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(1) – a        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 24,  912 50  Trenčín 

Identifikačné číslo: 000351806 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia 

Doba trvania: neurčitá 

Kontakt: Tel. č.: 032/650 97 11 

 e-mail: jilemak@sosostn.sk 

 http:    www.sosostn.sk 

 

 

          Základný predmet činnosti školy 

Škola poskytuje žiakom  stredné odborné vzdelanie v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom 

vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania. Pripravuje žiakov na výkon povolania a odborných 

činností. Poskytuje stravovanie žiakom a zamestnancom školy a školských zariadení. 

Zabezpečuje teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie formou: odborná prax, odborný výcvik 

a praktické cvičenia. Odborný výcvik sa uskutočňuje cvičnou prácou formou zhotovovania výrobkov, 

poskytovaním služieb, alebo vykonávaním odborných činností zodpovedajúcich povolaniu a pracovným 

činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania žiakov pripravuje. V rámci praktického vyučovania organizácia 

vykonáva v súlade so školským vzdelávacím programom produktívnu prácu, ktorou je zhotovovanie 

výrobkov alebo poskytovanie služieb, ktoré sú v súlade s predmetom činností fyzickej osoby alebo 

právnickej osoby, pre ktorú žiak túto prácu vykonáva v súlade so zákonom o odbornom vzdelávaní 

a príprave. 

Vykonáva kadernícke a kozmetické 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. 

 

 

Vedúci zamestnanci školy a ich funkcie 

 Mgr. Mária Hančinská riaditeľka školy 

 Ing. Martina Barteková zástupca pre praktické vyučovanie 

 Ing. Beata Jalovičiarová zástupca pre teoretické vyučovanie 

 Ing. Milena Mjartanová zástupca pre teoretické vyučovanie  

 Ing. Janka Balajová zástupca pre technicko-ekonomické činnosti 

 

 

          

http://www.sosostn.sk/


Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín 

5 

 

 Rada školy a funkcie jej členov 

                                     Ing. Katarína Vicenová   pedagogický zamestnanec, predsedkyňa RŠ 

                            Ing. Jozef Habánik, PhD   zástupca TSK 

                            Ing. Ladislav Matejka   zástupca TSK 

                            MVDr. Stanislav Svatík  zástupca TSK 

                            Ing. Martin Hošták, PhD  zástupca TSK 

                            Roman Tomanička   rodič 

                            Adriana Barteková   rodič 

                            Ing. Dana Vániová   rodič 

                            Bc. Ivona Kopuncová   predagogický zamestnanec 

                            Gabriela Žáčiková   nepedagogický zamestnanec 

                            Dominika Vadovičová   žiak školy 

 

 

(1) – b        Údaje o zriaďovateľovi 

 

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne.      

Zriaďovateľskú funkciu vykonáva od 1. 7. 2002. 
 

Kontakt: Tel. č.: 032 / 655 51 11 

 e-mail: info@tsk.sk 

 

 

 (1) – c        Informácia o činnosti rady školy 

 

 Počet a dátumy zasadnutí 

 Rada školy bola zvolená na 4-ročné funkčné obdobie dňa 14. 10. 2021 na ustanovujúcom zasadnutí.  

 17.10.2021 – zasadnutie Rady školy:  

 - prerokovala sa správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2020/2021,  

 - prerokoval  a schválil sa  návrh počtu prijímaných žiakov pre školský rok 2022/2023. 

 16.02.2022 – zasadnutie Rady školy, na ktorom sa prerokovali kritériá prijímania žiakov pre školský rok 

2022/2023. 

 21.06.2022 – výberové konanie na funkciu riaditeľa SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 

Trenčín. 

 

(1) – d        Počet žiakov, počet tried 

 
Žiaci spolu k 15. 09. 2021 

   716 

 úplné stredné odborné  vzdelanie  517 

 stredné odborné vzdelanie    199 

 

Vzdelávacie poukazy   vydané    716 

                         prijaté    366 
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Žiaci denného štúdia k 15. 9. 2021 

 Študijné a učebné odbory (denná forma) 

Kód 

odboru  
Názov odboru 

Počet žiakov v ročníkoch 
Spolu 

I. II. III. IV. V. 

 Študijné odbory 

3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 14 12 12 12  50 

6323 K hotelová akadémia 31 30 46 48 52 207 

6352 M obchod a podnikanie 15 10 10 11  46 

6355 M  služby v cestovnom  ruchu 8 8 10 12  38 

6446 K kozmetik 13 10 10 17  50 

6403 L podnikanie v remeslách a službách 30 22    52 

6405 K pracovník marketingu    3  3 

6442 K obchodný pracovník 12 16 14 7  49 

6421 L spoločné stravovanie 15 7    22 

Spolu   517 

 Učebné odbory 

2964 H cukrár 11 9 10   30 

6444 H čašník, servírka 15 15 13   43 

6445 H kuchár 25 23 17   65 

6456 H kaderník 19 20 12   51 

6481 H skladový operátor  5 5   10 

Spolu  199 

Spolu 716 žiakov denného štúdia. 

 
 Žiaci s učebnou zmluvou (žiaci zaradení v duálnom vzdelávaní) k 15.9.2021 

1. ročník – 13  žiakov 

2. ročník -  21  žiakov 

3. ročník -  23  žiakov 

4. ročník    10  žiakov 

spolu      67 žiakov 

 

Počet tried 

 Počet tried v ročníku 
Spolu 

  1. 2. 3. 4. 5. 

 Denné štúdium spolu  8 7 7 4 2 28 

v
 t

o
m

  4 a 5 ročné ÚSV (maturita)  3 3 4 4 2 16 

 2-ročné nadstavbové (1. maturita)  2 1    3 

 1-3 ročné SV (závereč. vys, vyuč. List)  3 3 3   9 
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Triedy na škole 

 
                                                                                                                                                                                                
I.HA    - Mgr. Monika Kučová (6323 K )  

I.PE     - Mgr. Zlatica Horná (6352 M, 3965 M) 

I.OZR  - Ing. Michaela Krajčová  (6442 K, 6446 K, 6355 M) - duál  OP   

I.AD    - Ing. Katarína Benková (6445 H, 6456 H)       

I.BD    - Mgr. Monika Šišovská (6444 H, 6456 H)      

I.AC    - Mgr. Roman Jaška (6445 H, 2964 H) – duál kuchár  

 

I.NP     - PaedDr. Iveta Sýkorová (6403 L podnikanie v remeslách a službách) 

I.N       - PhDr. Alena Plšková (6403 L, 6421 L) 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

II.HA   - Mgr. Katarína Ľahká (6323 K)      

II.OZ    - Ing. Jana Švedová (6442 K, 6446 K) -  duál  OP 

II.PRE  - Ing. Miroslav Mikušat  (6352 M, 6355 M, 3965 M)     

II.DA  - Ing. Katarína Vicenová (6445 H, 6456 H )                                    

II.ADS - Ing. Adriana Blahová  (6456 H, 6445 H, 6481 H) -  duál  - sklad. operátor, kuchár  

II.BC - Ing. Radoslav Meravý (6444 H, 2964 H) -  duál  - čašník  

 

II.N - RNDr. Marta Števanková (6403 L, 6421 L) – denná nadstavba 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

III.HA   -  Mgr. Barbora Sabbagh (6323 K)      

III.HB    - Ing. Janka Olejníková  (6323 K)     

III.EO    - Ing. Dana Harušincová (3965 M, 6442 K) -  duál  OP  

III.PRZ  - Ing. Gabriela Kelešiová (6352 M, 6355 M, 6446 K)     

III.AC    - Ing. Dagmar Šargavá (6445 H, 2964 H) – duál  kuchár,  

III.AD   - RNDr. Katarína Križková od 1. 2. 2021 (6445 H, 6456 H)  - duál kuchár 

III.BS   - Mgr. Alžbeta Fronková od 1. 9. 2021 (6444 H, 6481 H) -  duál  - sklad. operátor 6 žiakov, 1 

čašník 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IV.HA   -  Mgr. Lucia Švecová (6323 K)     

IV.HB   -  Ing. Eva Srogoňová (6323 K)     

IV.ZE    -  Ing. Mária Zaťková  (6446 K, 3965 M) 

IV.MR   - Mgr. Milota Čierna od 1. 2. 2020 (6442 K, 6405 K, 6352 M, 6355 M)  – duál  OP, PM  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

V.HA    –  Mgr. Martina Masárová od (6323 K)      

V.HB    –  Ing. Jela Rácová (6323 K)        
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           (1) – e, f    Počet zamestnancov, plnenie kvalifikačného predpokladu 

 

 
Počet pedagogických zamestnancov: 73 

Počet odborných zamestnancov: 1 

Počet ďalších zamestnancov školy: 33 

 

 

Pedagogickí  a odborní zamestnanci  spolu ženy 

 Riaditeľ a zástupca riaditeľa  5 5 

 Interní učitelia 49 44 

v
 t

o
m

 

  všeobecnovzdelávacích predmetov 23 21 

  odborných predmetov 26 23 

 Externí učitelia 0 0 

v
 t

o
m

 

  všeobecnovzdelávacích predmetov 0 0 

  odborných predmetov 0 0 

 Majstri odbornej výchovy vrátane hlavných 19 18 

 Výchovný poradca (z učiteľov) 1  

 Pedagogický asistent 3 3 

 Sociálny pedagóg 1 1 

 Školský psychológ (z učiteľov) 1 1 

 Školský špeciálny pedagóg (z učiteľov) 1 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v šk. r. 2021/2022 

 Počet absolventov Počet študujúcich 

Kvalifikačné vzdelávanie 1 2 

Funkčné vzdelávanie   

Špecializačné vzdelávanie   

Adaptačné vzdelávanie 2  

Predatestačné vzdelávanie   

Inovačné vzdelávanie 10 9 

Aktualizačné vzdelávanie 5  
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Kvalifikovanosť vyučovania 2021/2022 

Teoretické a praktické vyučovanie 

Vyučovacie predmety 
Počet vyučovacích hodín podľa  Kvalifikovanosť 

školského vzdelávacieho programu vyučovania 

    
celkom 

odborné neodborné v % 

skratka názov vyučovanie vyučovanie   

1 2 3=4+5 4 5 6=4/3*100 

ADK Administratíva a korešpondencia 20 20 0 100 

AKY Animačné a kongresové služby  4 4 0 100 

ANJ Anglický jazyk 171 159 12 92,9 

APE Aplikovaná ekonómia 3 3 0 100 

API Aplikovaná informatika 30 30 0 100 

ALU Aplikované účtovníctvo 4 4 0 100 

BPN Bezpečnosť práce a právne normy 7 7 0 100 

BIO Biológia 3 3 0 100 

CTO Cestovný ruch 18 18 0 100 

CCR Cvičenia z cestovného ruchu  3 3 0 100 

CCK Cvičenia z ekonomiky 8 8 0 100 

KCV Cvičenia z kozmetiky 0 0 0 0 

CSP Cvičenia zo skladovej prevádzky 4 4 0 100 

CTB Cvičenia z techniky obsluhy 12 12 0 100 

CZY Cvičenia z technológie a techniky obsluhy 12 12 0 100 

CTH Cvičenia z technológie 16 16 0 100 

DEJ Dejepis 10 10 0 100 

DEK Dejiny kultúry 4 4 0 100 

DRT Dermatológia 8 0 8 0 

EKO Ekonomika 50 50 0 100 

EKC Ekonomické cvičenia 0 0 0 0 

ECF Ekonomické cvičenia v cvičnej firme 3 3 0 100 

ETE Estetická a výtvarná výchova 2 2 0 100 

ETV Etická výchova 8 8 0 100 

FRJ Francúzsky jazyk 6 6 0 100 

FYZ Fyzika 2 2 0 100 

GEG Geografia 4 4 0 100 

GCR Geografia cestovného ruchu 4 4 0 100 

HVY Hospodárske výpočty 1 1 0 100 

HGM Hotelový a gastronomický manažment 32 32 0 100 

CHE Chémia 12 12 0 100 

INF Informatika 23 23 0 100 

KCJ Komunikácia v cudzom jazyku 11 11 0 100 

KUG Kultúra gastronómie  4 2 2 50 

LAC Laboratórne cvičenia 0 0 0 0 

MNZ Manažment 10 10 0 100 

MOF Manažment osobných financií 7 7 0 100 

MAT Matematika 45 45 0 100 
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MKT Marketing 14,5 14,5 0 100 

MTE Materiály 10 10 0 100 

MVD Meranie v odbore 6 6 0 100 

NBV Náboženská výchova 9 9 0 100 

NAM Náuka o materiáloch 8 8 0 100 

NOZ Náuka o výžive 1 1 0 100 

NEJ Nemecký jazyk 29 29 0 100 

OBN Občianska náuka 14 14 0 100 

OBP Obchodná prevádzka 6 6 0 100 

ODK Odborné kreslenie 6 6 0 100 

OZR Odborné zručnosti 10 10 0 100 

PDN Podnikanie 13 13 0 100 

VCR Podnikanie v cestovnom ruchu 0 0 0 100 

PGN Podnikanie v hotelierstve a gastronómii 8 8 0 100 

PUL Podnikateľské zručnosti 20 20 0 100 

PMI Potravinárska chémia 2 2 0 100 

PVY Potraviny a výživa 12 10 2 83,3 

PNN Potraviny a nápoje 2 2 0 100 

PPR Pracovné prostredie 6 6 0 100 

PRW Právo 6 6 0 100 

PCV Praktické cvičenia 9 9 0 100 

PUK Praktická komunikácia 4 4 0 100 

PWK Praktická korešpondencia 10 10 0 100 

PMY Priemyselné technológie 8 8 0 100 

PSY Psychológia 3 3 0 100 

RIY Rezervačné a informačné systémy 8 8 0 100 

RUJ Ruský jazyk 22 22 0 100 

SKP Skladová prevádzka 3 3 0 100 

SDV Skladová evidencia 3 3 0 100 

SLC Služby cestovného ruchu 0 0 0 0 

SJL Slovenský jazyk a literatúra 71,5 71,5 0 100 

KMM Spoločenská komunikácia  12 12 0 100 

SUR Suroviny 4 4 0 100 

CUT Špeciálne cukrárske techniky 0 0 0 0 

SPC Sprievodcovská činnosť 2 2 0 100 

STO Stolovanie 17 17 0 100 

STZ Stroje a zariadenia 2 2 0 100 

TEC Technológia 50 33 17 66,00 

TKR Technické kreslenie 3 3 0 100 

TOB Technika obsluhy 4 4 0 100 

TPY Technika prevádzky 5 5 0 100 

TSF Technológia služieb cestovného ruchu 9 2 7 22,2 

TSQ Technológia služieb cestovného ruchu praktikum 9 6 3           66,6 

TSV Telesná a športová výchova 68,5 68,5 0 100 

TVZ Tovaroznalectvo 11 11 0 100 
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TFP Tvorba projektov 2 2 0 100 

EPP Technológia prípravy pokrmov 8 8 0 100 

UCT Účtovníctvo 39 39 0 100 

USP Úvod do sveta práce 2,5 2,5 0 100 

ZVS Zariadenie a vybavenie skladov 2,5 2,5 0 100 

ZDR Zdravoveda 10 6 4 60,0 

 Spolu 1145,5 1090,5 55 95,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktické vyučovanie 

Študijné a učebné odbory 
Počet vyučovacích hodín podľa  Kvalifikovanosť 

školského vzdelávacieho programu vyučovania 

 v % 
kód  

odboru 
študijný, učebný odbor celkom 

odborné  

vyučovanie 

neodborné  

vyučovanie 

1 2 3=4+5 4 5 6=4/3*100 

6323 K hotelová akadémia 78 78 - 100 

6405 K  pracovník marketingu 17,5 17,5 - 100 

6442 K obchodný pracovník 67,5 67,5 - 100 

6446 K kozmetik 45 45 - 100 

6352 M obchod a podnikanie 77 77 - 100 

6355 M služby v cestovnom ruchu 153 153 - 100 

3965 M 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci 
103 103 - 100 

2964 H cukrár  55 55 - 100 

6444 H čašník, servírka 54 54 - 100 

6445 H kuchár 108 108 - 100 

6456 H kaderník 84,5 84,5 - 100 

6481 H  skladový operátor 35 35 - 100 

  Spolu 877,5 877,5 - 100 
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 (1) – g       Projekty 

 

1. Projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím 

elektronického vzdelávania“ – e-testovanie.  

