jednotlivých odborov do rovnakej formy po stránke 

vizuálnej a spisovnej. Takto upravené ŠkVP odovzdali zástupkyni pre TV Kataríne Ľahkej do 

konca mája 2013. 

 

 

Odborné exkurzie  /realizovali sa podľa plánu exkurzií pre šk. rok 2012/2013:  

 

Exkurzia v novootvorenom hoteli Elizabeth Trenčín**** 

Dátum: 16. - 17. 10. 2012 

Trieda: V. HA, V. HB /60 žiakov/ 

Zorganizoval: Ing. Jela Rácová 

Pedagogický dozor: Ing. Jela Rácová 

 

Exkurzia bola v rámci predmetu hotelový  a gastronomický manažment, žiaci mali možnosť 

navštíviť hotel po rekonštrukcii, sprevádzal ich riaditeľ hotela, rozprával im o produkte, 
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vybavení hotela, kategorizácii, wellnes službách, podujatiach, poukazoval im odbytové 

strediská, vybavenie stredísk a jednotlivých izieb 

 

Wine day firmy CORNER SK, spol. s. r. o. 

Dátum: 08 - 09. 11. 2012 

Trieda: III. HA, III. HB 

Zorganizoval: Mgr. Janka Švančarová 

Pedagogický dozor: Mgr. Janka Švančarová 

Žiaci: Zdenko Kusenda, Jana Fiedlerová, Barbora Drhová, Ľubica Gašparovičová z III. HB, 

Ivana Solárová, Karin Dadová, Patrícia Gabrišová z III. HA 

 

Táto firma je najväčším dovozcom a distribútorom slovenských a svetových vín, ktoré 

prezentoval pracovník firmy CORNER SK. Žiaci sa zúčastnili prezentácie slovenských 

a svetových vín v hoteli Yasmín v Košiciach a v Grand hoteli Praha v Tatranskej Lomnici. 

Firma uvádzala na trh novú značku vín  REYA. Žiaci preukázali vysokú pracovnú disciplínu 

a odborné zručnosti podľa vyjadrení pracovníkov tejto firmy a príkladne reprezentovali našu 

školu v špičkových hoteloch. 

 

Exkurzia v sladovni a rodinnom pivovare Sessler 

Dátum: 22. 11. 2012 

Trieda: 3. HA, 3. HB, II. ČK  

Zorganizoval: Mgr. Janka Švančarová 

Pedagogický dozor: Mgr. Janka Švančarová, Mgr. Anna Zámečníková, Bc. Jana Gavendová, 

Mgr. Lucia Švecová, Mgr. Katarína Ľahká 

 

Žiaci sa zúčastnili exkurzie v jedinej sladovni na Slovensku v mini pivovare Sessler v Trnave, 

oboznámili sa s výrobou 4 druhov sladu, ktorými zásobujú ostatné slovenské pivovary. Mali 

možnosť vidieť proces varenia, kvasenia, ležania a fľašovania. Odborný výklad prezentoval 

zamestnanec pracujúci v pivovare 50 rokov a jeho nástupca. Na súťaži „Trenčiansky pivný 

somelier“ ktorú organizujeme s Tiborom Somorovským v jeho prvom nezávislom pivnom 

bare nám pivovar Sessler garantuje odborný dohľad a tiež sponzoruje súťaž. 

 

Exkurzia na medzinárodnej výstave Vinum Laugarício Trenčín 

Dátum: 30. 11. 2012 

Trieda: II. ČK, II. HA, II. HB /90 žiakov/ 

Zorganizoval: Mgr. Janka Švančarová 

Pedagogický dozor: Mgr. Janka Švančarová, Mgr. Anna Zámečníková, Bc. Anna 

Dávidková, Bc. Jana Gavendová, Bc. Nora Nápoká 

 

Žiaci II. ČK a II. HB triedy sa zúčastnili v súťažnej časti otvárania a nalievania vín pre 

anonymné hodnotenie odborných degustačných komisií pod vedením prof. Ing. Fedora 

Malíka, DrSc. Všetky súťažné vína otvárali a nalievali taktiež návštevníkom výstavy, 

zúčastnili sa prednášky na tému „Korektný servis vína“/prednášal člen asociácie somelierov 

SR Gabriel Kollár a somelier vinárstva Elesko/, čo prispelo k ich odbornému rastu.  

 

Exkurzia na veľtrhu Danubius Gastro, ITF Slovakiatour 

Dátum: 25. 01. 2013 

Trieda: I. HA, I.HB, I. NS, III. PS 

Zorganizoval: Ing. Marcela Stanková 
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Pedagogický dozor: Ing. Marcela Stanková, Ing. Jela Rácová, MVDr. Marta Kresseová, 

Mgr. Janka Švančarová 

 

Danubius Gastro prezentuje ucelenú ponuku pre oblasti gastronómie a hotelierstva od 

profesionálneho prístrojového vybavenia, cez nábytok, potraviny, nápoje až po obalové 

materiály, obchody a reklamu. Súčasťou sú súťaže barmanov, baristov, kuchárov, cukrárov, 

pekárov i somelierov. Na súťažiach sa zúčastnili i žiaci našej školy. 

 

ITF Slovakiatour je najdôležitejším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku, patrí medzi 

najvýznamnejšie podujatia v regióne Strednej Európy. Prináša komplexný pohľad a služby 

cestovného ruchu prostredníctvom cestovných kancelárií, domácich a zahraničných regiónov 

cestovného ruchu.  

 

Exkurzia na RegionExpotour Trenčín 

Dátum: 17. 05. 2013 

Trieda: IV. HA, IV.HB, III. PS, I. ČK, II. ČK, II. CH, I. NS  

Zorganizoval: Ing. Marcela Stanková 

Pedagogický dozor: Ing. Marcela Stanková, Bc. Oľga Galková, Mgr. Anna Zámečníková, 

Mgr. Janka Švančarová, PhDr. Alena Plšková, Ing. Anna Kačincová, MVDr. Mária 

Popaďáková 

 

Žiaci čerpali námety pre projekty marketingových aktivít v rámci predmetu cestovný ruch 

/odbor HA/, videli marketingové aktivity regiónov, cestovných kancelárií, podnikov 

hotelových a gastronomických služieb /odbor obchod a podnikanie/ a svoje projekty 

prezentovali na krúžku cestovného ruchu. 

 

 

Súťaže zručnosti  

Každoročne sa naši žiaci zúčastňujú súťaží zručností, či už na našej škole alebo na iných 

školách, kde môžu predviesť svoje kuchárske, čašnícke alebo cukrárske umenie. V školskom 

roku 2012/13 to boli nasledovné súťaže a umiestnenia: 

 

Trnava  „Monin cup 2012“ (28. 09. 2012) 

Vydrnáková Barbora V. HA – diplom za účasť 

Nikolov Iskren V. HA – diplom za účasť 

      Žiakov pripravovala Bc. Nora Nápoká.   

 

Brno „Brněnský soudek“ a „Mladý somelier (10. 10. 2012) 

Zdenko Kusenda III. HB – 14. miesto v prvej súťaži 

Natanael Ševčík III. HB – 10. miesto v druhej súťaži 

      Žiakov pripravovala Mgr. Janka Švančarová.   

 

Bratislava „Európa 2012“   (23. – 24. 10. 2012) - medzinárodná súťaž 

Vydrnáková Barbora V. HA – účasť v súťaži barmanov 

Rybecký Marek II. HA – účasť v súťaži barmanov 

Bučková Denisa V. HB - III. miesto vo flambovaní /súťažila i v kategórii slávnostná tabuľa/ 

Hoťková Kristína II. HA - účasť v kategórii slávnostná tabuľa i flambovanie ovocia 

      Žiakov pripravovala Bc. Nora Nápoká.   
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Rimavská Sobota „Bidvest cup“ a „ATC cup“   (04. - 05.  12. 2012)   
Miroslav Sýkora II. KZ – postup do celoštátneho kola medzi 9 najlepších kuchárov 

v Bratislave na veľtrh Danubius Gastro 

Bučková Denisa  V. HA – 2 . miesto, postup do celoštátneho kola v Bratislave na veľtrh 

Danubius Gastro 

      Žiakov pripravovali: Ing. Radoslav Meravý a Bc. Nora Nápoká.   

 

Bratislava „Nicolaus cup 2013“, „Bidvest cup“, „ATC cup“ (25.  01. 2013)   
Maiová Alexandra IV. HB – 2. miesto /barmani – súťaž klasik/ 

Hasidlo Juraj II. HA – diplom za účasť /barmani – súťaž klasik/ 

Kuruc Jaroslav III. HA – diplom za účasť /barmani – súťaž flair/ 

Miroslav Sýkora II. KZ – diplom za účasť /kuchár – varenie z mystery boxu/ 

Bučková Denisa V. HA – 3. miesto /slávnostná tabuľa, dekantovanie, tranšírovanie a 

flambovanie, príprava káv/ 

Žiakov pripravovala Ing. Milena Mjartanová, Mgr. Janka Švančarová, Bc. Nora Nápoká, 

Ing. Radoslav Meravý.   

  

Bratislava „Metro“  (25. – 26. 1. 2013)  

Súťaž pozostávala z dvoch častí: súťaž jednotlivcov a súťaž družstiev. 

Súťaž jednotlivcov: 

Rea  Jakub IV. ČK – 1. miesto /krájanie cibule, vykosťovanie kurčaťa, filetovanie pstruha 

v časovom limite/ 

Súťaž družstiev: 2. miesto /dvojchodové menu na 30 porcií/ 

Kuchári: 

Rea Jakub IV. ČK, Beňuška Marek IV. ČK, Melicher Matúš IV. ČK 

Červeňanová Veronika II. HB, Pružinec Richard II. HB, Dolník Jakub II. KZ 

Čašníci: 

Kusenda Zdenko, Ševčík Natanael 

Koyšová Adela, Fiedlerová Jana 

        Žiakov pripravovali: Bc. Oľga Galková, Mgr. Anna Zámečníková 

   

 

Trenčín SOŠ OaS „Trenčiansky pivný somelier“ (14. 02. 2013) - medzinárodná súťaž 

Porubčan Filip II. ČK – 1. miesto 

Haško Dušan II. ČK– 2. miesto 

Galková Veronika II. HA - účasť 

 

Súťaže sa zúčastili tri slovenské školy a jedna česká /Přerov/, organizátorom súťaže bola SOŠ 

OaS Trenčín pod vedením Mgr. Janky Švančarovej, ktorá žiakov pripravovala v spolupráci 

s Mgr. Annou Zámečníkovou. Súťaž bola mediálne propagovaná /redaktori z denníka Pravda, 

SME, Trenčianske noviny, pán Michal Bujna z televízie Markíza/. 

 

Trenčín SOŠ OaS „Jilemácka vareška“(20. 02. 2013) 
Súťaž zorganizovali: Ing. Radoslav Meravý, Bc. Oľga Galková, Mgr. Anna Zámečníková. 

Najlepšie umiestnení žiaci na prvých dvoch miestach boli vybraní do súťaže, ktorá sa konala 

v Přerove. Z 11 prihlásených žiakov našej školy sa na prvých troch miestach umiestnili: 

Dolník Jakub II. KZ – 1. miesto 

Rea Jakub IV. ČK – 2. miesto 

Červeňanová Veronika II. HB – 3. miesto 
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Piešťany „Mladý somelier“ (25. – 26. 03. 2013) – medzinárodná súťaž 

Natanael Ševčík III. HB – 2. miesto (hľadanie chýb vo vínnej karte, servis šumivého vína) 

Porubčan Filip II. ČK - účasť 

 

Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov z dvanástich škôl slovenských i českých. Garantom súťaže bol 

enológ Prof. Malík. Začínalo sa vedomostným testom, senzorickým hodnotením vín a 

priraďovaním vín k jedlu. Ceny odovzdával veľvyslanec Francúzska na Slovensku. Žiakov 

pripravovala Mgr. Janka Švančarová.   

  

Přerov „Gastro makro cup“ (27. 03. 2013) 

Dolník Jakub II. KZ – účasť  /kuchárska súťaž – moderný teplý pokrm na 4 porcie/ 

Rea Jakub IV. ČK – účasť /kuchárska súťaž – moderný teplý pokrm na 4 porcie/ 

Zajacová Petra IV. HB – účasť /čašnícka súťaž – aperitívový nápoj a koktailový predkrm na 2 

porcie/ 

Trenčín „RegionExpotour Trenčín (17. 05. 2013) 

Podstranský Marek II. CH – účasť /dve torty s detským motívom a slávnostná torta/ na 

výstavisku v Trenčíne. 

Žiakov pripravovala Ing. Anna Kačincová 

Kežmarok „Oheň náš darca“ (05. – 06. 06. 2013) – medzinárodná gastronomická súťaž 

Samostatnou kategóriou bol vedomostný test a potom súťaž v grilovaní pokrmu /predjedlo, 

hlavné jedlo, dezert) 

Dolník Jakub II.KZ – najúspešnejší vo vedomostnom teste, získal maximálny počet bodov, 

účasť v súťaži v grilovaní 

Jambor Maroš II. ČK – účasť v súťaži v grilovaní 

Haško Dušan II. ČK – účasť v servírovaní grilovaných pokrmov 

 

 

Krúžková činnosť 

Someliersky krúžok – pod vedením Mgr. Janky Švančarovej 

Tenisový krúžok – pod vedením Ing. Radoslava  Meravého  

Informačno-propagačný krúžok – pod vedením Ing. Mileny Mjartnovej žiaci informujú 

o aktivitách a dianí na akademickej pôde školy i mimoškolských aktivitách /formou 

informačnej nástenky/ učiteľov, žiakov i verejnosť. 

Krúžok miešania nápojov – pod vedením Ing. Nory Nápokej 

Krúžok zdravej výživy – pod vedením MVDr. Marty Kresseovej 

Krúžok studenej kuchyne – pod vedením Bc. Oľgy Galkovej 

Krúžok varíme, pečieme – pod vedením Mgr. Anny Zámečníkovej 

 

 

Vzdelávanie odborných učiteľov 

 

Finančná gramotnosť - apríl, máj  – vzdelávanie pokračuje - Ing. Radoslav Meravý   

Interaktívna tabuľa - jún – vzdelávanie pokračuje – Bc. Oľga Galková 

Prípravné atestačné vzdelávanie - ukončené - Mgr. Anna Zámečníková 

Prípravné atestačné vzdelávanie - ukončené - Mgr. Janka Švančarová 
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Maturitné a záverečné skúšky 

Učitelia odborných predmetov i MOV sa podieľali na príprave tém pre PČ OZ MS i TČ OZ 

MS. Taktiež pripravovali písomnú, praktickú a teoretickú časť záverečnej skúšky.  

Členovia PK i majstri MOV boli menovaní za členov predmetových maturitných komisií na  

Strednej odbornej škole obchodu a služieb Trenčín, za predsedov predmetových maturitných 

komisií pre PČ aj TČ OZ MS na iných školách (Púchov, Nové Mesto nad Váhom, Považská 

Bystrica, Prievidza), za  podpredsedov na záverečných skúškach na  Strednej odbornej škole 

obchodu a služieb Trenčín a za predsedov skúšobnej komisie na iných školách /Púchov, 

Prievidza/. Spoluprácu medzi majstrami odbornej výchovy a učiteľmi odborných predmetov 

je potrebné do budúcnosti vylepšovať a prehlbovať. Majster odbornej výchovy je povinný 

včas informovať triedneho učiteľa o zmenách skutočností. 

 

Kvalitná odborná knižnica 

Vytvorenie kvalitnej odbornej knižnice zostáva i naďalej naším cieľom. Evidenciu kníh - 

zabezpečuje Bc. Oľga Galková v spolupráci s učiteľmi odborných predmetov.  

Odoberáme odborné časopisy: 

Gastro - zabezpečuje Ing. Marcela Stanková 

Hotelier - zabezpečuje Ing. Marcela Stanková 

Cestovateľ - zabezpečuje Ing. Jela Rácová 

Horeca – zabezpečila Ing. Eva Mydlová 

Pekárstvo cukrárstvo - zabezpečuje Ing. Anna Kačincová 

 

 

 

 

 

Praktické vyučovanie 
 

 

Majstri odborného výcviku odbory služieb   
Gabrielová Zlata, Kmeťová Lucia, Marková Petra, Bc. Nováková Františka, Bc., Ozimá 

Vladimíra, Bc., Škundová Ivana, Mgr., Šimková Adriana,  

 

Majstri odborného výcviku gastronomické odbory   

Davidková Anna, Bc., Gavendová Jana, Bc., Hricková Katarína, Jamborová Ľudmila, Bc., 

Magula Jozef, Bc., Mlčúchová Marta, Nápoká Nora, Nathanielová Zuzana, Pecháčková 

Gabriela, Repáňová Helena, Bc., Sabalová Soňa, Serišová Brigita, Bc., Sýkorová Galina, Bc., 

Šedivá Mária, Tinková Ľudmila 

 

Hlavné majsterky odborného výcviku  

Kopuncová Eva, Mgr., Mikšíková Alena,  Klimová Anna, Bc., Nováková Jarmila, Mgr. 

Praktické vyučovanie v gastronomických odboroch 

 

September : 

- rozdelenie žiakov učebných a študijných odborov do skupín podľa zamerania, 

rozdelenie žiakov na zmluvné pracoviská praktického vyučovania.  

- Vyhotovenie zmlúv, distribúcia HMOV Bc. A. Klimová. MOV pre individuálny 

odborný výcvik : Bc. N. Nápoká. 
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- školenie BOZP, kontrola pracovného oblečenia a pracovných pomôcok vo všetkých 

skupinách aj na zmluvných pracoviskách. 