Plnenie úloh pre školský rok 2021/22: 

 Sledovať ponuky NÚCEM pre možnosť zapojiť sa do testovania - splnené 

 Aktualizácia Knihy školy, údaje potrebné k realizácii testovaní - splnené 

 Prihlásiť vybrané skupiny žiakov a administrátorov z radu učiteľov na testovanie - nesplnené 

 Zabezpečiť plynulý priebeh e- testovania - nesplnené 

 Informovať o výsledkoch testovania vedenie školy, učiteľov a žiakov - nesplnené 

V školskom roku 2021/2022 sa testovania neuskutočnili, a preto niektoré úlohy vytýčené v pláne nemohli 

byť splnené.  NUCEM v uplynulom školskom roku neponúkol žiadne možnosti cvičného testovania žiakov. 

Žiaci sa však v online prostredí zúčastnili rôznych súťaží. 

 

2. Program Erasmus+  

Medzinárodné partnerstvo troch škôl: 

- Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín, 

- Stredná škola gastronomie a služieb Přerov, Česká republika, 

- Stredná škola Turisticko-ugostitelska i prehrambena skola Bjelovar, Chorvátsko, 

s cieľom: 

- spolupráca, výmena a odovzdávanie skúseností s výučbou, 

- tvorba spoločných praktických úloh v odboroch vzdelávania hotelová akadémia, cukrár, kozmetik 

a kaderník, 

- poznávanie nových miest a kultúr, 

- nadviazanie nových priateľstiev. 

Výmenné pobyty žiakov a pedagógov: 

- prvá mobilita – Převov 7. - 13.11.2021, druhá mobilita – Trenčín 6. - 12.2.2022 Trenčín,  

- tretia mobilita – Bjelovar 3. - 9.4.2022. 

 

3. Projekt FinQ Nadácia slovenskej sporiteľne – program finančného vzdelávania 

zapojených je 95 žiakov zo štyroch tried, odbor hotelová akadémia.  

Ciele projektu:  

- zvýšit úroveň finančnej kultúry žiakov,   

- poskytnúť školám učebné materiály a pomôcky na zvýšenie finančnej kultúry, 

- zvýšiť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti podpory kritického, 

logického, systémového a kreatívneho myslenia žiakov. 

Výber z realizovaných aktivít 

September 2021 

 informačná kampaň o podstate a dôležitosti finančnej gramotnosti na hodinách odborných  

            predmetov v súlade s preberaným učivom 

 príprava na súťaž FinQ majster na tému Vyhni sa dlhu - žiaci triedy IV.HB 

Október 2021 

 6. 10. 2021 - Metodický deň programu FinQ pre riaditeľov a koordinátorov pilotných škôl 

Február 2022 

 vypracovanie výukových metodických listov pilotných a kontrolných tried v programe FinQ 
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4. Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II  

zameraný na podporu inkluzívneho vzdelávania a výchovy v SŠ. 

Zámerom zapojenia sa našej školy do projektu je efektívnejšie realizovanie inklúzie vo výchovno-

vzdelávacom procese, ale i mimo neho. Pri vytváraní inkluzívneho školského prostredia je cieľom brať 

ohľad na  cieľové skupiny, kam patria žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiaci so zdravotným 

znevýhodnením, cudzinci.  

Hlavné činnosti: 

 monitorovať sociálno-patologické javy v správaní žiakov so zameraním na šikanovanie, 

kyberšikanovanie a nebezpečenstvá internetu,  

 monitorovať záškoláctvo v raných štádiách,  

 spolupodielať sa na budovaní priaznivej sociálnej klímy v triednych kolektívoch, 

 preventívna činnosť (preventívne prednášky, dotazníkové prieskumy, vstupy do tried), 

 podpora a pomoc pri prekonávaní bariér vo vyučovacom procese žiakom so ŠVVP a žiakom so 

zdravotným znevýhodnením, rozširovanie povedomia a budovanie tolerancie  k nim zo strany 

spolužiakov, 

 vytvárať vhodné podmienky na štúdium žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

 pomoc žiakom-cudzincom pri adaptácii v novom prostredí, pri odstraňovaní kultúrnych a 

jazykových bariér s cieľom vytvorenia priaznivého multikultúrneho prostredia, pri zvládaní nárokov 

cudzojazyčného vyučovacieho procesu, 

 spolupráca nielen so zamestnancami školy, ale aj s CPPPaP, CŠP, ÚPSVaR-om, s Políciou SR a s 

rôznymi odborníkmi (lekármi, kolegami z iných škôl), 

 vzdelávanie členov v „Koordinácii ŠPT“ s VÚDPaP-om (školská špeciálna pedagogička a školská 

psychologička) a v „Tvorbe inkluzívnej kultúry v školskom prostredí“ v MPC (sociálna pedagogička 

a školská psychologička).      

 

5. Národný projekt IT Akadémia -  vzdelávanie pre 21. storočie 

 

Národný projekt IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie má zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a 

prírodných vied. Obdobie implementácie:1. 9. 2016 – 31. 10. 2020, predlžené do 31. 08. 2022.  

Ciele a aktivity projektu pre stredné školy: 

- inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so 

zameraním na informatiku a IKT,  

- orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou 

uplatnenia sa v IT sektore. 

- neformálne vzdelávanie: exkurzie, veda v meste, IT čajovňa – podľa aktuálnej ponuky a možností 

školy - vytvoriť pre žiakov školy priestor pre zapojenie sa do popularizačných a mimoškolských 

aktivít. 

- zapojiť učiteľov prírodovedných predmetov do popularizačných prednášok realizovaných na 

jednotlivých partnerských univerzitách špecialistami zo združenia ITAS, iných regionálnych firiem a 

vysokoškolskými učiteľmi danej univerzity. 

- zapojiť sa do overovania vytvorených nových metodík z prírodovedných a technických predmetov, 

matematiky a informatiky. 

- zapojiť sa do  inovácií obsahu, metód a foriem výučby prírodovedných a technických predmetov 

vedúcich smerom k racionálnej implementácii IKT nástrojov a zohľadňujúcich bádateľské prístupy 

vo vzdelávaní prostredníctvom využívania vytvorených metodík v  

- príprava na testovanie ECDL. (Európsky vodičský preukaz na počítače). 
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V aktuálnom školskom roku sa aktivity v rámci projektu sústredili hlavne na inovačné vzdelávanie 

školských digitálnych koordinátorov, workshopy/webináre/konzultácie v rámci Klubu digitálnych 

koordinátorov. Všetkých týchto aktivít sa zúčastnil Ing. Martin Šedo a úspešne absolvoval vzdelávanie 

školských digitálnych koordinátorov.  

 

6. Projekt TSK ,,Lepší Trenčiansky kraj“ s názvom ,,Peer review – Kvalita školy 

V tomto školskom roku bola vypracovaná a aktualizovaná Sebahodnotiaca správa školy, od septembra 2022 

sa škola bude pripravovať na hodnotiacu návštevu podľa pripraveného akčného plánu. 

 

 

(1) - h      Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

V školskom roku 2021/2022 predmetom školskej inšpekcie bol Wellbing – vplyv pozitívneho psychického 

nastavenia žiakov a učiteľov na dosahovanie výsledkov pri vzdelávaní.  

Cieľom informatívnej inšpekcie bolo overiť nástroje na zisťoanie stavu vytvorených podmienok pre 

spokojnosť učiteľov a žiakov v školskom prostredí a vzťahy medzi nimi.  

Zistenia z dotazníkov a rozhovorov sú spracované do súhrnnej správy za Slovenskú republiku a zverejnené 

na webovom sídle Štátnej školskej inšpekcie a sú súčasťou Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania 

v školách a školských zariadeniach za školský rok 2021/2022. 

 

 

 (1) – i         Materiálno-technické a priestorové podmienky školy 

 

Materiálno-technické zabezpečenie 

 
Materiálno-technické zabezpečenie školy je na  dobrej úrovni, pravidelne obnovované a doplňované v rámci 

bežných a kapitálových výdavkov.  

Vyučovací proces prebieha v 43 učebniach, z toho 16 učební je odborných. Všetky učebne sú vybavené 

počítačom a dataprojektorom s internetovým pripojením. Škola napĺňa podmienky vybavenia stanovené 

normatívmi pre vzdelávanie v oblasti odborných predmetov.  

Na športové účely slúži telocvičňa, posilňovňa, miestnosť s cyklotrenažérmi a gymnastická telocvičňa. Vo 

vonkajších priestoroch je možné využívať dva tenisové kurty, plochu s outdoorovými prvkami, cvičnú 

tenisovú stenu a betónové ihrisko vhodné napr. pre in-line korčuľovanie.  

Škola disponuje školskou jedálňou, ktorá zabezpečuje stravu pre žiakov a zamestnancov. Zároveň slúži ako 

pracovisko pre odborný výcvik žiakov hotelovej akadémie a gastronomických odborov. Okrem toho 

praktickú výučbu  žiaci vykonávajú v cukrárenskej učebni, v kaderníckom a kozmetickom salóne a na 

pracovisku praktického vyučovania Gastrocentrum. Nakoľko od 1. 4. 2022 prebieha na pracovisku 

Gastrocentrum celková rekonštrukcia priestorov, praktická výučba na stredisku bola k 31. 3. 2022 prerušená. 

V rámci bežnej prevádzky školy sa vykonávajú opravy drobného charakteru (výmena a opravy vodovodných 

batérií, maľovanie znečistených stien v priestoroch učební, chodieb a pod.). V procese údržby sa tiež 

zabezpečuje oprava žalúzií a roliet v triedach, opravy pracovných prístrojov a zariadení. Ďalej sa realizujú 

pravidelné revízie a údržby kotlov, plynových zariadení, komínov, športových zariadení a čistenie odpadov. 
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Priestorové zabezpečenie - objekty v správe školy 

 

Názov objektu Adresa Účel využitia 
Kapacitné 

využitie v % 

Škola Ul. P. Jilemnického 24, TN Výuka, výchova 100 

Prevádzka prakt.vyučovania Hviezdoslavova 4, Trenčín Praktická výuka 
100 (do 31. 3. 

2022) 

Telocvičňa Ul. P. Jilemnického 24 TN Všestranné .športové využitie 100 

Šatne žiakov Ul. P. Jilemnického 24 TN Výuka, výchova 100 

Hospodársky objekt školy   Ul. P. Jilemnického 24 TN Administratívna .činnosť 100 

Kaderníctvo - kozmetika       Ul P. Jilemnického 24 TN Odborný výcvik 100 

Stravovacie zariadenie ŠJ     Ul. P. Jilemnického 24 TN Praktická výučba 100 

Areál zdravia  Ul. P. Jilemnického 24 TN Výuka, výchova 100 

 
  Nájomné vzťahy (škola je prenajímateľ) 

Nájomca 

Predmet 

nájmu 

(m
2
) 

Účel nájmu 
Doba nájmu 

(od –do) 

Cena nájmu 

(€/m
2
) 

Cena nájmu 

 

Fin Fine , s.r.o., 

Trenčín 
65,6 predaj zmrzliny 

1.3. 2018 – 

28. 2. 2022 

8,00  

 
525  €  mesačne 

  

 

Nájomné vzťahy (škola je nájomca) 

Prenajímateľ 

Predmet 

nájmu 

(m
2
) 

Účel nájmu 
Doba nájmu 

(od –do) 

Cena 

nájmu 

(€/m) 

Cena nájmu 

Trenčiansky 

samosprávny kraj – 

priestory bufetu 

126,49 výučba 
28.10. 2015 

- 
24,00 252,98 € mesačne 

 

 

 (2) - a           Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

       Individuálna integrácia žiakov denného štúdia  2021/2022 – počet žiakov 

  Spolu 

z toho  

diev-  

čatá 

v tom postihnutie 

sluchové zrakové telesné 
vývinové poruchy 

aktivity a pozor. učenia správania 

spolu dievč. spolu dievč. spolu dievč. spolu dievč. spolu dievč. spolu d 

1. ročník 13 6   1    3 2 9 4   

2. ročník 13 5       3 2 10 3   

3. ročník 8 3 1    1 1 1 1 5 1   

4. ročník 3 1     1    2 1   

5. ročník 0              

Celkom 37 15 1  1  2 1 7 5 26 9   
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(2) – b, c, d      Prijímacie konanie – počet prijatých žiakov do prvého ročníka, počet prijatých 

prihlášok, počet uchádzačov, ktorí úspešne  vykonali prijímaciu skúšku 

 

 

Plán prijímania do odborov denného štúdia pre školský rok 2022/2023 – pre absolventov ZŠ 

 
kód odboru názov odboru                          profilové predmety                          plán           z toho do systému                  

                                                                                                                                                           DV 

3965 M bezp. a ochr. zdravia pri práci SJL, MAT, ANJ                     14 

6323 K    hotelová akadémia SJL, MAT, ANJ                        30 

6352 M obchod a podnikanie SJL, MAT, ANJ                      18 

6355 M služby v cestovnom ruchu SJL, MAT, ANJ         8 

6442 K  obchodný pracovník SJL, MAT, ANJ                12 12 

6446 K  kozmetik SJL, MAT, ANJ                        12 

2964 H   cukrár  SJL, MAT, ANJ                    10 

6444 H   čašník, servírka SJL, MAT, ANJ                       14    7 

6445 H  kuchár SJL, MAT, ANJ                      24                   10 

6456 H   kaderník SJL, MAT, ANJ                    17 

6481 H  skladový operátor SJL, MAT, ANJ         5    5 

 

Termíny prijímacích skúšok: 

 1. kolo – 1. termín        2. 5. 2022 

 1. kolo – 2. termín      11. 5. 2022 

 2. kolo       21. 6. 2022 

 

 

Zápisnica z prijímacieho konania po 1. a 2. kole, do študijných a učebných odborov 

pre školský rok 2022/2023   
 

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok:   23. 5. 2022 – prehľad o prijímacom konaní do jednotlivých 

študijných a učebných odborov je uvedený v priloženej prílohe č. 1 

Autoremedúra:   počet prijatých žiakov 87. 