- zostavenie plánu kontrolnej činnosti HMOV  

- zostavenie plánu cvičení pre žiakov, ktorí sú na zmluvných pracoviskách 

s merateľným výstupom hodnotenia. 

- realizácia záverečných  a maturitných skúšok v riadnom  a opravnom termíne 

- tematické plány – vypracovanie a odovzdanie 

 

Október  : 

      -  vyhodnotenie zahraničnej praxe v študijnom odbore hotelová akadémia 

            dotazníkovou metódou 

- príprava žiakov na súťaže podľa ponuky 

- výber talentovaných žiakov v jednotlivých odboroch 

- účasť na  somelierskej súťaži podľa ponuky 

- prezentácia odborov na základných školách 

- účasť na  medzinárodnej  súťaži v Brne, Bratislave 

 

November :  

-  vypracovanie výstupov z jednotlivých modulov  

- zostavenie hodnotiacej komisie 

- vypracovanie plánu hodnotenia žiakov zo zmluvných pracovísk   

- štvrťročné hodnotenie žiakov na teoretickom a praktickom vyučovaní 

 

December, január :  

      -  príprava slávnostných stolov: Vianočná tabula, Silvestrovská tabula 

- príprava Mikulášskeho týždňa, varenie a podávanie punču v jedálni Gastra 

- kontrola pracovísk praktického vyučovania, kontrola plnenia plánovaných úloh,     

príprava žiakov a polročné hodnotenie  

 

Február:  

- výberové konania na zahraničnú prax 

 

Marec, apríl, máj:  

- účasť na profesijných výstavách  

- účasť na súťažiach podľa ponuky 

- príprava praktických maturitných a záverečných skúšok 

 

Jún :  

      -  záverečné skúšky 

      - vypracovanie vyhodnotenie modulového vyučovania 

 

 

 



SSStttrrreeedddnnnááá    ooodddbbbooorrrnnnááá    ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

    
  

47 

Praktické vyučovanie v úseku služieb 

 

Odbor kozmetik 

Exkurzie 

Mesiac Názov Trieda Dozor Firma 

Október 05.10.2012 Výstava 

Interbeauty 

1.KZ 

3. KZ 

Marková. P. 

Vojtechová B. 

Incheba 

Bratislava 

Február 03.02.2013 Hair Cup 2013 1.KZ 

3.KZ 

Marková. P. 

Vojtechová B. 

Incheba 

Bratislava 

Marec 15.03.2013 Beauty Fórum 1.KZ 

3.KZ 

Marková. P. 

Vojtechová B. 

Expo Center 

Trenčín 

Jún 20.06.2013 Návšteva KS - 

Pedikúra 

3.KZ Marková. P. 

Vojtechová B. 

KS - Trenčín 

Jún 21.06.2013 Návšteva KS - 

Cukrová pasta 

3.KZ 

1.KZ 

Marková. P. 

Vojtechová B. 

KS - Trenčín 

 

Školenia pre žiakov 

Mesiac Názov Trieda Dozor Firma 

November 2012 Semipermanentné  

predlžovanie rias 

4. OZ 

1.KZ 

Marková. P. 

Vojtechová B. 

Ing. Katarína 

Jonáková - Trenčín 

November 2012 Ukážka denného 

a večerného líčenia 

4. OZ 

1.KZ 

Marková. P. 

Vojtechová B. 

Jana Lokšíková - 

Trenčín 

Marec 2013 

                              

Farbová typológia 

 

4.OZ 

 

Marková P. 

Vojtechová B.  

ECOM DDV, s.r.o. 

 

 

Súťaže 

Mesiac Názov Firma 

November 2012 JUVYR 2012 Incheba Bratislava 

Január 2013 Beauty Fórum 2013 Expo Center Trenčín 

Február 3.2.2013 Hair Cup 2013 Incheba Bratislava 

Február 2013 Školské kolo 

kozmetickej súťaže 

Prevádzka TN 

Kaderníctvo/kozmetika  

 

Ostatné akcie 

Mesiac Názov Trieda Dozor Firma 

December 2012 DOD  Marková. P. 

Vojtechová B. 

Prevádzka 

kaderníctvo/kozmetika  

December 2012 Prezentácia 

školy 

 HMOV - 

Kopuncová 

ZŠ - Trenčianska Teplá 

 

Odbor obchodný pracovník 

Exkurzie 

Mesiac Názov Trieda Dozor Firma 

November  2012 OZC MAX Trenčín 4. OZ Škundová I. Trenčín 
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Ostatné akcie 

Mesiac Názov Trieda Dozor Firma 

December 

2012 

Vianočné darčekové 

balenie  

4.OZ Kopuncová E. 

Škundová I. 

OZC MAX 

Trenčín 

 

Učebný odbor kaderník 

Exkurzie 

Mesiac Názov Trieda Dozor Firma 

Október 05.10.2012 Výstava 

Interbeauty 

 

 

 

Nováková  

Kmeťová 

Ozimá 

 Bratislava 

Február 02.03.2013 Hair Cup 2013 

Súťaž a exkurzia 

 

 

 

Nováková  

Kmeťová 

Ozimá 

 Bratislava 

Marec 15.03.2013 Beauty Fórum 

Slovakia exkurzia 

 

 

Nováková  

Kmeťová 

Ozimá 

 Trenčín 

Apríl 2013 Exkurzia 

spoločenské 

výčesy 

 

 

 

Kmeťová 

Ozimá 

Nováková 

Trenčín 

 

Jún 2013 Exkurzia farbenie 

a strihy 

 

 

Kmeťová 

Ozimá 

Nováková 

Trenčín 

 

 

Školenia 

Mesiac Názov Trieda Dozor Firma 

Október 2012 Echos Color -  

Farbová 

typológia 

 Kmeťová  

Nováková  

Ozimá 

Primavera Andorrana 

Január 2013 Schwarzskopf 

 

 Kmeťová  

Nováková  

Ozimá 

Schwarzskopf 

 

Máj 2013 Echos Color 

Farbenie vlasov 

 Kmeťová  

Nováková  

Ozimá 

Primavera Andorrana 

 

Súťaže 

Mesiac Názov Trieda Dozor Firma 

December 

2012 

Triedne kolo 

extravagantný 

účes 

3. DA 

3. AD 

 

Kmeťová 

Ozimá 
Prevádzka kaderníctvo 

a kozmetika Trenčín 

Február 2013 Triedne kolo 

spoločenský 

výčes 

2. AD 

2. DA 

3. DA 

3. AD 

Kmeťová  

Ozimá 
Prevádzka kaderníctvo 

a kozmetika Trenčín 
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V školskom závode  Gastrocentrum a formami cateringu, žiaci pod dozorom majstrov 

odborného výcviku reprezentovali školu zabezpečovaním odborných akcií: 

 

September - Stretnutie novinárov - 30 osôb Gastro 

 

Október - Stretnutie rodákov p. Malast – 50 osôb Gastro 

  Čaša vína - 60 osôb p. Duhár Dom armády 

  Stretnutie rodákov - 50 osôb Gastro 

 

November - Slovenský zväz telesne postihnutých - 140 osôb Dom armády 

  Recepcia - 100 osôb Galéria Bazovského 

  Recepcia - 60 osôb Piaristické gymnázium 

  Recepcia KCVČ - 60 osôb Dom armády 

 

December - FY Casallia – vianočné posedenie - 60 osôb Gastro 

  Zdravotná škola – vianočné posedenie - 60 osôb 

  Raut -250 osôb agentúra Slnko SlnkoGastro 

 

Január - FY Bioderma – 50 osôb Gastro 

  Ples Hospic – 100 osôb Gastro 

 

Február - Ples Smer – 90 osôb Gastro 

  Ples Lekárov – 270 osôb Dom armády 

  Ples  Kresťanských rodín – 100 osôb Gastro 

 

Marec - Slovenský zväz telesne postihnutých 140 osôb Dom armády – slávnostná           

                        večera 

 

Apríl -  Živnostenský snem – 70 osôb zabezpečenie akcie TSK 

  Slovenská komora zubných lekárov - 350 osôb Gastro 

 

Máj -  Raut - p. Mikloš - 100 osôb Gastro 

  Recepcia - Klub vojenských veteránov - 55osôb Dom armády 

 

 

 

Žiaci odborov kuchár, čašník, servírka, hostinský(á) vykonávali v školskom roku 2010/2011 

odborný výcvik aj v prevádzkach zmluvných partnerov: 

 

Nemšová –   Nemšovanka 

Dubnica nad Váhom –  hotel Kristína, Gaudeamus, Alfa 

  Trenčín –                                Vodníček, Artur, Country, AVK Pub, Mexická reštaurácia,SAD,          

Venézia, hotel Grand, Castelo, Velog, Slovakotex, Cinema,  

Trenčianske Teplice –  Most slávy, Trenčianske kúpele (Krym, Pax, Gurman, Slovakia), 

Pizza Teplitz 
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Zahraničná prax 

 
V školskom roku 2012/2013 žiaci našej školy absolvovali aj zahraničnú prax v nasledovných 

destináciách: 

 

Cyprus -    Protaras v hoteloch Malama, Tssokos, Pantelia, Mimosa, CapoBay,                                             

Sunrise,  Grecian Park 

 

       AgyaNapa v hoteloch      Sunrise Beach Hotel, Grecian Bay, Grecian Sans, 

Faros, Kermia,  Panas, Electra, Nissi Beach, Olympic 

Lagoon 

 

       Limassol v hoteloch Grand resort, Elias 

 

      Pafos v hoteloch Alexandria the Great, ConstantinoBros, 

AquasolVillage, AthenaHills - Intercontinental 

 

 

Grécko -    v hoteloch Alex Beach, D´Andrea Mare, Lindos mare and Blue, 

Pefki Island and Lindia Thalassa, Sun Beach Lindos  

 

 

Francúzsko – v hoteloch SarlalunaVacances  

 

   

V destináciách Cyprus a Grécko absolvovali prax žiaci 3. a 4. ročníkov odboru hotelová 

akadémia, kuchár, čašník, servírka,  hostinský (á), cukrár, obchod a podnikanie. 