Nevybavené odvolania - postúpené na TSK: počet 31. 

                   

Na nenaplnený počet miest bolo vyhlásené druhé kolo prijímacích pohovorov – k 03. 06. 2022, do  

- študijného odboru  6445 K obchodný pracovník  4 voľné miesta, 

- učebného odboru 2964 H cukrár    5 voľných miest, 

- učebného odboru 6444 H čašník, servírka   3 voľné miesta, 

- učebného odboru   6445 H   kuchár    4 voľné miesta. 

 

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok:  24. 6. 2022 - prehľad o prijímacom konaní do jednotlivých 

študijných a učebných odborov je uvedený v priloženej prílohe č. 1 

 

Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s § 62 - § 68, § 150 ods. 8, §161k  zákona č. 245/2008 Z. z. o 

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

predpisov.  

 

 Trenčín 24. júna 2022 
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 Tabuľka - prehľad výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 po 1. a 2. kole 

 

odbor 
plán 

prijímania 

počet 

prihlášok 

1. kolo 

prijatí 

zapísaní 
neprijatí 

prijatí na 

odvolanie, 

zapísní 

prijatí 

nenastúpi 

spolu 

nevybavené 

odvolania 

počet 

voľných 

miest po 

1. kole 

počet 

prijatých 

a zapísaných 

po 1. kole 

počet 

prihlášok 

2.kolo 

počet 

prijatých 

a zapísaných 

po 1.a 2.kole 

z toho 

do 

systému 

DV 

rezerva 

                  

 6323 K hotelová akadémia 30 73 15 17 15 26 1 0 30 0 30   

 3965 M bezpečnosť a ochr. 

              zdravia pri práci     14 33 6 9 8 10 3 0 14 0 14   

 6352 M obchod a podnikanie 18 65 7 23 11 24 6 0 18 0 18   

 6355 M služby v cestovn. ruchu 8 33 3 13 5 12 4 0 8 0 8   

 6446 K kozmetik 12 55 6 32 6 11 14 0 12 0 12   

 6442 K obchodný pracovník 12 17 8 3 0 6 0 4 8 4 9 3 3 

 2964 H cukrár 10 18 4 1 1 12 0 5 5 4 9  1 

 6444 H čašník, servírka 14 21 7 1 4 9 0 3 11 3 13 2 1 

 6445 H kuchár 24 37 18 10 2 7 0 4 20 4 23 4 1 

 6456 H kaderník 17 32 11 8 6 7 2 0 17 0 17   

 6481 H skladový operátor 5 9 5 2 0 2 1 0 5 0 5 4  

SPOLU 164 393 90 119 58 126 30 16 148 15 158 13 6 
 

 

                  Trenčín 24. 06. 2022 
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(2) – e       Zoznam študijných a učebných odborov 

Odbory, ktoré má škola zaradené v zozname študijných a učebných odborov: 

Kód odboru Názov odboru, zameranie                       dĺžka           spôsob  

                                                                          štúdia        ukončovania 

2964 H  cukrár   3, 2 (SŠ)  ZS 

3178 F výroba konfekcie   2   ZS 

3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 4   MS 

6323 K  hotelová akadémia   5  MS 

6329 M obchodné a informačné služby  4  MS 

6341 M  škola podnikania   4  MS 

6352 M  obchod a podnikanie   4  MS 

6355 M služby v cestovnom ruchu   4  MS 

6403 L  podnikanie v remeslách a službách  2 (denná forma) MS 

6405 K  pracovník marketingu   4   MS 

6421 L  spoločné stravovanie   2 (denná forma)MS 

6442 K  obchodný pracovník   4   MS 

6444 H  čašník, servírka   3, 2 (SŠ) ZS 

6444 K  čašník, servírka   4  MS 

6445 H  kuchár   3, 2 (SŠ) ZS 

6445 K  kuchár   4  MS 

6446 K  kozmetik   4  MS 

6456 H  kaderník   3   ZS 

6460 H predavač   3   ZS 

6481 H skladový operátor   3   ZS 

6489 H  hostinský, hostinská   3, 2 (SŠ)  ZS 

 

 

 Odbory, v ktorých škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 

s uplatňovanými učebnými plánmi.   

          Školský vzdelávací program: 

1.  Podnikanie a služby  

  študijné odbory  
   3965  M   bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

   6352  M       obchod a podnikanie 

   6355  M  služby v cestovnom ruchu 

   6403  L  podnikanie v remeslách a službách 

    6405  K  pracovník marketingu 

   6421  L  spoločné stravovanie 

   6442  K  obchodný pracovník 

   6446  K    kozmetik 

  učebné odbory 6456  H  kaderník 

   6481 H  skladový operátor 

 

2. Hotelierstvo a gastronómia 

  študijné odbory 6323 K    hotelová akadémia 

  učebné odbory 2964 H     cukrár   

   6444 H    čašník, servírka 

   6445 H    kuchár 

  (2) – f       Hodnotenie a klasifikácia žiakov 
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(2) – f      Hodnotenie a klasifikácia žiakov 

 

Prospech a dochádzka žiakov denného štúdia (podľa stavu k 30. 8. 2022)  

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 

 Úplné stredné odborné 4 a 5-ročné (s maturitou) 

1. 3 99 99 30 42 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6488 0 

2. 3 85 85 33 30 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6140 9 

3. 4 103 103 23 31 49 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7241 164 

4. 4 107 102 11 24 67 5 1 1 3 2 0 7 1 1 10179 546 

5. 2 51 49 9 10 30 2 0 2 0 0 0 4 3 0 6099 401 

 16 445 438 106 137 195 7 1 3 3 2 0 15 4 1 36147 1120 

 Stredné odborné 3-ročný (výučný list) 

1. 3 70 68 3 18 47 1 0 1 0 0 1 2 1 0 3659 92 

2. 3 67 66 7 11 48 1 1 0 0 0 0 7 8 1 4359 802 

3. 3 53 52 5 14 33 1 0 1 0 0 0 3 0 0 3119 123 

 9 190 186 15 43 128 3 1 2 0 0 1 12 9 1 11137 1017 

Nadstavbové dvojročné 

1. 2 35 31 1 5 25 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4537 431 

2. 1 27 25 1 5 19 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2583 329 

  62 56 2 10 44 6 2 0 4 0 0 0 0 0 7156 760 

 

 

(2) – g      Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania 

 

Maturitné skúšky 2022 

Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 141 žiakov školy, z nich maturitnú skúšku v riadnom termíne nekonalo 17 

žiakov (11 žiakov neprospech, 2 žiaci zanechali štúdium, 4 žiaci prerušili štúdium). 

EČ a PFIČ MS v riadnom termíne konalo 136 žiakov a 2 žiaci v náhradnom termíne. EČ a PFIČ MS 

nekonali 3 žiaci (prerušenie štúdia). V riadnom termíne uspelo 126 žiakov (splnili podmienku úspešnosti 

aspoň z jednej časti). Neuspelo spolu 12 žiakov (3 ANJ). 

Predmet Úroveň PFIČ MS EČ MS Národný priemer 

Slovenský jazyk a literatúra * 65,42 % 51,20 % 59,60 % 

Anglický jazyk B1 54,88 % 50,70 % 57,50 % 

Anglický jazyk B2 81,82 % 69,50 % 65,10 % 

Nemecký jazyk B1 52,50 % 34,20 % 36,40 % 
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Ústnu časť MS konalo spolu 124 žiakov. Počet žiakov, ktorí nekonali ústnu MS v riadnom termíne: 14 

žiakov (11 žiakov neprospech, 2 žiaci zanechali štúdium, 1 žiak ukončenie štúdia).  

V riadnom termíne uspelo 115 žiakov školy a neuspelo 9 žiakov (9 žiakov z jedného predmetu).  

Povolená opravná skúška:  9 žiakov.  

Opravná maturitná skúška z EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry sa bude konať dňa 06. 09. 2022 a 

z cudzieho jazyka sa bude konať dňa 07. 09. 2022. Počet prihlásených žiakov: 8 žiakov (1 SJL, 7 ANJ). 

Ústna časť maturitnej skúšky v mimoriadnom termíne (september 2022) sa bude konať dňa 12.- 13. 09. 

2022. Povolená opravná skúška:  9 žiakov (7 ANJ a 2 SJL) 

 

Vyhodnotenie MS – 2022 v riadnom termíne podľa predmetov (žiaci školy) 
 

   EČ MS PFIČ MS Ú F I Č    

Predmet Úroveň 

Spolu 

žiakov, 

ktorí 

konali 

MS 

Priemer Počet Priemer Počet 1 2 3 4 5 Priemer 

Počet 

žiakov, 

ktorí 

vykonali 

celú MS 

ANJ B1 125 50,70 % 124 54,88 %  124 37 34 32 8 0 2,10 111 

ANJ B2 11 69,50 % 11 81,82 % 11 9 2 0 0 0 1,18 11 

NEJ B1 2 34,70 % 2 52,50 % 2 0 1 1 0 0 2,50 2 

FRJ d B1 1 - - - - 0 1 0 0 0 2,00 1 

SJL *  138 51,20 % 138 65,42 % 138 30 39 39 16 0 2,33 124 

PČOZ * 138 * * * * 62 39 26 10 1 1,90 138 

TČOZ * 124 * * * * 36 39 33 16 0 2,23 124 

 
Vyhodnotenie PČOZ a TČOZ MS podľa odborov 
 

 

 

Študijný odbor 

Praktická časť odbornej zložky 

maturitnej skúšky 

Teoretická časť odbornej zložky 

maturitnej skúšky 

počet 

žiakov, 

ktorí 

úspešne 

vykonali 

PČOZ MS 

počet žiakov, 

ktorí vykonali 

PČOZ MS 

neúspešne 

priemerná 

známka 

počet žiakov, 

ktorí úspešne 

vykonali 

TČOZ MS 

počet 

žiakov, 

ktorí 

vykonali 

TČOZ MS 

neúspešne 

priemerná 

známka 

3965 M 

bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci 12 0 1,50 12 0 1,66 

6323 K hotelová akadémia 51 0 1,92 47 0 2,53 

6352 M obchod a podnikanie 9 1 2,78 8 0 2,00 

6355 M 

služby v cestovnom 

ruchu 11 0 1,81 10 0 2,00 

6442 K obchodný pracovník 7 0 1,28 5 0 2,00 

6405 K pracovník marketingu 3 0 1,00 3 0 2,67 

6446 K kozmetik 17 0 1,76 16 0 2,13 

6403 L 

podnikanie v remeslách 

a službách 21 0 2,15 17 0 2,18 

6421 L spoločné stravovanie 7 0 2,14 6 0 2,17 

Spolu 

  
138 1 1,90 124 0 2,23 
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Vyhodnotenie MS podľa prospechu v jednotlivých triedach  
 

Trieda EČ/ANJ PFIČ/ANJ ÚFIČ/ANJ EČ/NEJ PFIČ/NEJ ÚFIČ/NEJ 

5.HA 69,68 % 72,3 % 1,64 * * * 

5.HB 55,31 % 63,54 % 1,88 45,0 % 75,0 % 2 

IV.ZE 47,6 % 53,1 % 2,21 * * * 

IV.MR 47,82 % 53,04 % 2,04 * * * 

II.N 43,34 % 44,4 % 2,27 23,3 % 30,0 % 3 

 

 

 

Trieda EČ / SJL PFIČ / SJL ÚFIČ / SJL TČOZ PČOZ 

5.HA 59,14 % 78,02 % 2,18 2,55 2,27 

5.HB 54,58 % 63,29 % 2,28 2,52 1,56 

IV.ZE 47,74 % 60,34 % 2,64 1,93 1,66 

IV.MR 50,35 % 66,71 % 2,04 2,08 1,75 

II.N 44,96 % 59,39 % 2,48 2,17 2,08 

 
 

 

Mimoriadny termín MS september 2022 
 

Opravná maturitná skúška z EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry sa konala dňa 06. 09. 2022 a 

z cudzieho jazyka dňa 07. 09. 2022. Počet prihlásených žiakov: 8 žiakov (1 SJL, 7 ANJ). 

Na základe výsledkov tejto časti MS úspešne ukončilo štúdium 5 žiakov (5 ANJ). 

Ústna forma internej časti MS v mimoriadnom termíne september 2022 sa konala v dňa 13. 09. 2022.  

Celkový počet odskúšaných: 8 žiakov (z toho 4 žiaci opravný termín MS a 4 žiaci náhradný termín MS).  

Ústnu časť opravnej maturitnej skúšky konali 4 žiaci,  z toho neúspešní: 1 

 

 

Tabuľka č.1:  Opravná MS 

 
Celkový počet odskúšaných žiakov na náhradnej MS: 4, z toho neúspešní: 2 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet MS 

Termín 

konania MS 

Počet odskúšaných žiakov, ktorí vykonali MS v jednotlivých predmetoch 

spolu 
z toho 

úspešne neúspešne 

ANJ 13. 9. 2022 2 2 0 

SJL 13. 9. 2022 2 1 1 
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Tabuľka č. 2: Náhradná MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Celkový počet úspešných absolventov v mimoriadnom termíne september 2022: 10 žiakov 

Povolená opravná maturitná skúška: 3 žiaci (2 SJL, 1 ANJ) 

 

 

Záverečné skúšky 2022  

V riadnom skúšobnom termíne vykonalo záverečnú skúšku z spolu 52 žiakov. 

 

Celkové hodnotenie záverečnej skúšky – žiaci podľa učebných odborov: 

 

Odbor,    počet žiakov,   prospel s VZ,     prospel VD,        prospel,        duál. 