Vo Francúzsku absolvovalo prax 3 žiaci odboru hotelová akadémia . 

 

V rámci zahraničnej praxe sme spolupracovali so spoločnosťami: 

Global Contract, s.r.o.,  Bratislava  a  JHOLE, s.r.o., Brezno. 

 

 

Odborné kurzy 

 
September -  baristický lektor p. Stanislav Cibuľa 

  zúčastnili sa žiaci 3. a 4. ročníkov učebných i študijných odborov  

 

Apríl -  baristický lektor p. Michal Křižka 

  zúčastnili sa žiaci 3. a 4. ročníkov učebných i študijných odborov 

 

Máj -  barmanský lektor Ing. Jozef Roth 

  zúčastnili sa žiaci 2. ročníkov  učebných i študijných odborov 

   

sommeliersky lektor p. Andrej Gubány 

  zúčastnili sa žiaci 4. ročníkov študijných odborov
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(1) – j        Projekty 

 

 

Výučba v reálnych podmienkach ako Modul škola realitou  

 

V období od septembra 2010 do júna 2012 sa na našej škole realizoval projekt pod názvom 

Výučba v reálnych podmienkach ako Modul škola realitou, spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 

Výška nenávratného finančného príspevku  predstavuje sumu 321 430,32 Eur. 

Strategickým cieľom projektu bolo zvýšenie efektívnosti školského vzdelávacieho programu 

SOŠ implementáciou nových foriem a metód vzdelávania. 

 

Cieľovou skupinou projektu bolo: 100 študentov 1. ročníka, tried 1.HA,1.HB,1.ČK,1.KZ 

a 1.CH, 30 študentov 3.ročníka a 18 pedagogických zamestnancov. 

 

V období od marca do mája 2011 prebehol na škole Kurz anglického jazyka so zameraním na 

odbornú slovnú zásobu v oblasti gastronómie a hotelierstva pod vedením 3 zahraničných 

lektorov: Christos Karniadakis (Kréta), George Lintis (Cyprus), Theo Charalambous 

(Cyprus).  

Následne v období od mája do októbra 2011 30 študentov absolvovalo zahraničnú stáž na 

Cypre, v hoteli Grand Resort, Limassol. 18 pedagogických zamestnancov absolvovalo 

zahraničnú stáž v tomto hoteli v období od júna do októbra 2011. Súčasťou stáže boli 

intenzívne jazykové kurzy pod vedením 3 zahraničných lektorov. 

 

V rámci aktivít projektu bola vytvorená nová učebná pomôcka na výučbu anglického jazyka 

aj s DVD,  vytvorili sa nové učebne určené na simuláciu hotelových stredísk: stredisko pre 

gastronómiu, pre servis a hotelovú recepciu a pre hotelový manažment. Od novembra 2011 

v novovytvorených učebniach prebiehala výuka 2 nových predmetov „Komunikácia s hosťom 

v anglickom jazyku“ a „Modelovanie prevádzky hotelov“, ktoré boli vytvorené v rámci 

projektu. Tejto časti projektu sa zúčastnilo 100 študentov. 

 

Výsledkom projektu bolo zabudovanie týchto dvoch nových predmetov do Školských 

vzdelávacích programov. 
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(1) - k      Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

 

     Štátna školská inšpekcia vykonala dňa 13. 6. 2013 tematickú školskú inšpekciu č. 

3218/2012-2013 v zastúpení PaedDr. Zlaty Kasperovej a Mgr. Ivety Ježkovej. 

 

Predmet inšpekčnej činnosti: 

Kontrola odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky v strednej odbornej škole. 

 

Závery: 

Uvedené zistenia jednoznačne nepotvrdili nepovolenú spoluprácu maturantov počas 

administrácie EČ MS zo SJL v skupinách 03 a 04, prípadne inú pomoc poskytnutú žiakom pri 

riešení úloh. Štátna školská inšpekcia sa domnieva, že prísnejšie hodnotenie žiakov 

vyučujúcou SJL počas štúdia by mohlo byť čiastočne príčinou vzniknutých výrazných 

rozdielov medzi hodnotením ich EČ MS zo SJL a hodnotením prospechu na konci prvého 

polroka piateho ročníka. V 4 prípadoch boli zistené nedostatky v správnosti hodnotenia 

odpovedí žiakov na ÚKO v OH „pero“ pomocnými hodnotiteľmi, menej dôsledne bola 

vykonaná aj kontrola uvedeného hodnotenia v zmysle pokynov NÚCEM. 

 

 

     Štátna školská inšpekcia vykonala 17. 6. 2013, 19. 6. 2013 a 26. 6. 2013 tematickú školskú  

inšpekciu č. 3221/2012-2013 v zastúpení Mgr. Ivety Ježkovej. 

 

Predmet inšpekčnej činnosti: 

Realizácia záverečnej skúšky v strednej odbornej škole. 

 

Závery: 

V kontrolovanom subjekte bola príprava na záverečnú skúšku podľa platných právnych 

predpisov. Riaditeľka školy nevymenovala delegovaných zástupcov stavovskej organizácie 

do skúšobnej komisie na záverečné skúšky v termíne stanovenom platným školským 

predpisom.  

Priebeh a organizácia  záverečnej skúšky v kontrolovanom odbore 6456 2 kaderník boli 

v súlade s platnými školskými predpismi. Činnosť predsedu skúšobnej komisie a ostatných 

členov bola efektívna, zodpovedne a v súlade s platnými predpismi plnili stanovené úlohy. 

Atmosféra záverečných skúšok bola pokojná, hodnotenie žiakov objektívne, rušivé momenty 

vzniknuvšie mimo skúšobných miestností vyriešili členovia skúšobnej komisie v rámci 

svojich kompetencií. Praktickej a ústnej časti záverečných skúšok sa zúčastnila aj delegovaná 

zástupkyňa stavovskej organizácie. 
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(1) – l         Materiálno-technické a priestorové podmienky školy 

 

 

Materiálno-technické zabezpečenie 
Je na primeranej, až dobrej úrovni, pravidelne obnovované a doplňované v rámci bežných, aj 

investičných výdavkov.  

V ďalších rokoch je potrebné realizovať najmä tieto investičné aktivity : 

- rekonštrukciu priestorov bývalej kotolne so zámerom vytvoriť skladové priestory, archív 

  a ostatné pomocné priestory 

- rekonštrukciu  striech na budove TEČ a telocvični, 

- výstavbu dvoch tried v priestore hlavnej budovy, 

- rekonštrukciu časti podlahových plôch v učebniach a na chodbách, 

- vybavenie učební ďalšími interaktívnymi tabuľami.  

 V rámci opráv bežného charakteru (budovy, učebné priestory, výpočtová technika, chladiace 

zariadenia, plynové a vodoinštalačné zariadenia, autá) je potrebné realizovať ďalšie etapy 

výmeny okien v hlavnej budove školy za účelom dosiahnutia energetických úspor a výmeny 

podláh v hlavnej budove školy, ktoré sú značne poškodené. 