2964 H cukrár    9  2  3  4           0 

6444 H čašník, servírka           10  4  3  3               2 

6445 H kuchár            17  4  4  9                    3 

6456 H kaderník           11  6  2  3                    0 

6481 H skladový operátor 5  3  1  1                    4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet MS 

Termín 

konania 

MS 

Počet odskúšaných žiakov 

spolu 
z toho 

úspešne neúspešne 

SJL 13. 9.2022 4 3 1 

ANJ 13. 9.2022 4 3 1 

TČOZ 6403 L podnikanie v remes. 13. 9.2022 1 1 0 

TČOZ 6442 K obchodný pracovník 13. 9.2022 1 1 0 

TČOZ 6323 K hotelová akadémia 13. 9.2022 2 2 0 
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 (2) - h     Uplatnenie absolventov na pracovnom trhu k 30.9.2022 

Predpokladáme, že asi 30% absolventov študijných odborov študuje na vysokej škole. 

 

 

 (2) - i          Súťaže žiakov, v ktorých žiaci dosiahli výborné výsledky  - príloha 1 

 

 

(3)        Výchovno-vzdelávací poces 

 
Teoretické a praktické vyučovanie sme sa snažili zabezpečiť v súlade s dokumentom Sprievodca školským 

rokom 2021/2022. V prvom polroku zasiahla do vyučovania  situácia súvisiaca s pandémiou a následnými 

mimoriadnymi opatreniami. 

Hlavné  úlohy z Plánu práce metodických komisií na školský rok 2021/2022  boli plnené v súlade 

s rozhodnutiami a usmerneniami, ktoré  vydalo Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu SR  v čase 

pandémie COVID-19 a v danom školskom roku.   

Štvrťročne sa konalo zasadnutie Pedagogickej rady k dosiahnutým výchovno-vzdelávacím výsledkom. 

Z referátov triednych učiteľov a správ podaných od majstrov odborného výcviku a výchovného poradcu   

boli stanovené úlohy  a opatrenia, ktoré riešili zistené nedostatky vo výchovno-vzdelávacom procese.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese pokračovala naša škola aj v školskom roku 2021/2022 k podpore 

všetkých druhov gramotností – čitateľskej, finančnej, environmentálnej, digitálnej, matematickej, mediálnej, 

kultúrnej. Všetky súťaže a aktivity na získanie základných a nadstavbových kompetencií v daných oblastiach 

zabezpečovali hlavne ich garanti a sú popísané v záverečných správach. 

Do ŠkVP boli zapracované prierezové témy súvisiace s multikultúrnou výchovou a výchovou v duchu 

humanizmu. 

Učebný odbor 
Počet 

žiakov 

zamest

naní 

pracuje na 

dohodu 

SZ

ČO 
MD 

nezamestn

aní 
štúdium ostatní 

6444 H čašník, servírka 10 3   1  5 1 

6445 H kuchár 17  5   1 10 1 

6456 H kaderník 11    1  10  

6481 H skladový operátor 5 4     1  

2964 H cukrár 9  5    2 2 

Študijný odbor         

6323 K hotelová akadémia 52 14 16 1  1 17 3 

3965bezp.a ochrana   zdravia  12 6    1 5  

6442 K obchodný pracovník 7 3     3 1 

6405 K pracovník marketingu 3 2     1  

6352 M obchod a podnikanie 10 4     4 2 

6355 M služby vCR 11 5    1 3 2 

6446 K kozmetik 17 10    2 5  

6403 L podnikanie v rem. a sl. 20 9 4   3 4  

6421 L spoločné stravovanie 7 6     1  
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Na našej škole sa uskutočňujú všetky formy praktického vyučovania, a to na pracoviskách 

u zamestnávateľov, v dielni, v odbornej učebni aj v laboratóriu.  

Pozitívnym trendom je zapojenie našej školy do systému duálneho vzdelávania žiakov školy, ktorý zvyšuje 

poznanie reálneho prostredia výkonu povolania.   

 

 

 (3) - a    Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti a činnosti vo 

výchovno-vzdelávacom procese 

 

Škola v priebehu roka 2021 hospodárila na základe rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

realizovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a v zmysle rozpočtočtových opatrení 

Trenčianskeho samosprávneho kraja schválených uzneseniami Zastupiteľstva TSK. 

1. Dotácie – tranféry spolu boli v roku 2021 poskytnuté vo výške          2 695 990,42 € 

z toho: 

 prenesené kompetencie - normatívne finančné prostriedky                   2 618 828,68 €  

 mzdový normatív                       2 341 947,00 € 

 prevádzkový normatív                276 881,68 € 

 nenormatívne zdroje                    43 787,40 € 

z toho: 

 príspevok na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným 

 znevýhodnením           3 658,00 € 

 príspevok na odchodné          9 999,40 € 

 príspevok na učebnice          7 770,00 € 

 príspevok na špecifiká (COVID 19)        7 630,00 € 

 rozvojové projekty (Podpora DPŠ a RŠ)           350,00 € 

 príspevok na vzdelávacie poukazy       12 730,00 € 

 prípevok na projekt „Spolu úspešnejší“        1 650,00 € 

 

Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy boli použité na vyplatenie odmien pedagogickým 

zamestnancom, ktorí viedli krúžky a na materiálové vybavenie školy a práce v krúžkoch (rôzny materiál 

na krúžky, časopisy, knihy, učebné pomôcky) 

 

 Zdroje TSK                      33 374,34 €  

 

2. Iné zdroje  

 Projekt  MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II    46 464,87 € 
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Prehľad čerpanie financií z fondu rodičovského združenia pri SOŚ obchodu a služieb, Trenčín, školský 

rok 2021/2022 (do 30.8.2022) 

   

pokladňa+BU   

t e x t príjem výdaj 

olympiády a súťaže(odmeny žiakom)      1055,00 

Odmeny žiakom za výborný prospech  882,00 

pomocný mat. na vyučovanie a súťaže + 

štartovné 

 687,00 

Výmena zámkov na skrinkách   126,00 

Dračie lode - príspevok na vstupné  160,00 

AG test- žiaci na súťaži  40,00 

SJL- nákup kníh od p. Spústová        96,00 

Poplatok za registráciu združenia do 

notárskeho registra-2% 

       78,00 

Príspevok na exkurziu na autobus  140,00 

Podsedáky do učebne  67,50 

Vstupné- Danubius  405,00 

Lyže a lyžiarky - servis lyží  1348,00 

Príspevok na bylinkovú záhradu   84,00 

Smútočný veniec- úmrtie žiaka  50,00 

Členské medzinárodný kávový inštitút  50,00 

Nábytok učebňa B01  255,00 

Odmena za kontrolu ZRPŠ 2020-2021  120,00 

Podlaha učebňa A01  1353,19 

Odmena za účtovnícke práce  300,00 

poplatky banke  101,60 

 

Poplatok za automat na kávu TOBA        300,00  

rodičovský príspevok       8 392,00  

2% DZP       3 614,94  

 Spolu:                                                            12 306,94            7 398,29 

 Zostatok v banke k 31.07.2022 je 30 566,12 

 Zostatok v pokladni k 30.08.2022 je 186,07 
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(3) – b      Voľnočasové aktivity školy – záujmové vzdelávanie 

 

 

Krúžková činnosť 2021/2022 

V ponuke bolo 13 krúžkov, prihlásilo sa 366 žiakov.  

  

 

 

 

Názov krúžku vedúci zameranie 

1. Ako si poradiť s daňami Ing. Adriana Blahová Dane platné na Slovensku, legislatíva, výkazy 

2. Baristický krúžok Ing. Gabriela Kelešiová Príprava kávových nápojov, príprava na súťaže 

3. Informačná spoločnosť Ing. Kvetka  Zubáková Informačno komunikačné technológie 

4. Krásna a zdravá pleť Bc.Ivona Kopuncová Denné a večerné líčenie, ošetrenie pleti 

5. Krásne vlasy Bc. Zuzana Kováčová Starostlivosť o vlasy, účesy, nové trendy 

6. Mladý podnikateľ Ing. Elena Kucharovičová Tvorba podnikateľských projektov 

7. Moderná mixológia Mgr. Miroslava Holgye Nové trendy  v barmanstve, príprava na súťaže 

8. 
Spoznávajme nemecky hovoriace 

krajiny Mgr. Gabriela Santová Príprava k maturite, zručnosti v NEJ 

9. Študentské fórum Ing. Ivica Košútová Študentské projekty, práca aktivistov, ŽŠR 

10. Vizážista Nina Suchá  Starostlivosť o pleť, nové trendy v líčení 

11. Všetko pre vlasy Bc. Vladimíra Ozimá Ošetrenie vlasov, pánske strihy 

12. Základy barmanstva Ing. Veronika Križková Príprava miešaných nápojov, príprava na súťaže 

13. Zážitková gastronómia Mgr. Peter Ondrášek Gastronomické zručnosti nielen pre gastro  

 

 

(3) – c      Stredoškolská odborná činnosť 

 

Školské kolo SOČ  22.2.2022. 

Adriana Barteková III.HA – téma Včelárstvo, 

Aneta Lovičková  III.EO – téma Bodyfitness, 

Monika Šnáblová, Natália Černá , Erika Kubíčková  III.EO – téma Stres na pracovisku. 

 

Krajské kolo SOČ 

Dňa 30.3.2022 sa v Starej Turej uskutočnilo  krajské  kolo obhajoby prác Stredoškolskej odbornej činnosti. 

Našu školu na tomto kole reprezentovali  prácou s názvom Stres na pracovisku. 

 

 

(3) – d      Správy z činnosti metodických komisií, aktivity a prezentácie školy na verejnosti 

 

          Metodické predmetové komisie 

1.  Metodická komisia humanitných predmetov 

 Predseda:  PaedDr. Alena Plšková 

2. Metodická komisia cudzích jazykov  

   Predseda:   Mgr. Gabriela Santová 
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  3. Metodická komisia prírodovedných, odborných technických predmetov a informatiky 

   Predseda:  Ing. Kvetoslava Zubáková 

  4.    Metodická komisia výživy a zdravia 

   Predseda:       Mgr. Monika Šišovská 

5. Metodická komisia odborných ekonomických predmetov  

 Predseda:   Ing. Mária Búriová    

6. Metodická komisia gastronomických predmetov a cestovného ruchu  

 Predseda:  Ing. Eva Srogoňová 

 

 

Metodická komisia humanitných predmetov  

 
Predseda MK: 

PhDr. Alena Plšková (SJL – NEJ) 

Členovia MK: 

Mgr. Katarína Ľahká (SJL –NEJ) 

Mgr. Zuzana Masaryková, PhD. (NBV – HV) 

Mgr. Monika Kučová (SJL – ETI) 

PaedDr. Zuzana Zahradníková (SJL – VV) 

 

Čiastočný úväzok mali: 

Mgr. Adriana Fencíková (ETI) 

Mgr. Juraj Fencík (DEJ – ETV) – patrí do MK gastronomických predmetov 

Mgr. Janka Kosibová (OBN – NEJ) – patrí do MK cudzích jazykov 

Mgr. Gabriela Santová (OBN – NEJ) - patrí do MK cudzích jazykov 

 

Počet zasadnutí MK humanitných predmetov: 4 

 

Súťaže a podujatia:   

 

P.
Č. 

názov súťaže  Vyhlasuje 

Počet 
zapoje
ných  
žiakov 

Hlavná 
súťaž 
konaná dňa 

Najlepšie umiestnenia 

meno žiaka a 
trieda 

úroveň umiestnenie 
meno učiteľa, 
ktorý žiaka 
pripr. 

1. Majster RÉTOR 
SOŠ a KCVČ  
Trenčín 

2 
December 
2021 

Eva Kyselicová 
V.HA 

Krajské 
kolo 

2. miesto – 
starší žiaci 

Ľahká 

2. Hobití večierok  
november 
2021 

SOŠOa
S 

Trenčín 

Slovenská 
pedagogická 

knižnica, 
Bratislava 

Žiaci II.HA 
Celosloven
ské 
kolo/projekt 

 
8.miesto 

Ľahká 

3. 
Olympiáda 
slovenského jazyka 

IUVENTA 30 
December 
2021 

Výber žiakov 
celoslovens
ká 

účasť Ľahká, Plšková 

4. 
Olympiáda kritického 
myslenia 

IUVENTA 1 Január 2022 Aneta Pagáčová 
celoslovens
ká 

4.-5.miesto Ľahká 

5. 
Olympiáda ľudských 
práv 

IUVENTA 1 Február 2022 
Martin SChiffer 
V.HB 

Krajské 
kolo 

účasť Kosibová 

6. 
Studňa sa tajne s 
dažďom zhovára 

Verejná 
knižnica M. 
Rešetku v TN 

2 Jeseň 2021 

Tatiana Kotláriková, 
V.HA 
Natália Maršalková 
V.HA 

Celosloven
ské kolo 

2. miesto 
 
Cena Matice 
slovenskej 

Ľahká 

7. 
Cesta za poznaním 
minulosti 

MV SR 1 Apríl 2022 
Marika 
Kaššovicová 
III.HB 

celoslovens
ká 

účasť Plšková 
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Aktivity: 

 
P.č
. 

Názov aktivity 
(príp. popis) 

Dátum Miesto 
Meno 

organizáto
ra 

Počet zúč. 
žiakov 

Prínos pre žiakov, školu, 
región* 

Zodpovedný za 
akciu 

(zorganizoval) 

 
1.  Deň gramotnosti 8.9.2021 SOŠOaS TN UNESCO Triedy na SJL 

Rozvoj zručností 
a schopností vyberať, triediť 
a kombinovať informácie 

 
Plšková 

 
2. Stretnutie s 

pápežom 
september Košice KBS 4 

Prepojenie duchovného 
vnímania sveta v porovnaní 
s komerčným spôsobom 
života 

 
Masaryková 

 
3. Noc s Bohom  september Trenčín 

Sestry 
Notre 
Dame 

Výber žiakov 
Upevnenie duchovných 
hodnôt 

 
Masaryková 

 
4. 

100. výročie 
úmrtia 
P.O.Hviezdoslav
a - nástenka 

Nov.  2021 SOŠOaS TN  
III.PRE ´celá 

škola 

Pripomenutie si života 
a diela najväčšieho 
slovenského básnika, 
pestovanie kultúrnosti 
a národného povedomia. 

 
Plšková 

 
5. 

Godzone tour 
2021 

20.11.2021 online 
Katolícke 

spoločenst
vá/KBS 

9 
Evanjelizačné turné na 
podporu duchovného 
rozvoja žiakov 

 
Masaryková 

 
 
 

6. 
 
 
 

SOČ 
December 

2021 
Trenčín SOŠ OaS 

 študenti 
3.ročníkov 
študijných 
odborov 

III.HA, III.HB, 
III.PRZ, III.EO 

V rámci vyučovania SJL – 
odborný štýl a výkladový 
slohový postup žiaci 
vytvárajú v priebehu 
1.polroka individuálne alebo 
v skupinách svoju SOČ 
v spolupráci s konzultantmi 
(aj iných odborných komisií) 

 
 

Vyučujúci SJL: 
Ľahká, Plšková, 

vybraní 
konzultanti 

ostatných MK 

 
 

7. 