 

    

Priestorové zabezpečenie 

 

Objekty v správe školy 

 

Názov objektu Adresa Účel využitia 

Kapacitné 

využitie v 

% 

škola Jilemnického 24 výuka, výchova 100 

stravovacie zariadenie Hviezdoslavova 4, 

Trenčín 

praktická výuka 100 

telocvičňa Jilemnického 24 TN všestr.šport.využ. 100 

plynová kotolňa Jilemnického 24 TN vykurovanie objektov školy         100 

hospod.objekt školy   Jilemnického 24 TN admin.činnosť 100 

kaderníctvo - 

kozmetika       

Jilemnického 24 TN odborný výcvik 100 

stravovacie zariadenie      Jilemnického 24 

Trenčín 

praktická výuka 100 

Areál zdravia  Jilemnického 24 

Trenčín 

výuka, výchova 100 

 

 

   Učebne používané školou 37 

   z toho   odborné 11 
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  Nájomné vzťahy (škola je prenajímateľ) 

Nájomca Predmet 

nájmu 

(m
2
) 

Účel nájmu Doba nájmu  

(od –do) 

Cena nájmu 

(€/m
2
) 

Cena 

nájmu 

 

Abdulgafur 

Prigozi 

65,64 predaj zmrzliny 1.4.13-30.3.16 11,80 774,55/mes 

9295 / rok 

 

 

 

 Nájomné vzťahy (škola je nájomca) 

 

Prenajímateľ Predmet 

nájmu 

(m
2
) 

Účel 

nájmu 

Doba nájmu 

(od –do) 

Cena 

nájmu 

(€/m) 

Cena 

nájmu 

ročne 

Služby 

ročne 

(€) 

Obec Trenč.Turná 54 výučba  1. 1. 2003 

31.12.2014  

10,36 560 1033 

Jozef  Igaz 

Trenčín 

184 výučba 1.10.2010 

30.06.2013 

800 9600 1440 
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 (1) - m        Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 

 

 

1. V súlade s výkazom k správe o hospodárení za rok 2012/2013 (protokol v prílohe) dotácia  

    na žiakov predstavovala čiastku  1 767 862 €  (normatívne zdroje), z toho : 

    mzdy a poistné                     1 512 065 € 

    prevádzka                                            255 797 € 

 

2. Finančné prostriedky, prijaté za vzdelávacie poukazy boli 19 610 € na zabezpečenie 

    krúžkovej činnosti (nenormatívne zdroje). 

 

3. Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia  

    školy v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces boli 

 v čiastke 14374,17 €. 
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 (1) – n        Koncepčný zámer rozvoja školy 

 

 

     Dokument „Koncepcia rozvoja školy“ bol vypracovaný v roku 2012 na obdobie do roku 

2017. Koncepcia bola predstavená riaditeľkou školy vo výberovom konaní na nasledujúce 5 

ročné obdobie. 

 

1.   ROZVOJ ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY,  

    JEHO PREPOJENIE S TRHOM PRÁCE 

 

Prepojenie vzdelávacieho procesu so získavaním praktických skúseností žiakov priamo 

v praxi 

 rozšíriť spoluprácu s podnikateľskými subjektmi regiónu, uskutočniť pracovné 

stretnutia so zamestnávateľmi  

 aktualizovať plán výkonov pre budúce školské roky v závislosti od potrieb trhu práce 

 prehodnotiť znovuotvorenie odborov 6460 2 predavač a 6442 4 obchodný pracovník, 

aby sme oslovili čo najširšiu škálu absolventov ZŠ, a ponúkli im náročnejšie aj menej 

náročné študijné a učebné odbory  

 

Rozvíjanie kompetencií žiakov potrebných  pre uplatnenie sa na trhu práce 

 zakomponovať požiadavky zamestnávateľov, stavovských a profesijných organizácií, 

združení a komôr na kompetencie žiakov do ŠkVP 

 rozvíjať,  prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v cudzom jazyku  

 rozvíjať zručnosti vo využívaní IKT 

 rozvíjať podnikateľské kompetencie žiakov tak, aby dokázali vyhľadávať, 

a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, 

svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami 

 naďalej uskutočňovať zahraničnú prax žiakov 

 

 

2.   PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ ŠKOLU 

 

Výchovno-vzdelávací proces  

 priorita - orientácia na žiaka, prechod od tradičného odovzdávania vedomostí, na 

osvojovanie si metód vyhľadávania, spracovávania a aplikácie získaných informácií 

a vedomostí v praxi 

 udržiavať pokojnú a tvorivú atmosféru v triede, podporovať metódy zážitkového 

učenia a projektového vyučovania 

 podporovať talentovaných žiakov v zapájaní sa do vedomostných olympiád, 

odborných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží, kde môžu rozvinúť svoje 

nadanie, talent, vedomostne a odborne sa rozvíjať a šíriť dobré meno našej školy 

 dlhodobo pokračovať v úsilí o zlepšenie klímy v škole  

 vytvárať podmienky k bohatej krúžkovej činnosti, orientovať sa na požiadavky žiakov 

 znižovať neodôvodnenú absenciu žiakov spoluprácou s rodičmi a výchovným 

poradcom 

 zaviesť zdravotnú telesnú výchovu a zapojiť telesne oslabených žiakov do fyzických 

aktivít 
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 zapojiť pedagogických zamestnancov školy do zavádzania inovatívnych metód 

a foriem vyučovania so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií a základných 

zručností žiakov 

 pokračovať v nastolenom trende úspešnosti externej časti maturitnej skúšky 

v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk 

 

Vzťah k žiakom 

 zvýšiť angažovanosť a aktivity v mimoškolskej činnosti, krúžkoch, odborných 

súťažiach, SOČ, vedomostných olympiádach verejným oceňovaním úspechov na 

www stránke školy, v médiách, na nástenkách, pozitívnymi výchovnými opatreniami, 

vecnými a finančnými odmenami žiakov  

 motivovať žiakov k lepším študijným výsledkom a dochádzke vyhlásením súťaže 

o najlepšiu triedu (odmena – finančný príspevok na školský výlet) 

 zlepšovať materiálne podmienky pre vyučovanie, estetické prostredie, prehlbovať 

záujem o dianie v škole v spolupráci so študentskou radou 

 

Vzťah k zamestnancom 

 uplatňovať demokratický spôsob riadenia, časť právomocí a povinností delegovať na 

ekonomický úsek, metodické komisie a na samotných zamestnancov školy, dbať na 

vzájomnú kooperáciu vedenia školy s metodickými komisiami a jednotlivými 

oddeleniami technicko-hospodárskych činností na škole 

 motivovať pedagogických zamestnancov k zavádzaniu nových foriem a metód 

v súčinnosti so školskými vzdelávacími programami a cieľmi školy 

 ponechať pracovníkom dostatočný priestor k vlastnej tvorivej činnosti 

 zabezpečiť vzdelávanie pedagogických aj nepedagogických pracovníkov a tým 

zabezpečovať ich odborný rast  

 

Materiálno-technické zabezpečenie školy, investičné plány 

 zdokonaľovať materiálno-technické vybavenie odborných učební a pracovísk 

odborného výcviku nákupom novej techniky (dataprojektory, audiovizuálna technika, 

interaktívne tabule) a nového inventára na vykonávanie a precvičovanie praktických 

zručností 

 pracovať na estetickom vylepšení priestorov školy a okolia školy 

 vybudovať odborné učebne pre cestovný ruch, kaderníctvo a kozmetiku 

 pokračovať v rekonštrukcii objektov školy (výmena okien na prednom trakte školy, 

pracoviská pre odborný výcvik, učebne, kabinety),  

 v budove kaderníctva a kozmetiky zriadiť prevádzku pre pedikúru 

 v átriu školy vybudovať oddychovú zónu pre žiakov 

 

Rozvoj celoživotného vzdelávania 

 poskytovať možnosť štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov pre dospelých na 

získanie kvalifikácie alebo rozšírenie odbornej spôsobilosti 

 podporovať študijné  odbory nadstavbového štúdia  nadväzujúce na trojročné učebné 

odbory na našej škole, ale aj na odbory na iných SOŠ v našom regióne 

 v spolupráci s ÚPSVaR obnoviť podľa potreby rekvalifikačné  kurzy 

 poskytovať študujúcim zamestnancom podporu pri doplnkových pedagogických 

štúdiách, rozširujúcom a rekvalifikačnom štúdiu prospešnom pre našu školu 

 podporovať kariérový rast pedagogických zamestnancov kontinuálnym vzdelávaním 
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Marketing školy 

 aktualizovať web stránku školy s cieľom poskytovania súhrnných informácií 

o možnostiach štúdia na našej škole, o aktivitách, úspechoch a praxi našich študentov 

 organizovať Deň otvorených dverí 

 propagovať školu v masmédiách a v tlači 

 prezentovať učebné a študijné odbory na ZŠ, burzách stredných škôl a trhoch práce 

 spolupracovať s rodičovskou verejnosťou a sociálnymi partnermi 

 

Kontrolná činnosť 

 sledovať dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (všetkých 

zamestnancov aj žiakov) a požiarnej ochrany 

 dôkladne skúmať ponuky pri výberových konaniach a hospodárenie s finančnými 

prostriedkami 

 vnútornú kontrolu zamerať na dodržiavanie učebných osnov, tematických výchovno-

vzdelávacích plánov, využívanie vzdelávacích štandardov, kontrole základnej agendy, 

dodržiavanie školského poriadku, pracovnej a finančnej disciplíny 

 

Finančné zdroje 

 štátny rozpočet – krytie základných prevádzkových potrieb a vzdelávania 

v základných formách štúdia 

 produktívna práca v rámci odborného výcviku 

 realizácia vzdelávacích poukazov – materiálne zabezpečenie činnosti krúžkov 

 podnikateľská činnosť 

 rodičovské združenie a nadácia 

 sponzorské príspevky od fyzických a právnických osôb 

 

 

ZÁVER 
 

Uvedenými strategickými cieľmi chceme dosiahnuť poskytovanie vyššej kvality vzdelávacích 

služieb a zabezpečenie väčšej spokojnosti zákazníka, zvýšenie konkurencieschopnosti školy, 

efektívnejšie využívanie zdrojov. 
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(1) – o        Dobré a slabé oblasti výchovy a vzdelávania 

 

 

Ako každá škola a nielen škola máme silné a slabé stránky a tiež existuje súbor ohrození 

a príležitostí. Je na vedení školy, ktoré v budúcnosti viac ovplyvnia súčasné veľmi dobré 

postavenie školy. 