Záložka do 
knihy- 
J.G.Tajovský, 
B.S.Timrava 

sept./okt. 2019 Trenčín SPN 115 

Aktivita zameraná na 
podporu kreativity žiakov 
a záujmu o veľké osobnosti 
slovenského literárneho 
umenia 

 
Plšková 

(62žiakov) 
Ľahká (53 žiakov) 

 

 
 

8. 
Koľko lásky sa 
vojde do krabice 
od topánok 

December 
2021 

Trenčín  Učitelia a žiaci 

Aktivita pre žiakov 
i pedagógov zameraná na 
podporu ľudského vnímania 
sveta, ochoty pomôcť 
slabším. 

 
Masaryková 

 

 
9.  

Milión detí sa 
modlí ruženec 

Jeseň 2021 Butkov ACN 
Výber žiakov 

I.roč. 
Rozvoj duchovného pocitu 
vnímania reality. 

Masaryková 
 

 
10. 

Výstava na 
stromoch 
v Lesoparku 
Brezina 

Október 2021 Trenčín 
FAIR 

TRADE 
Výber žiakov 

II.roč. 

Ochrana životného 
prostredia, vnímanie 
okolitého sveta poznávaním 
flóry. 

 
Masaryková 

 
11. 

Holokaust – 
príprava projektu 
do súťaže 

November 
2021 

Trenčín CVČ I.HA 

Pripomenutím holokaustu 
nezabúdať na hrôzy vojny, 
rasovú a náboženskú 
intoleranciu. 

 
Kučová 

 
12. 

Janko Kráľ – 200 
rokov od 
narodenia – 
aktivity na 
hodinách SJL 

24.4.2022 Trenčín  Výber tried 

Hodnoty našej kultúry, 
najmä literárneho sveta. 
Podpora rozvoja 
umeleckého slova. 

 
Plšková 

 
13. 

Pamätník 
u mučených na 
Brezine 

7.,8. 06. 2022 Trenčín  I.AD, II.BC 

Pestovanie úcty k človeku, 
ľudskosti. Ochrana pamiatok 
ako symbolov minulosti 
národa. 

 
Fencík 

 
14. 

Galéria M. A. 
Bazovského - 
exkurzia 

3.6. 2022 Trenčín  I.AD, II.OZ 

Výchova k umeniu. 
Zvyšovanie odbornej 
pripravenosti na budúce 
povolanie. 

 
Zahradníková 

 
15. 

Centrum pre 
rodinu - exkurzia  

Jún 2022 Trenčín CPR II.PRE 
Výchova k zodpovednému 
prístupu k manželstvu 

 
Masaryková 

Prezentácia MK na verejnosti: 

V spolupráci s KCVČ sme opäť pripravili krajskú súťaž v rétorike pre všetky stredné školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK, K. Ľahká informovala o súťaži prostredníctvom TASR, školského servisu a vzhľadom na 
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vysokú účasť sa súťaž výrazne etablovala ako mimoriadne úspešná v kraji. Podľa slov riaditeľky KCVČ 

patrí súťaž Majster rétor k najuznávanejším a najobľúbenejším súťažiam Trenčianskeho kraja. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť MK:   

Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry zrealizovali po dvojročnej odmlke opäť riaditeľské testovanie pre 

maturantov končiacich ročníkov.  

Cieľom bolo overiť si úroveň vedomostí, aby sa prípadné nedostatky ešte včas pred EČMS odstrániť. 

Testovanie sa uskutočnilo vo februári 2022. 

 

Trieda 
Počet žiakov v 

triede 

Prítomní na 

testovaní 

Priemer za triedu 

v % 

Počet neúspešných (menej 

ako 33,33 %) 

IV. MR 32 29 44,27 4 

IV. ZE 29 25 41,04 8 

 V. HA 26 23 52,17 0 

 V. HB 25 24 47,20 2 

 II. N 28 27 41,55 10 

 

V tomto školskom roku prispeli k zlepšeniu  výchovnej  a vzdelávacej činnosti na našej škole členky 

inkluzívneho tímu, ktoré sa svojou prítomnosťou na hodinách slovenského jazyka  a komunikácie snažili 

zlepšiť prístup problémových žiakov k učeniu. Túto svoju činnosť vykonávali účasťou na online hodinách 

alebo prezenčne na vyučovaní po nástupe do školy. 

 

Vyučujúci majú k dispozícii rôzne prostriedky IKT – počítače, interaktívne tabule, CD, DVD, mapy, 

spolupracujú so školskou knižnicou (najmä v súvislosti so zapožičiavaním povinnej literatúry), ako aj 

v iných tvorivých aktivitách – záložky, plagáty z vlastného čítania, úniková knižnica. 

 

Jazykový kurz pre cudzincov: 

V tomto školskom roku sa uskutočnil v koordinácii s inkluzívnym tímom na SOŠOaS jazykový kurz 

slovenského jazyka  pre deti z Ukrajiny, ktorí s rodinami hľadali útočisko v našej krajine a ktorí mali záujem 

pokračovať v štúdiu vo svojom odbore na našej škole a pre študentku z Vietnamu, ktorej rodičia majú 

záujem ostať žiť v našej krajine. Kurz viedli vyučujúce SJL (Kučová, Ľahká a Plšková). Zúčastnili sa ho 

štyria žiaci trval od januára do mája v rozsahu 16 hodín. 

 

 

Vypracovala PhDr. Alena Plšková, predseda MK  humanitných predmetov 
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Metodická komisia cudzích jazykov 

 

Predseda MK: 

Mgr. Gabriela Santová 

Členovia MK: 

 Ing. Katarína Benková - ANJ 

 Mgr. Mária Bernátová, zastupuje Mgr. Vranákovú (MD) - ANJ 

Mgr. Alžbeta Fronková – ANJ, NEJ 

Mgr. Zlatica Horná - ANJ 

Mgr. Janka Kosibová – NEJ, RUJ 

Mgr. Martina Masárová - ANJ 

Mgr. Barbora Sabbagh - ANJ 

Mgr. Monika Šišovská - FRJ 

Mgr. Lucia Švecová - ANJ 

Ing. Jana Švedová - ANJ 

 

Plán práce bol prerokovaný a schválený členmi komisie na zasadnutí dňa 24. 8. a 27. 8. 2021. Ďalšie 

zasadnutia sa konali v dňoch  14. 10., 17. 12. 2021, za I. polrok a 17. 02., 29. 03., 03. 05. a 01. 07. 

2022 za II. polrok (viď zápisnice PK). 

 

 Súťaže: 

P.č. 
Názov 

súťaže  
Vyhlasuje 

Počet 

zapojených  

žiakov 

Hlavná 

súťaž 

konaná 

dňa 

Najlepšie umiestnenia 

Meno žiaka 

a trieda 
Úroveň Umiestnenie 

Meno 

učiteľa, 

ktorý žiaka 

pripravoval 

1. 
Best in 

English 

Institute for 

Competencies 

Development, 

ČR 

14 
26. 11. 

2021 
Výber žiakov Medzinárodné účasť 

Mgr. 

Švedová 

 2. 

Olympiáda 

v anglickom  

jazyku 

MŠVVaŠ SR, 

KCVC TN 
22 

13.01. 

2021 

Dominika 

Drábova 

I.HA, Aneta 

Pagáčová 

III.PRZ, 

Marek 

Mihula IV.ZE 

 

Okresné kolo účasť 
Ing.Švedová, 

Mgr.Švecová, 

3. 

Olympiáda 

v nemeckom 

jazyku 

MŠVVaŠ SR, 

KCVC TN 
5 

16.02. 

2021 

Vivien 

Birkenberger 

IV.HA 

Krajské kolo 3. miesto Mgr. Santová 

4. 
Master of 

Rhetoric 
KCVC TN 4 

február 

2022 
Výber žiakov Krajské kolo účasť 

Ing. Švedová, 

Mgr. Horná 

 

. Aktivity: 
P.č. 

Názov aktivity 

(príp. popis) 
Dátum Miesto 

Meno 

organizátora 

Počet zúč. 

žiakov 

Prínos pre 

žiakov, školu, 

región* 

Zodpovedný za 

akciu 

(zorganizoval) 

1. Európsky deň 

jazykov 

26. 09. 

2021 

SOŠ OaS PK CJ cca 300 Jazykové 

zručnosti, 

multikultúrna 

výchova 

 

Mgr. Santová  

+ všetci učitelia 

CJ 

2. Medzinárodný 

deň školských 

Október 

2021 

SOSOaS MK HP  

knižnica 

32 Jazykové 

zručnosti, 

Mgr. Ľahká, Ing. 

Šimíčková 
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knižníc čitateľská 

gramotnosť 

(Mgr. Santová za 

MKCJ) 

3. Riaditeľské 

testovanie 

maturantov 

AJ,NJ, SJL 

február 

2022 
SOSOaS PK CJ 115 

Jazykové 

zručnosti, 

čitateľská 

gramotnosť 

 

Mgr. Santová  

 

4.  

Príprava 

testov  AJ na 

prijímacie 

skúšky 

Máj 2020 SOSOaS SOSOaS - 

Overenie 

jazykových 

kompetencií 

 

Mgr. Masárová 

5. Fairtrade- 

férové ráno 

Máj 2022 SOSOaS, 

TN 

SOSOaS cca 100 Multikultúrna 

a enviromentálna 

výchova 

 

Ing. Šargavá 

6. Týždeň so 

zahraničným 

lektorom- 

English week 

Jún 2022 SOSOaS SOSOaS 

a lektor 

Graham Last 

18 Jazykové 

zručnosti, 

multikultúrna 

výchova 

 

Mgr. Horná,  

Mgr. Bernátová 

7.  

Picnic day Jún 2022 SOSOaS ŽŠR Jilemák cca 150 

Jazykové 

zručnosti, 

didaktické hry 

ŽŠR+ Ing. Ivica 

Košútová+ všetci 

vyučujúci 

 

Prezentácia MK na verejnosti: 

- účasť žiakov na súťažiach,  škola je organizátorom okresného kola Olympiády v nemeckom 

jazyku a Olympiády v anglickom jazyku, besedy a workshopy žiakov. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť MK:   

Vyučovanie cudzích  jazykov bolo zamerané  na komunikatívne zručnosti a odbornú terminológiu s 

využitím rôznorodých metód, foriem a primeraných diagnostických nástrojov evalvácie žiakov pri 

posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich zlyhávania, pri identifikácii špecifikovania ich 

učenia sa, angažovania sa.  

Venovali sme pozornosť čitateľskej, finančnej  a iným gramotnostiam žiakov, environmentálnej 

výchove, mediálnej výchove, ekologickým problémom, globálnemu vzdelávaniu a zvyšovaniu 

európskeho a multikultúrneho povedomia žiakov v súlade s metodickými pokynmi a pedagogickou 

dokumentáciou.  

 
Výchovno-vzdelávací proces sme skvalitnili a zatraktívnili  používaním cudzojazyčných časopisov 

a inej doplnkovej literatúry. Taktiež sme využívali rôzne inovatívne a aktivizujúce metódy a formy 

vyučovania (projektové vyučovanie, inscenačné a situačné metódy, brainstorming, učenie na 

stanovištiach a pod.) ako aj IKT.  

 

Zahraničná  prax: 

V uplynulom školskom roku boli žiakom vo veku 17-18 rokov poskytnuté možnosti zúčastniť sa 

zahraničnej praxe vo Francúzsku a Švajčiarsku. Učitelia CJ pripravujú žiakov, predovšetkým tretích a 

štvrtých ročníkov odbor hotelová akadémia po jazykovej stránke na zahraničnú prax, kde  majú žiaci 

možnosť zdokonaliť sa v cudzom jazyku a odborných zručnostiach v reálnych pracovných 

podmienkach a taktiež spoznať kultúru a reálie týchto krajín. Zahraničnej praxe sa zúčastnili dvaja 

žiaci. 

  
Vypracovala: Mgr. Gabriela Santová, predsedníčka MK  cudzích jazykov 
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Metodická komisia prírodovedných, odborných technických predmetov  

a informatiky 

 

Predseda MK: 

Ing. Kvetoslava Zubáková 

Členovia MK: 

RNDr. Marta Števánková – MAT 

Mgr. Ivana Szigeti-Ďurčeková Ivana – MAT, CHE 

Ing. Križková Katarína – CHE, odborné predemty 

Ing. Miroslav Mikušát  INF, API, odborné predmety 

Ing. Martin Šedo – INF, odborné predmety 

Mgr. Jarmila Strechová – INF, API 

Ing. Harušincová Dana – INF, odborné predmety 

Ing. Košutová Ivica – odborné predmety 

Ing. Janka Olejníková – odborné predmety 

Ing. Mária Búriová  API, INF 

Ing. Marcela Hlávková - API 

Ing. Katarína Vicenová - INF  

Ing. Mária Zaťková - API 

 
Zasadnutia: 

- plánovane 8-krát, a to prezenčne v termínoch 24. 8. 2021, 2. 9. 2021, 30. 11. 2021, 25. 1. 2022, 

25.2.2022, 22.3.2022, 19.4.2022, 28.6.2022, 

- podľa potreby aktuálne. 

 

Súťaže: 

P.Č

. 

názov 

súťaž

e 

Vyhlasuje 

Počet 

zapojen

ých  

žiakov 

Hlavná 

súťaž 

konaná 

dňa 

Najlepšie umiestnenia 

meno žiaka a 

trieda 
úroveň 

umiestneni

e 

meno učiteľa, 

ktorý žiaka 

pripravoval 

Digitálne zručnosti a rozvoj osobnosti a matematické súťaže: 

1. iBobor 
EK EÚ 

Infovek 
41 

9.11.2021 

11.11.2021 

D. Dobrovodský 

IV.ZE 

D. Hanták 

II.PRE 

medzinárodná 

celoslovenská 

Diplom 2 ž. 

90,19 

a 91,25 

percentil 

Mikušát 

2. 
IT Fitness 

test 

Národná koalícia 

pre digitálne 

zručnosti a 

povolania SR 

MŠVVaŠ SR 

102 
05.- 

06/2022 

P. Mucha II.HA 

 

S. Kulifajová 

II.HA 

medzinárodná 

celoslovenská 

Úspešní 

riešitelia, 

najlepší za 

školu 

88%, 84% 

 

Zubáková 

 

3. 

matematic

ký 

Klokan 

Asociácia Kango

urou sans 

frontiéres  

v Paríži, 

v SR Talentiáda, 

n.o. 

15 11.4.2022 

D.Dobrovodský 

IV.ZE 

 

 T. Macharová 

II.PRE 

 

medzinárodná 

celoslovenská 

Úspešní 

riešitelia, 

najlepší za 

školu 

Kadet: 

93,8% 

Junior: 

89,5% 

Števánková 

SOČ: 
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3. SOČ  SOSOS TN 4 23.2.2022 

1/ N.Černá, E. 

Kubíčková, M. 

Šnáblová, 

III.EO-E 

2/ A. Kollár 

III.EO-O 

školské kolo Postup 4 ž 

1/ Zubáková 

 

2/ Ďurčeková 

4. SOČ MC, KCVČ 3 6.4.2022 

N.Černá, E. 

Kubíčková, M. 

Šnáblová, 

III.EO-E 

krajské kolo 

Úspešné 

riešiteľky 

 3 ž. 

Zubáková 

5. ŠVOČ 

Fakulta 

bezpečnostného 

inžinierstva  

Univerzity Žilina 

 (FBI UNIZA) 

3 28.4.2022 

N.Černá, E. 

Kubíčková, M. 

Šnáblová, 

III.EO-E 

vysokoškolsk

é  

medziinštituci

onálne 

Cena 

katedry 

krízového 

manažment

u FBI 

UNIZA 

Zubáková 

 

Exkurzie a aktivity: 

P.č. 
Názov aktivity (príp. 

popis) 
Dátum Miesto 

Počet zúč. 

žiakov 

Prínos pre žiakov, školu, 

región* 

Zodpovedný 

za akciu 

(zorganizoval

) 

1. 
Pivovar,  

Pražiareň kávy, Hotel 
29.4.2022 Senica 

12, II.PRE-E 

12, III.EO-E 

Odborné vzdelávanie 

BOZP 

Spojenie teórie a praxe 

Harušincová 

Križková K. 

2. 
Čistiareň odpadových 

vôd Trenčín 

9.5.2022 

 

3.6.2022 

Trenčín 

1/ 15, I.PE-E 

a 

 12, III.EO-E 

2/ 30, II.HA 

Odborné vzdelávanie 

Spojenie teórie a praxe 

1/ Košútová 

 

2/ Križková K. 

3. Vodné elektrárne 9.6.2022 Trenčín 12, II.PRE-E 

Odborné vzdelávanie 

BOZP 

Spojenie teórie a praxe 

Mikušát 

4. 
Sklárne VETROPAC, 

a.s. 
14.6.2022 Nemšová 

12, III.EO-E 

12, II.PRE-E 

Odborné vzdelávanie 

BOZP 

Spojenie teórie a praxe 

Zubáková 

Mikušát 

5. 
Hasičská a záchranná 

stanica (HaZZ) 
8.6.2022 Trenčín 12, II.PRE-E 

Odborné vzdelávanie 

BOZP 

Spojenie teórie a praxe 

Zubáková 

6. 

Hasičská a záchranná 

stanica (HaZZ) a 

Integrovaný 

záchranný systém 112 

15.6.2022 Trenčín 12, III.EO-E 

Odborné vzdelávanie 

BOZP 

Spojenie teórie a praxe 

Zubáková 

7. Súvislá odborná prax 
11.-

15.10.2021 
TSK 12, IV.ZE-E 

Kľúčové kompetencie, 

odborné predmety BOZP  

technická výchova  

environmentálna výchova 

zdravotná výchova 

Zubáková 

8. Súvislá odborná prax 
6.-

10.6.2022 
TSK 12, III.EO-E 

Kľúčové kompetencie, 

odborné predmety BOZP  

technická výchova  

environmentálna výchova 

zdravotná výchova 

Zubáková 

9. 
Virtuálny DOD 

MTF STU 
8.2.2022 

on-line 

Trnava 

24, III.EO-E 

a IV.ZE-E 

Profesijná orientácia na VŠ 

Súťaž o ceny 

pre žiakov BOZP 

Mikušát 

Zubáková 

10. 

DOD Žilinská 

univerzita 

Fakulta 

3.2.2022 
on-line 

Žilina 

24, III.EO-E 

a IV.ZE-E 

Profesijná orientácia na VŠ 

pre žiakov BOZP 
Zubáková 
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elektrotechniky 

a informačných 

technológií 

11. 

DOD Žilinská 

univerzita 

Fakulta 

bezpečnostného 

inžinierstva 

19.11.2021 
on-line 

Žilina 

24, III.EO-E 

a IV.ZE-E 

Profesijná orientácia na VŠ 

pre žiakov BOZP 
Zubáková 

12. 
Deň počítačovej 

bezpečnosti 
30.11.2021 škola všetci žiaci 

Rozvoj kľúčovej 

kompetencie Digitálizácia. 

Mediálna výchova 

a kritické myslenie 

učitelia 

13.. 
Deň pre bezpečnejší 

internet 
8.2.2022 škola všetci žiaci 

Rozvoj kľúčovej 

kompetencie Digitálizácia. 

Mediálna výchova 

a kritické myslenie 

učitelia 

14.. Deň 112 11.2.2022 škola 
51, odbor 

BOZP 

Odborné vzdelávanie 

BOZP 

Zdravotná výchova 

a kritické myslenie 

odborní 

učitelia 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť: 

Členovia vytvárali priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím 

informačných a komunikačných technológií a dostupnej didaktickej techniky.  

Zamerali sa na: 

-  budovanie informačnej bezpečnosti a kultúry komunikácie a mediálnej výchovy, 

- rozvíjali u žiakov kritické myslenie, čitateľskú, finančnú gramotnosť ako aj zdravý životný štýl 

a vzťah k životnému prostrediu, 

- podporovali žiakov v stredoškolskej odbornej činnosti - konzultácie a odborné vedenie, 

- implementovali projekt programu FinQ do vyučovania v predmete matematika. 
 

Vypracovala Ing. Kvetoslava Zubáková, predseda MK PTP 

 

 

Metodická komisia odborných ekonomických predmetov  

 

Predseda MK EKO Ing. Mária Búriová 

Členovia MK: 

Ing. Adriana Blahová  

Ing. Zuzana Gloneková  

Ing. Janka Olejníková  

Ing.   Dana Harušincová  

Ing. Marcela Hlávková  

Ing.   Michaela Krajčová  

Ing.   Elena Kucharovičová  

Ing.   Janka Mandincová  

Ing.   Marcela Šimíčková  

Ing. Katarína Vicenová  

Ing. Mária  Zaťková  

Metodická komisia ekonomických predmetov zasadala v priebehu školského roka štyrikrát.  
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Súťaže:   

P.Č

. 

názov 

súťaže  
Vyhlasuje 

Počet 

zapoje

ných  

žiakov 

Hlavná 

súťaž 

konaná dňa 

Najlepšie umiestnenia 

meno žiaka a 

trieda 
úroveň umiestnenie 

meno učiteľa, 

ktorý žiaka pripr. 

1. FINQ 

 Nadácia 

Slovenskej 

sporiteľne 

21 

september 

2021 – 

december 

2021 

IV. HB celoslovenské 3. miesto Michaela Krajčová 

2 
Finančná 

olympiáda 

 Nadácia 

PARTNERS 

celá 

škola 

november 

2021 – apríl 

2022 

Samuel Budinský, 

II. PRE 
celoslovenské 

postup do 2. 

kola 
Michaela Krajčová 

3. 
Ekonomická 

olympiáda 
INESS 

celá 

škola 

december 

2021  - máj 

2022 

celá škola krajské 
postup do 2. 

kola 

Ing. A. Blahová, 

učitelia 

ekonomických 

predmetov 

4. 
Mladý 

účtovník 
Kros,a.s. 2 25.3.2022 

Alexandra 

Hejdišová 

Erika Rožníková 

krajské  Ing. Búriová 

5.  Ekonkvíz INESS 
celá 

škola 
jún 2022 celá škola krajské  Ing. A. Blahová 

 

 Ekonomická olympiáda konajúca sa pod záštitou občianskeho združenia INESS o.z., prebiehala  v online 

priestore. Už tradične sa zapojili aj žiaci našej školy. Úspešná bola pre žiakov, ktorí postúpili do 

krajského kola: Michal Zemanovič V.HA, Kristína Balážová  II.N, Róbert Košina a Jakub Zverbík  IV. 

MR. Obstáli v silnej konkurencii žiakov gymnázií a obchodných akadémií. Koordinátor školského kola 

EO bola Ing. Blahová. 

 Krajského kola olympiády Mladý účtovník, ktorú organizuje firma KROS, a.s. sa zúčastnili žiaci IV.MR: 

Alexandra Hejdišová a Erika Rožníková. V konkurencii obchodných akadémii dosiahli dobré výsledky. 

 Pod vedením Ing. Krajčovej sa žiaci IV. HB v rámci programu FINQ zapojili do súťaže FINQ majster  – 

tvorba videa na tému „Vyhni sa dlhu“.  Obsadili 3.miesto  

 Žiačka Nikola Mogišová IV.HB sa v mesiaci apríl 2022 zapojila do marketingovej súťaže „ Marketingová 

komunikácia mesta Trenčín“. Odborne ju viedla Ing. Krajčová. 

 

Aktivity: 
P.

č. 
Názov 

aktivity 

(príp. popis) 

Dátum Miesto 

Meno 

organizátor

a 

Počet 

zúč. 

žiakov 

Prínos pre žiakov, 

školu, región* 

Zodpovedný za 

akciu 

(zorganizoval) 

1. 
Mladý 

účtovník 
23.02.2022 SOŠ OaS SOŠ OaS 6 učtovné zručnosti 

Ing. M. Búriová 

 

2. 
Súťaž  v 

písaní na PC 
18.05.2022 SOŠ OaS SOŠ OaS 8 zručnosť v písaní na stroji 

Ing.J. Olejníková 

Ing.M. Zaťková 

 
Prezentácia MK na verejnosti: 

 príspevky do celoslovenskej školskej virtuálnej knižnice 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť MK:   

Na našej škole sa  uskutočňuje projektové vyučovanie: 

 výučba predmetu Aplikovaná ekonómia, projektové vyučovanie pre študentov 3. ročníka odboru obchod 

a podnikanie, projekt pomáha chápať študentom základné princípy podnikania a ekonómie, úlohu 

konkurencie a pripravuje ich na zapojenie sa do pracovného procesu konkrétnou činnosťou, žiaci 

získavajú zručnosti so založením a vedením firmy, vykonávajú obchodné činnosti, žiaci získali certifikáty 

za úspešné riešenie testov z online učebnice ekonómie a podnikania.  
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 v predmete Manažment osobných financií a Viac ako peniaze študenti zábavnou formou prenikajú do 

sveta financií, po úspešnom zvládnutí celoštátnych testov získavajú certifikáty o úspešnom absolvovaní 

projektu finančnej gramotnosti. 

 v rámci predmetu Aplikované účtovníctvo študenti odboru obchod a podnikanie využívajú softvér od 

firmy Kros, a.s.: Alfa plus – jednoduché účtovníctvo, Olymp – mzdy, Omega – podvojné účtovníctvo. 

Študenti vykonali praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky v softvéri OMEGA a tí ktorí dosiahli 

prospech výborný a chválitebný dostali originálny certifikát, ktorý preukazuje schopnosť pracovať 

s týmto softvérom v praxi. 

 pre študentov končiacich ročníkov sme v októbri 2021 zorganizovali cez Národné podnikateľské centrum 

seminár „Od biznis plánu k podnikaniu“ v rámci Národného projektu NPC v regiónoch. Seminár viedol 

mladý podnikateľ v oblasti gastronómie. Rozoberal oblasti - predmet podnikania, analýza trhu, marketing, 

manažment, finančné aktivity.  

 pokračovali sme v projekte rozvíjania finančnej gramotnosti s občianskym združením Zlatá tev 

  využívali sme na vyučovaní program ,,PP Poradca pre školy“ - cieľom programu je  prepájať teóriu 

s praxou a tým zvyšovať odbornosť pedagógov a študentov, úspešní žiaci získali certifikát. 

 prístup žiakov k odborným on-line systémom – Daňové centrum a Mzdové centrum,  

 

Vypracovala  Ing. Mária Búriová, predseda MK odborných ekonomických predmetov 

 

 

Metodická komisia odborných gastronomických predmetov a  predmetov cestovného ruchu 

 

Predseda MK: 

Ing. Eva Srogoňová 

Členovia MK: 

1. Mgr. Juraj Fencík  

2. Ing. Martina Bareková 

3. Ing. Gabriela Kelešiová  

4. Ing. Ivica Košútová  

5. Mgr. Veronika Križková 

6. MVDr. Marta Kresseová  

7. Ing. Radoslav Meravý  

8. Ing. Milena Mjartanová 

9. Ing. Jela Rácová  

10. Ing. Dagmar Šargavá 

 

Ďalší členovia – majstri odborné ho výcviku 

Odbor kuchár:  

1. Mgr. Jarmila Nováková – HMOV ŠJ 

2. Bc. Anna Klímová – HMOV G 

3. Mgr. Romana Beláková – ŠJ 

4. Mgr. Peter Ondrášek – G 

5. Bc. Galina Sýkorová – G 

6. Bc. Terézia Burdejová – G 

7. Mária Šedivá 

8. Mária Horná 
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Odbor čašník: 

1. Bc. Alena Mikšíková – HMOV G 

2. Bc. Anna Davidková – ŠJ 

3. Bc. Jana Gavendová 

4. Bc. Blažena Stopková – TSK Jill Café 

5. Bc. Brigita Serišová – G 

6. Mgr. Hölgye Miroslava – G 

Odbor cukrár: 

1. Soňa Sabalová 

2. Lenka Kulifajová 

 

Komisia zasadla počas školského roka 2021/2022 deväťkrát.  

 

Aktivity: 

1. Svetový deň cestovného ruchu – 27.09.2022 – Menej známe miesta Trenčianskeho regiónu, 

2. Príprava SOČ odbor gastronómia a CR – návrh 10 tém pre žiakov 3. roč. HA, 

3. Projekt ERASMUS, 

4. Skills Slovakia GASTRO JUNIOR METRO CUP- súťaž kuchárov a cukrárov – školské kolo 

20.10.2021, zo školského kola postúpil 1  žiak v každom odbore do semifinále, 

5. Workshop Latté Art, 

6. Gegeografická olympiáda – školské kolo, postup do krajského kola, druhé miesto dvoch žiakov 

v krajskom kole a ich postup do celoslovenského kola, 

7. Halloween 2021 –  príprava a realizácia podujatia, súťaž o najkrajšiu masku, 

8. Realizácia barmanského kurzu pre žiakov hotelovej akadémie, 

9. Realizácia someliérskeho kurzu pre žiakov hotelovj akadémie, 

10. Odborná exkurzia – Deň otvorených dverí Hotel Gino Park Palace Orlové, 

11. Exkurzia ITF Slovakiatour, Danubius Gastro, Bratislava Incheba, 

12. Účasť 3 žiačok na celoslovenskej baristickej súťaži Slovak Barista Cup počas veľtrhu Danubius 

Gastro, 

13. Projekty Skutočne zdravá škola – tvorba bylinkovej záhradky a Deň vody, 

14. Kurz Podnikateľské zručnosti pre žiakov 4. ročníka hotelovej akadémie, 

15. Príprava žiakov na odbornú súvislú prax, 

16. Somelierska súťaž –Mladý someliér Chorvátsky Grob, 

17. Realizácia baristického kurzu pre žiakov hotelovej akadémie. 

, 

Súťaže:   

P.Č. 
názov 

súťaže  
Vyhlasuje 

Počet 

zapoje

ných  

žiakov 

Hlavná 

súťaž 

konaná 

dňa 

Najlepšie umiestnenia 

meno žiaka a 

trieda 
úroveň umiestnenie 

meno učiteľa, 

ktorý žiaka 

pripr. 