 

 

Silné stránky školy 

 

1. Záujem verejnosti o štúdium v škole má stabilnú tendenciu. Pre školský rok 2013/2014 

bolo do našej školy prijatých 468 prihlášok záujemcov  o štúdium a prijatých žiakov do 

1. ročníkov bolo 183. 

2. Hodnotiaci koeficient školy od Štátnej školskej inšpekcie je 1,21 /maximum 2,0/, 

priemerné hodnotenie v kraji je 0,70 a na Slovensku 0,78 

3. Široká spolupráca so zahraničím cez odbornú prax a študijné pobyty nielen študentov 

hotelovej akadémie, ale aj obchodní pracovníci, kozmetičky a trojročné učebné odbory 

kaderník a kuchár.   

4. Silné postavenie školy v regióne Trenčína a blízkeho okolia.  

5. Škola si udržuje nadpriemerný štandard požiadaviek na prijatie žiaka.  

 

 

Slabé stránky školy  

 

  O niektoré odbory, v ktorých poskytuje škola vzdelanie, nie je v rodičovskej verejnosti       

záujem, čo je ale celospoločenský problém Do trojročných odborov je problém náborovať 

žiakov, pretože veľa škôl prijíma zle prospievajúcich žiakov aj do študijných oborov. Situácia 

pretrváva permanentne. 

 

 

Príležitosti 

 

  1.   Neustály rozvoj služieb na Slovensku. 

  2.   Požiadavky trhu EÚ na pracovnú silu v oblasti služieb. 

  3.   Záujem podnikateľov zo zahraničia o našich študentov. 

  4.   Zavedenie študijných nadstavbových odborov pre absolventov  učebných   

        odborov a náročný odbor obchodné a informačné služby v zahraničnom obchode. 
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(1) - p     Úspešnosť školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie    

               žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na 

ďalšie štúdium 

 

 

Príprava na výkon povolania 
 

SOŠ OaS zabezpečuje odborný výcvik: 

– v školských prevádzkach : Gastrocentrum, ŠJ pri SOŠ, výdajňa pri ZŠ, cukrárska dielňa, 

salón služieb pri SOŠ, kaderníctvo Ideál v Trenčianskej Turnej, bufet pri SOŠ, bufet v 

Dome sociálnych služieb, bar Won 

– na pracoviskách organizácií, s ktorými má škola uzatvorené hospodárske zmluvy o 

zabezpečení odborného výcviku a dohody o zabezpečení odbornej praxe 

 

      Na odbornom výcviku pracujú žiaci pod vedením kvalifikovaných majstrov odbornej 

výchovy, na pracoviskách organizácií, vykonávajú žiaci odborný výcvik pod dohľadom 

inštruktorov, ktorí spĺňajú podmienku vyučenia v odbore. 

 

      Odborný výcvik pre jednotlivé študijné a učebné odbory zabezpečovala škola na týchto 

pracoviskách: 

 

obchodný pracovník 
-  žiaci sa pripravujú v skupinových formách pod vedením majsteriek OV v predajniach :  

Billa, Tesco, Hypernova 

pod dohľadom inštruktorov v predajniach : Tabat textil, Novošport, Kaufland, Mäso údeniny : 

Urbánek, Gold-šport     

 

kaderník  

-  žiaci sa pripravovali v kaderníctve Trenčianska Turná a v stredisku služieb Trenčín –  pod 

vedením majsteriek OV a pod vedením inštruktorov v salónoch: MONIKA a MONA 

v Trenčíne, EFEKT, Štúdio S v Bánovciach nad Bebravou, Bayla v Dubnici nad Váhom, 

Woman v Ilave 

 

kuchár, čašník  
-  žiaci sa pripravovali v školských závodoch Gastrocentrum,  školská jedáleň pri SOŠ, vo 

výdajni stravy pri zdravotnej škole . V týchto prevádzkach pracujú žiaci pod vedením MOV  . 

V školských  kuchyniach  pri  VII. ZŠ a SOU Železničné, v hoteloch Tatra, Brezina, 

v reštauráciách Markus, Diamant, Emdo centro, Pentrir, Slamenný hostinec, Riviera, Boston, 

ZK Somer, SHŠ Gastroservis, Country pub  v Trenčíne, reštaurácia Cardinál, pohostinstvo M, 

hotel Kristína  Dubnica n /Váhom a v hoteli Arkádia Bánovce n /Bebravou, S club Nemšová 

pracujú žiaci pod vedením inštruktorov, ktorí zabezpečujú a dohliadajú na ich odbornú 

prípravu.  

 

cukrár  
–  žiaci sa pripravovali na povolanie v priestoroch cukrárskej dielne pri ZSŠ kde pracovali 

pod vedením majsteriek OV, pod vedením inštruktorov v cukrárskej výrobni Danette Nová 

Dubnica a  v cukrárskej výrobni v hoteli Tatra v Trenčíne  
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kozmetička  

–  žiaci sa pripravovali v školskom stredisku služieb pod vedením majsteriek OV. 

 

     Odborný výcvik prebiehal podľa tematických plánov, vzniknuté odchýlky od tematického 

plánu sa vyskytli na zmluvných pracoviskách, avšak nenarušili koncepciu prípravy pre danú 

profesiu.  

 

     V školskom roku 2012/2013 sme sa sústredili na prípravu žiakov na vybranú profesiu 

v zmysle novej vyhlášky  č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách, a v zmysle 

novej koncepcie záverečnej skúšky, kde sa kladie dôraz na účasť profesijných zväzov a 

organizácií pri záverečných skúškach, hlavne z pohľadu zamestnanosti po ukončení štúdia. 

Organizovali sme tzv. odborné sústredenia pre žiakov, ktorí sa pripravujú na zmluvných 

pracoviskách, na ktorých sme precvičovali niektoré profesijné zručnosti a utvrdzovali 

pracovné návyky s ktorými sa žiaci nestretávajú často pri výkone práce v príprave na 

povolanie. 

 

     Uplatnenie absolventov študijných a učebných odborov je veľmi dobré, ako na trhu práce 

v SR, tak aj v krajinách EÚ. Kredit našich absolventov zvyšuje skutočnosť, že po absolvovaní 

zahraničnej praxe sa stávajú flexibilnejšími  a zručnejšími a hlavne  strácajú jazykovú bariéru 

a vedia komunikovať v cudzom jazyku.  

 

 

 

Uplatnenie žiakov na pracovnom trhu 
 

       Sleduje sa dosť problematicky a aj údaje poskytované kompetentnými inštitúciami tiež 

nemusia obsahovať objektívne údaje. Táto skutočnosť je daná zahraničnou migráciou 

študentov, zamestnávaním „na čierno“ a pod. Napriek tomu je podľa sledovania dopytu trhu 

práce nedostatok našich absolventov, predovšetkým v odboroch gastronomických 

a predavačských. Väčšina absolventov v odbore kozmetik a kaderník prechádza na 

samostatnú živnosť, pretože v týchto odboroch majú podniky zamestnancov v pracovnom 

pomere len zriedka. Z pracovísk, kde spolupracujeme pri výchove žiakov, máme prevažne 

pozitívne ohlasy.  

 

Prijímanie na ďalšie štúdium 
 

       Nemáme kompletné štatistiky, objektívne vzaté naši absolventi nie sú pripravovaní na 

ďalšie štúdium (to je úloha iného typu školy), napriek tomu sa uplatňujú tí, ktorí mali a hlavne 

si tento cieľ udržali. Spätná väzba je sporadická a nekompletná. Predpokladáme, že asi 10% 

absolventov študijných odborov študuje a absolvuje vysokoškolské štúdium úspešne. 
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 (2) – a       Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

 

 

     V súčasnosti je situácia primeraná a nie sú známe porušenia zásad vo vyššom počte hodín 

v jednom dni, v stanovení prestávok vo vyučovaní a rozloženia hodín v rozvrhu. 

Napriek tomu nedajú sa stanoviť hodiny telocviku na záver vyučovania, prípravné 

predmety na začiatok, náročné do stredu, rovnomerné rozloženie hodín toho istého predmetu 

v týždni a pod. Takýto stav nie je v škole nášho typu možný dosiahnuť.  

     Veľký záujem o školu, dobré postavenie v regióne, veľký počet žiakov a malé priestory 

nás nútia niektoré aktivity povinného vyučovania presúvať na popoludnie. Situácia s týmito 

problémami pretrváva. 