1. 

Skills 

Slovakia 

Junior Gastro 

Metro CUP – 

kuchár,cukrár 

MŠVVaŠ 

SR 

SZKC 

5 

26.11.2021 

korešpoden

čne 

Samuel Aštáry, 

III.AC 

Dominika 

Panáková, III.AC 

celoštátna 
Postup do 

semifinále 

 Mgr. 

Ondrášek 

Peter, Lenka 

Kulifajová 

2. 
Mladý 

somelier 
ASSR 2 

20.-

21.4.2022 

Nina Dubničková 

II.HA 

Patrícia Horečná 

II.HA 

národná     Účasť 
Ing. Šargavá 

Mgr. Holgye 



Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín 

 38 

3. 
Junior Barista 

Cup 

Danubius 

Gastro – 

Coffee 

Academy, 

MKI 

2 
29.-

30.04.2022 

Tereza Zimová 

III.PRZ 

Viktória  

Ondrišková 

IV.HB 

národná 

Prvé 

miesto 

Druhé 

miesto 

Ing. Kelešiová 

4. 
Geografická 

olympiáda 

KCVČ TN 

a krajská 

komisia 

GEO 

12 
01.04.2022 

online 

S.Budinský 

II.PRE 

P.Dašková, 

N.Fabušová, N. 

Fáriková IV.HA 

krajská 

 Druhé 

miesto 

a postup 

do 

národnéh

o kola 

2.,3.a 

4.miesto 

Ing. Košutová 

Ing. Rácová 

5. 

Barista  

Junior Nové 

Zámky 

SOŠ HS 

NZ 
2 15.06.2022 

T.Zimová 

III.PRZ 

V.Ondrišková 

IV.HB 

národná 
Druhé 

miesto 
Ing. Kelešiová 

 

Vypracovala: Ing. Eva Srogoňová, predsedkyňa MK  odborných gastronomických predmetov a predmetov CR 

 

 

                                            Metodická komisia predmetov zdravie a výživa 

 
Predseda MK: 

Mgr. Monika Šišovská 

Členovia MK: 

Zloženie MK: 

PaedDr. Monika Vavríková 

Bc. Vladimíra Ozimá 

PaedDr. Iveta Sýkorová 

Mgr. Čierna Milota 

Mgr. Jaška Roman 

Mgr. Adriana Fencíková 

PaedDr.Zuzana Zahradníková 

Mgr. Monika Šišovská 

RNDr. Katarína Križková 

Mgr. Zuzana Kováčová 

Bc. Ivona Kopuncová 

Bc. Nina Suchá 

 

Komisia zasadala celkom štyrikrát v školskom roku. 

 

 

Aktivity : 

- príprava žiakov na SOČ, 

- projekt ERAZMUS – realizácia výmenného pobytu žiakov. 
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Súťaže: 

P.č. 
Názov 

súťaže  
Vyhlasuje 

Počet 

zapojených  

žiakov 

Hlavná 

súťaž 

konaná 

dňa 

Najlepšie umiestnenia 

Meno žiaka 

a trieda 
Úroveň Umiestnenie 

Meno 

učiteľa, 

ktorý žiaka 

pripravoval 

1. Zlaté nožnice ŠIOV 3 24.9.2021 
Motolová 

Veronika 
- 3.miesto Suchá 

2. Zlaté nožnice ŠIOV 3 24.9.2021 
Koníčková 

Sofia 
- 3.miesto 

Ozimá, 

Kováčová 

 3. Zlaté nožnice ŠIOV 3 24.9.2021 
Čvančarová 

Dominika 
- - 

Ozimá, 

Kováčová 

4. 

Okresné kolo 

v bedmintone 

žiakov SŠ 

KCVC, 

SŠH mesta 

Trenčín 

študenti 

SOŠOaS 
28.4.2022 

Timea 

Michalková 

a Nina 

Michalková 

- 3.miesto Jaška 

5. 

Okresné kolo 

v bedmintone 

žiakov SŠ 

KCVC, 

SŠH mesta 

Trenčín 

Študenti 

SOŠOaS 
28.4.2022 

Michal 

Chrenko 

a Nikolaj 

Blaško 

- 5.miesto Jaška 

6. Matrix talent 
SPŠ 

Pardubice 
1 4.5.2022 

Vašková 

Viktória 
- - Ozimá 

7. 

Festival 

študentského 

remesla 

SSŠ 

Kežmarok 
1 

9.6-

10.6.2022 

Drgová 

Vladimíra 
- - Suchá 

 

 

 

Aktivity: 
P.č. 

Názov 

aktivity 

(príp. 

popis) 

Dátum Miesto 
Meno 

organizátora 

Počet zúč. 

žiakov 

Prínos 

pre 

žiakov, 

školu, 

región* 

Zodpovedný za 

akciu 

(zorganizoval) 

1. KOŽaZ 22. - 24.9.2021 Trenčín SOŠOaS 
III.AC, 

III.BS 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Čierna, Jaška 

2. KOŽaZ 29.9. – 1.10.2021 Trenčín SOŠOaS III.AD 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Čierna, Jaška 

3. KOŽaZ 4. – 6.10.2021 Trenčín SOŠOaS 
III.EO, 

III.PRZ 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Čierna, Jaška 

4. 
Účelové 

cvičenia č.1 
22.10.2021 Trenčín SOŠOaS 

I.AC, I.BD, 

I.OZR 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Čierna, Jaška 

5. 
Účelové 

cvičenia č.3 
22.10.2021 Trenčín SOŠOaS II.DA 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Čierna, Jaška 

6. 
Účelové 

cvičenia č.1 
25.10.2021 Trenčín SOŠOaS 

I.AD, I.HA, 

I.PE 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Čierna, Jaška 

7. 
Účelové 

cvičenia č.3 
26.10.2021 Trenčín SOŠOaS II.OZ,II. PRE 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Čierna, Jaška 
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8. 
Účelové 

cvičenia č.3 
27.10.2021 Trenčín SOŠOaS 

II.BC, II.HA, 

II.ADS 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Čierna, Jaška 

9. Erazmus plus 7.-13.11.2021 Přerov Přerov 5 
Propagácia 

školy 

Mjartanová,Ozimá, 

Suchá 

10. 

 
Erazmus plus 6.-12.2.2022 SOŠOaS,TN SOŠOaS, TN 5 

Propagácia 

školy 

Mjartanová, Ozimá, 

Suchá 

11. 
Účelové 

cvičenia č.2 
16.3.2022 Trenčín SOŠOaS 

I.OZR, I.AD, 

I.HA, I.PE 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Čierna, Jaška 

12. 
Účelové 

cvičenia  č.4 
16.3.2022 Trenčín SOŠOaS 

II.ADS, 

II.OZ, 

II.PRE, 

II.BC, II.HA 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Čierna, Jaška 

13. 
Lyžiarsky 

kurz 
20.- 25.3.2022 Chopok SOŠOaS 

44 študentov, 

I.aII.ročníkov 

Zdravý 

životný štýl 
Čierna 

14. 
Účelové 

cvičenia č.2 
2.5.2022 Trenčín SOŠOaS I.AC, I.BD 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Čierna, Jaška 

15. 
Účelové 

cvičenia č.4 
2.5.2022 Trenčín SOŠOaS II.DA 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Čierna, Jaška 

16. 
Športový deň 

SOŠOaS 
9.5.2022 Ostrov SOŠOaS 

všetci žiaci 

školy 

Utužovanie 

zdravia 
Čierna 

17. KOŽaZ 6. – 8.6.2022 
TN,    

Lodenica 
SOŠOaS III.HA 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Čierna, Jaška 

18. KOŽaZ 6. – 10.6.2022 
TN,    

Lodenica 
SOŠOaS III.HB 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Čierna, Jaška 

 
Vypracovala: Mgr. Monika Šišovská, predseníčka MK zdravie a výživa 

 

 

 

                                            Správa o činnosti praktického vyučovania 

 
Praktické vyučovanie v gastronomických odboroch 

 

Školské prevádzky: 

1. Gastrocentrum – školský závod - Hviezdoslavova 5, Trenčín 

2. Školská jedáleň s cukrárenskou dielňou – Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 

3. Školský bufet 

4. Kaviareň Jill café 

 

Zmluvné pracoviská školy: 

1. Hotel Elizabeth – M. R. Štefánika 2, Trenčín 

2. Grand hotel – Palackého 3477, Trenčín 

3. Penzión Kingo, Jozefa Lacu, 1539/27, Nemšová 

4. Hotel Panoráma – Šrobárova 27/203, Trenčianske Teplice 

5. Reštaurácia R Club – Masarykova 31, Trenčianske Teplice 

6. Retro restaurant – Palackého 6403, Trenčín 

7. Reštaurácia-pizzéria Nemšovanka – SNP 1, Nemšová 

8. Reštaurácia Havran – Trenčianska Turná 350 

9. Penzion a reštaurácia Dubno – Jilemníckeho 789, Nová Dubnica 



Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín 

 41 

10. Pizzéria Venezia – Hviezdoslavova 4, Trenčín 

11. Pizzéria Vega – Mierové námestie, Nová Dubnica 

12. Da Vinci café – Vajanského 3, Trenčín 

13. KAVart TN -  Vajanského 1, Trenčín 

14. SokolovňaPub – Mládežnícka2, Trenčín 

15. Hotel Magnus, - Považská 1706/35, Trenčín 

16. Reštaurácia a penzión Deloris, Palackého 98/23, Trenčín 

17. Reštaurácia Koruna Pub – Braneckého 3, Trenčín 

18. Fudi Restaurant and Bar -  Karpatská ul. 7537, Trenčín 

19. Duplex beer pub & restaurant – Kyjevská 2568, Trenčín 

 

Pracoviská žiakov pre duálne vzdelávanie úseku gastronomických služieb: 

1. Wellness hotel Panorama, s.r.o., Trenčianske Teplice 

2. Catering servis s.r.o. Nemšová 

3. Hotel Elizabeth Trenčín 

4. Arkádia Slovakia a.s. Bánovce nad Bebravou 

5. Apollo s.r.o. Dubno, Nová Dubnica 

6. Facility – Bratislavská 614, Trenčín 

 

Činnosti vo výchovno-vzdelávacom procese 

Gastrocentrum 

 Príprava a realizácia gastronomických akcií:  

Cvikla – varená, pečená, dusená,  

Husaco-kačacie hody,  

Najlepšie jedlá ruskej kuchyne,  

Mikulášsky týždeň, 

Tradičný slovenský dezert a múčnik v podaní kuchára,  

Týždeň s fitnes receptami,  

Tradičná slovenská kuchyňa v modernom prevedení, 

- Súťaž 

Someliérska súťaž žiakov  

 

V mesiaci apríl 2022 sa začala rekonštrukcia školského závodu Gastrocentru. Praktické vyučovanie sa 

premiestnilo do školskej jedálne a na zmluvné pracoviská školy. 

 

Školská jedáleň 

V školskej jedálni pod vedením MOV  a hlavnej kuchárky žiaci 1. – 3. ročníka pripravujú jedlá pre cca 150 – 

250 osôb. V školskom roku 2021/ 2022 bolo v školskej jedálni pripravených a vydaných               25 395 

porcií obedov, 

z toho   

pre iné organizácie       910 porcií 

pre žiakov školy            13  555 porcií 

pre zamestnancov školy                       10  930 porcií  

Cukrárenská dielňa 

V cukrárenskej dielni majstri so žiakmi 1. a 3. ročníka pripravovali zákusky do kaviarne Jillcafé 

v priestoroch TSK v počte cca 70 – 100 denne, do cukrárne v priestoroch školskej cukrárne v počte cca 100 

ks denne. Za školský rok 2021/2022 boli tržby v cukrárenskej učebni cca 9 500 eur. 
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Školský bufet 

V školskom bufete v školskom roku 2021/2022  vykazujeme tržbu  cca 47 000, 00 eur. 

Kaviareň Jillcafé 

V školskej prevádzke, ktorá je v priestore TSK, v kaviarni Jillcafé  v školskom roku 2021/2022 bola tržba 

cca 20 000, 00 eur. 