    Žiaci využívajú školskú jedáleň, bufet a predajňu cukrárenských výrobkov. 

    V popoludňajších hodinách majú k dispozícii športoviská pri riadenej, ale aj neformálnej 

športovej činnosti. 

    V tomto školskom roku bol potrebný  prenájom priestorov mimo budovy školy, kde boli 

umiestnené štyri triedy v budove Unicom na Jilemnického ulici. 
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(2) – b      Voľnočasové aktivity školy 

 

Krúžková činnosť 

1 Ing. Martina Barteková Slávnostné stolovanie 

2 PhDr. Alena Bartková Spoločensko-vedný krúžok 

3 Mgr. Katarína Benková Angličtina  bez hraníc 

4 Ing. Mária Búriová Tvorba prezentácií, internet 

5 Mgr. Anna Černeková Environmentálny krúžok 

6 Mgr. Ľudmila Češková S ruštinou do sveta 

7 Mgr. Milota Čierna Športové hry 

8 Mgr. Martina Čuláková Poď sa učiť angličtinu 

9 Mgr. Alžbeta Fronková 4 zručnosti v rámci NEJ 

10 Mgr. Andrea Galambosová Angličtina pre začiatočníkov 

11 Bc. Oľga Galková Studená kuchyňa 

12 Mgr. Zlatica Horná Filmový klub - Movies club 

13 Mgr. Roman Jaška Športové hry 

14 Mgr. Barbora Jászberényi S angličtinou do sveta 

15 Mgr. Alena Koláčková Krok za krokom  (Step by step) 

16 Mgr. Eva Kopuncová Obal predáva 

17 Ing. Sidónia Korienková Matematický krúžok 

18 Mgr. Janka Kosibová Nemecky s úsmevom 

19 MVDr. Marta Kresseová Zdravý životný štýl 

20 Mgr. Katarína Ľahká Krúžok čitateľskej gramotnosti 

21 Mgr. Peter Lenart Športové hry  

22 Mgr. Martina Masárová Nemčina hrou 

23 Mgr. Milan Marton Aikido, Cykloturistický krúžok 

24 PaedDr. Miroslava Mastelová Poď sa učiť slovenčinu I., II. 

25 Ing. Milena Mjartanová Baristický krúžok 

26 Ing. Radoslav Meravý Tenis 

27 Bc. Nora Nápoká Barmanský krúžok 

28 Mgr. Ivan Neúročný Literárno-dramatický krúžok 

29 Ing. Janka Olejníková Rýchle prsty 

30 PhDr. Alena Plšková Moderná komunikácia v NEJ 

31 Ing. Jela Rácová Modelovanie procesov v hotelli 

32 Ing. Jela Rácová Krúžok cestovného ruchu 

33 Mgr. Gabriela Santová Spoznávajme nemecky hovoriace krajiny 

34 Mgr. Jarmila Strechová Posunkový jazyk, komunikácia s nepočujúcimi 

35 Mgr. Iveta Sýkorová Športové hry - turistický krúžok 

36 Ing. Dagmar Šargavá Hovorím po nemecky 

37 RNDr. Marta Števanková Matematika bez strachu 
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38 Bc. Janka Švančarová Someliersky krúžok 

39 Mgr. Lucia Švecová Easy english 

40 Ing. Jana Švedová Easy reading 

41 Mgr. Ľubica Tomalová Literatúra a umenie 

42 Dr. Monika Vavríková Kozmetika a zdravie 

43 Ing. Danica Vlnová Ži zdravo 

44 PaedDr. Zuzana Zahradníková Umenie v každej forme 

45 Mgr. Anna Zámečníková Varíme, pečieme 

46 Ing. Mária Zaťková Účtujeme s radosťou 
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(2) – c      Spolupráca školy s rodičmi,  

                                    poskytovanie služieb žiakom a rodičom 

 

     Spoluprácu s rodičmi považujeme za primeranú. Prevažuje známy jav, že najlepšie sa 

spolupracuje s rodičmi dobrých žiakov a oveľa horšie s rodičmi žiakov, ktorí by to najviac 

potrebovali. Dvakrát v roku zvolávame centrálne všetkých rodičov na stretnutie s učiteľmi 

a vedením školy a triedni učitelia sa stretávajú na schôdzkach s rodičmi aj častejšie, hlavne 

v začínajúcich a končiacich ročníkoch. S rôznymi žiadosťami o spoluprácu sa na rodičov 

obraciame len vo výnimočných prípadoch. Často sa rodičia aktívne zúčastňujú praktickej časti 

záverečných, alebo maturitných skúšok, čo navzájom považujeme za pozitívne. 

 

     Žiaci našej školy majú veľmi dobré podmienky na stravovanie, športovanie vo veľkej 

telocvični, tenisových kurtoch, posilňovni. Poskytujeme záujemcom barmanský kurz, 

someliérsky a baristický a iné vzdelávacie a voľnočasové aktivity v čase mimo vyučovania. 

Rodičom ponúkame rovnaké možnosti, málo ich však využívajú a v budúcnosti bude tomuto 

predmetu spolupráce venovaná väčšia pozornosť. 

 

 

Výchovné poradenstvo 
 

Činnosť výchovného poradcu vychádzala z plánu výchovného poradcu v školskom 

roku 2012/2013. Pracovná činnosť výchovnej poradkyne pozostávala z plnenia úloh 

výchovného a kariérneho poradenstva: 

 

 Riešenie výchovných, študijných, pracovných a psychických problémov žiakov 

v spolupráci s rodičmi, pedagógmi, detskými domovmi, sociálnymi kurátormi, CPPPaP, 

odbormi sociálnych vecí a rodiny a PZ SR. 

 Spolupráca s CPPPaP v Trenčíne 

 Poskytovanie výchovného poradenstva žiakom a rodičom 

 Pravidelná aktualizácia informácií o možnostiach štúdia a ďalšieho vzdelávania žiakov 

ako aj pracovného zaradenia na trhu práce- formou nástenky vo vestibule, prezentácií 

vysokých škôl a agentúr sprostredkujúcich ďalšie štúdium alebo zamestnanie,  osobné 

konzultácie so žiakmi. Účasť žiakov maturitných ročníkov na Veľtrhu vzdelávania 

Akadémia VAPAC v Bratislave ( 9.10.2012). 

 Účasť na odborných metodických seminároch a školeniach v oblasti výchovného 

poradenstva, realizovaných v CPPPaP s Mgr. Boženou Hájkovou 

 Poradenstvo sociálne znevýhodneným žiakom. 

 

Predmetom riešenia výchovných problémov žiakov v škole a na pracovisku boli :  

 neospravedlnené absencie v škole a na pracovisku 

 neadekvátne správanie žiakov voči pedagógom 

 neadekvátne správanie žiakov voči spolužiakom ( šikana a kyberšikana) 

 porušovanie školského poriadku 

 osobné a študijné problémy žiakov  

 návykové látky 
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Riešené problémy   

V šk. roku 2012/2013 bolo realizovaných spolu 34 výchovných pohovorov, z každého 

pohovoru boli urobené zápisy s podpismi všetkých zúčastnených. 

 

V rámci prevencie sociálno-patologických javov sa školskom roku 20112 /2013 uskutočnili: 

 2 preventívne policajné akcie zamerané na vyhľadávanie zakázaných látok so 

špeciálne cvičeným psom. (8. 4. a 11. 6. 2013) 

 12. 2. 2013  sa žiaci 1. ČK zúčastnili prednášky o trestnej zodpovednosti s kap. 

Adamíkovou 

 19.4. 2013 sa trieda 2. AD zúčastnila besedy „Bez násilia každý deň“, organizovanej 

PZ SR, konanej v Mestskej knižnici. 

 23.4.2013 sa žiaci 1. KZ a 2. AD zúčastnili besedy s narkomanmi „ Prečo bola noc 

taká dlhá? Neklamme sami seba“ a protidrogovej výstavy výtvarných prác „Prečo som 

na svete rád“ 

 27.6.2013 sa výchovná poradkyňa s podpredsedom žiackej rady zúčastnila prednášky 

„Násilie, nebojme sa o ňom hovoriť“ na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. 

 Na predmete informatika sme počas tohoto šk. roku tvorili so žiakmi 1. HA, 1. HB, 1. 

KZ a 4. HA a 4. HB prezentácie na tému: „Hudba ako droga“, kde sme sa na príklade 

známych hudobníkov snažili poukázať na škodlivosť cigariet, alkoholu a drog. 

Najlepšie spracované prezentácie sú zverejnené na stránke www.inf.wbl.sk. S adresou 

tejto webstránky boli oboznámení aj ostatní žiaci školy v rámci prevencie pred 

užívaním škodlivých látok. 

 

 

 

Prevencia drogových závislostí  
 

V rámci prevencie drogových závislostí sa v školskom roku 2012/2013  uskutočnilo 

niekoľko aktivít so zameraním na elimináciu drogovej závislosti. 

V septembri 2012 boli študenti študijných i učebných odborov 1. ročníka oboznámení 

počas triednických hodín s metodickým usmernením ohľadom dodržiavania zákona o ochrane 

nefajčiarov. 

Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne darovalo pre žiakov pracovný materiál 

s názvom  „Vieme, že...“, čo obohatilo vyučovanie a upútalo pozornosť študentov. Tento 

vzdelávací program bol začleňovaný do jednotlivých celkov v rámci predmetu Občianska 

náuka v mesiacoch september až apríl. Študenti študijného odboru hotelová akadémia triedy 

I.HB pracovali v rámci tohto projektu s lekciou č. 4 „Prípad chlapca zo Záhoria“ a v druhom 

polroku s lekciou č. 5 „Učíme sa povedať nie“. 

Počas októbra 2012 bola aktualizovaná nástenka koordinátora protidrogovej prevencie na 

škole. 

V novembri 2012 sa neuskutočnilo plánované podujatie s protidrogovou tematikou pre 

študentov prvých ročníkov z dôvodu zmeny poskytovateľa podujatia. 

Počas rodičovského združenia v novembri 2012 rodičia žiakov prvých ročníkov dostali 

vizitku s menom a telefonickým kontaktom na koordinátora protidrogovej prevencie.  

Vo februári 2013 sa študenti I.HA, I.HB a I.ČK zúčastnili besedy s Lukášom Jakabom- 

bývalým  narkomanom, ktorý rozprával o svojich negatívnych skúsenostiach s drogou. 

Študenti  I.KZ a  2.AD sa dňa 23.4.2013 zúčastnili  besedy Prečo bola noc taká dlhá! 

Neklamme sami seba! a výstavy výtvarných prác s protidrogovou tematikou Prečo som na 

svete rád? 

http://www.inf.wbl.sk/
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Dňa 06.06.2013 sa uskutočnil koncert s protidrogovou tematikou DRUXXX v kine 

Hviezda, ktorého sa zúčastnilo 380 študentov  1., 2. a 3.ročníkov.   

V rámci prevencie drogových závislostí Krajské riaditeľstvo policajného zboru 

v Trenčíne urobilo počas školského roka 2012-2013 trikrát neohlásenú kontrolu prítomnosti 

drog na škole policajným psom. Počas akcie dňa 13.06. 2013 neboli nájdené v  náhodne 

vytypovaných triedach žiadne drogy ani iné omamné látky, iba fajka na marihuanu u jedného 

žiaka. Následne sa u pani riaditeľky Mgr. Márie Hančinskej konal pohovor s týmto žiakom z 

triedy I.AB Frederikom Orieškom, ktorého sa zúčastnili: koordinátor protidrogovej prevencie 

Mgr. Janka Kosibová,  výchovný poradca Mgr. Jarmila Strechová, triedna učiteľka Mgr. 

Anna Černeková a matka Eva Oriešková. Z tohto stretnutia bola spísaná zápisnica. 

V rámci prevencie drogových závislostí spolupracujem s triednymi učiteľmi, výchovnou  

poradkyňou, Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Trenčíne a tiež s Krajskou 

pedagogicko-psychologickou poradňou v Trenčíne. 

Tento školský rok sa na škole podarilo vďaka účinným opatreniam výrazne znížiť počet 

fajčiarov v blízkom okolí školy. Tento negatívny jav sa prejavil výrazne v prvých mesiacoch 

u študentov  prvých ročníkov. Možno konštatovať, že  sa situácia v tejto oblasti výrazne 

zlepšila. Poďakovanie patrí všetkých pedagógom, ktorí zodpovedne pristupovali k plneniu 

úloh v tejto oblasti. 

 

 

Činnosť školského špeciálneho pedagóga 
 

V školskom roku 2012/ 2013 mal školský špeciálny pedagóg v starostlivosti   

spolu 48 žiakov, z toho  31 individuálne začlenených žiakov a 16 žiakov, ktorým poradenské 

zariadenie odporučilo zohľadňovanie ich ťažkostí vo výchovno-vzdelávacom procese.  

 

Prehľad ťažkostí u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

 

Porucha IZŽ Zohľadňovaní 

Vývinové poruchy učenia 24 ťažkosti v učení,  

znížený intelekt, 

slabšia pamäť, 

pomalé 

psychomotorické 

tempo) 

 

16 

ADD + ADHD 3 

Chorí a zdravotne oslabení 

Telesné postihnutie 

Sluchové postihnutie 

2 

1 

1 

Spolu 31 

 

Dvaja žiaci požiadali o ukončenie individuálnej integrácie ( Mikuš a Priečinský),  

jednej žiačke (Filová) ukončilo integráciu CPPPaP.  

 

Preventívna činnosť: 

 

V rámci preventívnej činnosti sme v spolupráci s učiteľmi, majstrami odborného výcviku 

vyselektovali  a evidovali problémových žiakov školy (prevažne z prvých ročníkov). 

Problémy sme následne konzultovali so žiakmi,  ich rodičmi,  ktorým sme poskytli 

poradenstvo,  navrhli ďalšie postupy, prípadné odbornú starostlivosť. 
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Diagnostická činnosť: 

 

V spolupráci s učiteľmi a rodičmi sme identifikovali problémy s učením, navrhli sme formy 

individuálneho prístupu k týmto žiakom. Následne boli sledované ďalšie výkony týchto 

žiakov v škole.  

 

Intervenčná činnosť: 

 

Priame intervencie sa realizoval na hodinách matematiky, slovenského a cudzieho jazyka a  aj 

na odbornom vyučovaní u individuálne začlenených žiakov. S  učiteľmi sme konzultovali 

problémy a postupy pri vyučovaní a hodnotení žiakov s ŠPU. Podľa potreby sme spoločne 

s učiteľmi jednotlivých predmetov upravili učebné osnovy u IZŽ, vypracovali  Individuálny 

výchovno-vzdelávací plán,  a následne konzultovali efektívnosť týchto postupov.  

So sluchovo postihnutou žiačkou boli realizované pravidelné doučovanie z ekonomiky, 

marketingu a slov. jazyka, zamerané predovšetkým na vysvetľovanie neznámych a 

abstraktných pojmov a súvislostí.  

S telesne postihnutým žiakom boli realizované skúšobné maturitné písomky z AJ s tým, aby 

sa vopred vedelo do akej miery je schopný dlhšie pracovať a aby sa jeho zohľadnenie na 

maturitnej skúške v dostatočnom časovom predstihu prejednalo s CPPPaP a NÚCEM. 

Žiaci s poruchami učenia absolvovali stretnutia podľa potreby, zameriavali sme sa 

predovšetkým na slovenský jazyk a korekciu pravopisu, anglický jazyk a matematiku.  

Na začiatku školského roka boli triedni učitelia žiakov prvých ročníkov oboznámení 

s potrebnou legislatívou ohľadom IZŽ,  potrebnou dokumentáciou IZŽ, za ktorú zodpovedajú. 

 

Informačná a konzultačno-poradenská činnosť: 

 

Na požiadanie boli poskytivané poradenské a konzultačné služby pedagógom v oblasti  

integrácie  žiakov. Prehľad o všetkých poskytnutých konzultáciách som si viedla v špeciálno-

pedagogickom denníku.  

 

Školský špeciálny pedagóg realizoval: 

 priame intervencie a  individuálnu starostlivosť o IZŽ   

 konzultačné a poradenské stretnutia s rodičmi, konzultácie s triednymi 

učiteľmi, ktorí majú vo svojich triedach integrovaných žiakov 

 pomoc pri vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov 

triednym učiteľom  

 pomoc pri vypracovávaní individuálnych učebných plánov 

 účasť na štvrťročných poradách špeciálnych pedagógov v CPPP a P Trenčín 

 osobné i telefonické konzultácie s rodičmi, pracovníkmi CPPP a P  

a metodickou poradkyňou pre integráciu na KŠÚ  Trenčíne 
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(2) – d   Vzájomné vzťahy medzi školou, žiakmi, rodičmi      

        a ďalšími fyzickými a právnickými osobami,  

      ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú 

 

 

V týchto vzťahoch je ťažko hľadať konkrétne a zreteľa hodné prípady. V uplynulom roku 

sme nezaznamenali ani jednu sťažnosť v oblasti vzájomných vzťahov a komunikácie napriek 

skutočnosti, že máme takmer 1000 žiakov, ich rodičov a 150 zamestnancov. Spolupracujeme 

s desiatkami fyzických a právnických osôb, predovšetkým v príprave na povolanie (medzi 

nimi s viacerými zahraničnými spoločnosťami) a tiež v rámci odberateľsko – dodávateľských 

vzťahoch. Výsledkom sú dobré, trvalé korektné vzťahy s perspektívou ďalšej rozvíjajúcej sa 

spolupráce.  

 

Rozšírili sme spoluprácu so zahraničnými partnermi, postavili sme ju na vyššiu 

kvalitatívnu rovinu.  

 

Rozvíjali sme spoluprácu so stavovskými organizáciami, predovšetkým Slovenskou 

živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou komorou.  