 

Gastronomické školské akcie v školskej jedálni: 

Týždeň medzinárodnej kuchyne, 

Špeciality ruskej kuchyne 

Výmenný pobyt na programe Erazmus v Přerove (ČR) a v Byeelovare (Chorvátsko), 

Príprava vianočnej a silvestrovskej slávnostnej tabule, 

Súťaž cukrárov Gastro Debic Cup Piešťany, 

Slávnostná tabula na sviatok SvätéhoValentína, 

Slávnostné menu pri príležitosti Dňa žien,  

Príprava zabíjačkových špecialít,j 

Slovenská kuchyňa – tradičné jedlá, 

 

 

Praktické vyučovanie v odboroch obchodu a služieb 

 

Zmluvné pracoviská úseku obchodu a služieb: 

1. Jana Mončeková Punová, kad. Perfect Day, Dubnica nad Váhom – 1 žiak 

 

Pracoviská a počty žiakov pre duálne vzdelávanie úseku obchodu a služieb:  

1. dm drogerie markt, s.r.o., Prevádzka č.195, Belá, Trenčín  -  1 žiak 

2. dm drogerie markt, s.r.o., Prevádzka č. 154, Belá, Trenčín  -  1 žiak 

3. dm drogerie markt, s.r.o., Prevádzka č. 245, Bánovce nad Bebravou  -   1 žiak 

4. dm drogerie markt, s.r.o., Prevádzka č. 280, Dubnica nad Váhom – 2žiak 

5. dm drogerie markt, s.r.o., Prevádzka č. 317, Piešťany – 1 žiak 

6. dm drogerie markt, s.r.o., Prevádzka č. 229, Žilina – 1žiak 

7. Kaufland SR, v.o.s., Filiálka č. 1420, Trenčín  -  7 žiaci 

8. Lidl SR, v.o.s., Predajňa ul. Hodžova, Trenčín  -  2 žiaci 

9. Lidl SR, v.o.s., Predajňa ul. Brnianska, Trenčín  -  1 žiaci 

10. Lidl SR, v.o.s., Predajňa ul. Soblahovská, Trenčín  -  2 žiak 

11. Lidl SR, v.o.s., Predajňa Dubnica nad Váhom  -  3 žiaci 

12. Lidl SR, v.o.s., Predajňa Bánovce nad Bebravou – 2 žiaci   

13. Lidl SR, v.o.s., Predajňa Nová Dubnica – 2 žiak 

14. Lidl SR, v.o.s., Predajňa Ilava – 2 žiaci 

15. MB Trenčín, s.r.o. – 4 žiaci 

16. Billa s.r.o., Pred Poľom, Trenčín  -  6 žiaci 

17. NAY a.s., Trenčín – 1 žiak 

18. TESCO STORE SR a.s., Trenčín – 9 žiakov 

19. TESCO DC Beckov – 6 žiakov 

20. Leoni Slovakia, Trenčín  -  1 žiak 
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Pracoviská a počty žiakov v školskom systéme úseku obchodu a služieb:  

1. Möbelix, s.r.o., Trenčín – 2 žiaci 

2. MGE plus, Trenčianska Teplá – 1 žiak 

3. NICOL, s.r.o., Trenčianske Stankovce – 1 žiak 

4. Potraviny Mlyny, Nemšová – 1 žiak 

 

Školské akcie: 

- celoslovenská súťaž Zlaté nožnice ŠIOV odbor kozmetik – 3.miesto v súťažnej téme Glamour 1920, 

odbor kaderník – 3.miesto v súťažnej téme dámsky trendový strih jeseň - zima 

- projekt Erazmus, príprava žiakov a účasťžiakov 

- realizácia odborných exkurzií zameraných na používaný materiál a ukážky nových trendov 

v kaderníckych salónoch v Trenčianskom okrese, 

- účasť žiačky na medzinárodnej kaderníckej súťaži Matrix  talent v Pardubiciach 

 

Odborná prax žiakov – dvojtýždňová súvislá 

- absolvovali žiaci v odboroch 6355 M služby v cestovnom ruchu, 6352 M obchod a podnikanie 

a 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 

 

Zahraničná prax 

V aktuálnom období máme na zahraničnej praxi v Španielsku cez agentúru La SISA Agencia z pôvodných 

šiestich, troch žiakov.  

 

 

Informácie o ďalších aktivitách, ktoré sú pre školu podstatné, zvideteľňujú ju na verejnosti 

a v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

 

Správa stratégie čitateľskej gramotnosti  

Tréning čitateľských kompetencií v jednotlivých metodických komisiách: 

 technika čítania,  

 schopnosť a proces pochopenia textu,  

 schopnosť identifikovať informácie v texte, hodnotiť prečítané, zapamätať si myšlienky textu, 

reprodukovať text, dedukovať na základe textu, utvoriť si úsudok,  

 schopnosť logicky spájať súvislosti, vyvodiť hlavné myšlienky, poučenia, závery,  

 schopnosť konštruovať myšlienky nad rámec textu a spájať ich v kontexte s predošlými poznatkami 

a vedomosťami. 
 

MK humanitných predmetov: 

Súťaže:  

 Studňa sa tajne s dažďom zhovára (september 2022 – vyhodnotenie november 2022) – Natália 

Maršálková – cena Matice slovenskej v kategórii poézia (5. HA) 

 Tatiana Kotláriková – 2. miesto v kategórii poézia (5. HA) 

 Najzaujímavejšie podujatie šk. knižnice (16. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie 

podujatie školskej knižnice“ pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Podujatie sme 

začali pripravovať v spolupráci so školskou knižnicou (Hobití večierok) 
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 Majster rétor (krajská súťaž, usporiadaná našou školou v spolupráci s KCVČ pod záštitou 

zriaďovateľa TSK, súťaž sa konala opäť on-line formou (videoprezentácie) – študentka Eva 

Kyselicová v staršej kategórii obsadila 2. miesto 

 SOČ (spolupráca učiteľov SJL s ostatnými PK 

 Olympiáda slovenského jazyka (neúspešní riešitelia) – prebehla v online forme 

 Olympiáda kritického myslenia – 2 kolá (Aneta  Pagáčová, 3.PRZ, 4. – 5. miesto v krajskom kole) 
 

Aktivity: 

 Medzinárodný deň gramotnosti – v septembri realizovaný individuálnym spôsobom na vyučovaní vo 

forme zábavno- vedomostných kvízov 

 200. výročie narodenia Janka Kráľa prebehlo vo forme zábavno-vedomostného kvízu na hodinách 

SJL (apríl 2022) 

 Escape game Martin Luther King jr. v školskej knižnici (4.HA) 

 Escape game Hamlet v školskej knižnici (2.HA, 3.HA, 3. PRZ, 4.HA) 

 

MK cudzích jazykov: 

Cieľové požiadavky žiakov v predmete cudzí jazyk sa týkajú rečových zručností – počúvania, čítania, 

ústneho prejavu a písania. Vo všetkých týchto jazykových zručnostiach je využívaná a zakomponovaná 

čitateľská gramotnosť , vo všetkých tematických okruhoch. 
 

Súťaže: 

 Best in English 

 Olympiáda v anglickom jazyku 

 Olympiáda v nemeckom jazyku (Vivien Birkenberger IV.HA, 3 miesto) 

 Master of Rhetoric 
 

Aktivity: 

 Deň gramotnosti – september 2021 (realizovaný individuálne so študentmi na hodinách cudzích 

jazykov) 

 Európsky deň jazykov- september 2021 - informačné panely, hry, cvičenia, prezentácie 

 

MK prírodovedných predmetov 

Akcie: 

 Deň gramotnosti – september 2021 

 Medzinárodná súťaž i-Bobor – november 2021 

 SOČ   

 Matematická súťaž Klokan – jún 2022 

 IT fitnes test – jún 2022 

Webové sídlo školy: www.sosostn.sk 

Pre verejnosť, zamestnancov a žiakov pre rozvoj čitateľskej gramotnosti a prístup k informáciám slúži 

pravidelne aktualizovaná webová stránka školy spĺňajúca normy a štandard štátnej organizácie. 

 

MK ekonomických predmetov 

Aktivity: 

 Bussines Schoolgames, školské kolo - október 2021 

 Svetový deň sporenia, 31. 10. 2021 



Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín 

 45 

 SOČ – február 2022 

 Deň spotrebiteľov, marec 2022 

 Ekonkvíz INESS, jún 2022, zapojení všetci žiaci školy s výnimkou končiacich ročníkov 

 

MK zdravie a výživa 

Vyučujúci MK realizovali čítanie s porozumením na jednotlivých predmetoch nasledovne: 

 zloženie potravín na etiketách 

 tabuľky výživových hodnôt 

 rozlišovanie kvality potravín, ich vplyv na zdravie človeka 

 kozmetické materiály - opaľovacie prípravky, čítanie etikety, zloženie výrobku 

 dermatovenerologický atlas 

 nové trendy v kaderníctve a kozmetike 

 čítanie platnej legislatívy 

 

MK gastronomických predmetov 

Komisia gastronomických predmetov sa podieľala na rozvoji čitateľskej gramotnosti zámerným rozvíjaním 

pri práci s odbornými informáciami - odborným textom. Vyučujúci pracovali so žiakmi na úrovni 

vyhľadania kľúčových informácií - kľúčových slov. Ďalším krokom bolo dokázať použiť získané informácie 

v ďalších myšlienkových operáciách, napr. pri tvorbe pojmovej mapy, priraďovacích cvičeniach a podobne, 

spracovaných vo forme pracovných listov.  

V rozvoji čitateľskej gramotnosti sa členovia komisie zaoberali najmä: 

 analýzou odborného textu s následným rozborom a diskusiou 

 konzultáciami SOČ na odborné témy - podpora štúdia, spracovania  a analýzy odborných textov 

 účasťou na geografickej olympiáde - štúdium a práca s textom 
 

Aktivity: 

 Medzinárodný deň gramotnosti, september 2021 

 geografická olympiáda, marec 2022 

 SOČ, február 2022 

Výchovné, psychologické poradenstvo a prevencia 

 vypĺňanie dotazníkov, boli 4: Naša trieda u prvákov, Šikanovanie u druhákov, Hodnotová orientácia 

adolescentov sa týkala výberu žiakov celej školy a Užívanie alkoholu u prvákov).  

 Na každej preventívnej aktivite  (36 preventívnych prednášok) po skončenej  prezentácii študenti 

vypĺňajú spätnú väzbu. Na niektorých (Protidrogová prevencia, Sebaponímanie a body image, 

Násilie v blízkych vzťahoch) je súčasťou prednášky úloha, ktorú vypracovávajú individuálne).  

Príprava násteniek:  

 7 výchovno-poradenských, nástenku projektovú -na dolnej chodbe propagácia projektu 

Pomáhajúce profesie II.,  

 aktualizácia nástenky oproti vrátnici).  

 diagnostika osobnostných predpokladov pre konkrétny odbor VŠ štúdia u maturantov (toho roku 

to využilo 13 žiakov).  

 na oficiálnom výchovno-poradenskom pohovore vyhotovuje Mgr. Fencíková zápis, ten si 

študenti čítajú, prípadne korigujú správnosť napísaného textu a podpisujú všetci účastníci 

pohovoru).  
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Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u žiakov so ŠVVP 

Školská špeciálna pedagogička so žiakmi, ktorí prejavili záujem a snahu,  individuálne pracovala na 

rozvíjaní čitateľskej gramotnosti najmä počas neodborne suplovaných hodín nasledovne: 

- s každým žiakom 1. ročníka začínam rozvíjanie čitateľskej gramotnosti čítaním zo Spolučítanky  

autora PhDr. Žovinca. Jedná sa o špecializovaný intervenčný program pre rozvoj čitateľského 

porozumenia u žiakov s ťažkosťami a poruchami v učení, vďaka ktorému sa žiaci naučia orientovať 

v texte nasledovným postupom:  

Žiak teda ešte pred samotným čítaním získa určitú 

predstavu o tom, čo bude čítať.  

Ako pomôcky k Spolučítanke využívam kartičky 

s otázkami: 

Prečo? Ako? Kde? Kedy? Kto? Čo?  

 

Žiak si vyberie kartičku a po doplnení otázky k téme článku vyhľadá odpoveď  v texte.  

Pri takomto čítaní nie je dôležitá pamäť, ale orientácia v texte. 
 

Skúsenosti v práci s čitateľskou gramotnosťou zužitkovala Mgr. J. Strechová v spolupráci s K. Ľahkou v 

publikácii Inkluzívna škola, kde sa popisovali aj ďalšie možnosti rozvíjania čitateľskej gramotnosti aj u 

žiakov s poruchami čítania.  J. Strechová vypracovala vyše 20 rôznych textov aj s úlohami. Využila  diela 

povinnej literatúry, nesúvislé texty, tabuľky, grafy, diagramy atď. Publikáciu odporučilo Ministerstvo 

školstva. 

 

Vypracovala:  Mgr. Katarían Ľahká, koordinátorka čitateľskej gramotnosti 

 

 

Správa koordinátora finančnej gramotnosti (FG) 

Finančné vzdelávanie vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti Hlavnými úlohami bolo 

zvýšiť v spolupráci s vedením školy interné vzdelávanie pedagogických zamestnancov týkajúce sa rozvoja 

finančnej gramotnosti a vzdelávanie žiakov v oblasti rozvíjajúcej finančnú gramotnosť pomocou neštátnej 

organizácie JA Slovensko.  

 

Realizované aktivity 

September  

 informačná kampaň o podstate a dôležitosti finančnej gramotnosti na hodinách odborných predmetov 

v súlade s preberaným učivom 

 príprava na súťaž a obsadenia 3. miesta v súťaži FinQ majter - žiaci IV.HB triedy 

 Metodický deň programu FinQ pre riaditeľov a koordinátorov pilotných škôl 

 zaslanie súťažného videa súťaže FinQ Majster na tému Vyhni sa dlhu žiakmi IV.HB triedy 

 Medzinárodný deň boja proti chudobe – študenti diskutovali na uvedenú tému na odborných 

hodinách ekonomiky, manažmentu osobných financií a vyhľadávali na internete aktuálne správy 

o danej problematike 

 Svetový deň sporenia – v rámci predmetu ekonomika  študenti vyhľadali pomocou úverovej 

kalkulačky najvýhodnejšie formy úverov 

 finančná olympiáda – zapojenie celej školy a odborných učiteľov- vyhlásené nadáciou PARTNERS 

 Deň počítačovej bezpečnosti – diskusia so žiakmi školy na tému ochrana osobných údajov GDPR, 

význam a dôležitosť pre život každého jednotlivca 
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 riešenie príkladov zo Zbierky úloh finančnej gramotnosti na hodinách ekonomiky, manažmentu 

osobných financií a ďalších vyučovacích predmetov 

 Deň boja proti korupcii – diskusia so žiakmi maturitných ročníkov o úlohe vlády, ale aj každého 

občana, ktorý sa s takýmito nekalými praktikami stretne – študenti sa oboznámili s činnosťou 

občianskej spoločnosti Aliancia Fair-play a Via Iuris, ktorých iniciatívou je aj ocenenie Biela vrana 

pre ľudí, ktorí sa postavili korupcii 

 Deň ľudských práv – diskusia so žiakmi na hodine ekonomiky, práca s internetom, vyhľadávanie 

informácií o porušovaní ľudských práv vo svete 

 Medzinárodný deň colníctva – diskusia so žiakmi končiacich ročníkov na tému „Ceny domácich 

a zahraničných výrobkov“, práca s internetom, porovnávanie cien v rámci EÚ 

 Prijatie eura na Slovensku – diskutované výhody a nevýhody spoločnej meny v rámci hodín 

ekonomiky 

 priebežné vypracovanie metodických listov pilotných a kontrolných tried v programe FinQ 

 vzdelávanie učiteľov a koordinátorov v programe FinQ 

 
Vypracovala: Ing. Michaela Krajčová, koordinátorka finančnej gramotnosti 

 

 

Správa o činnosti psychologického poradenstva 

Konzultačná, informačná, diagnostická a poradenská činnosť pre žiakov, pedagógov a rodičov v oblasti 

výchovy a vzdelávania.  

Aktivity: 

- Svetový deň duševného zdravia zhotovením nástenky.   

- Testovanie sociálnej klímy na škole prostredníctvom dotazníkov „Naša trieda“ u žiakov prvého 

ročníka a zároveň u druhákov šikanovanie.  

- Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí a Svetový deň odstránenia násilia voči ženám sme 

si pripomenuli v preventívnych prednáškach o násilí.  

- Na škole prebehlo počas školského roka celkovo 36 preventívnych prednášok: 

- u prvákov „Alkohol a alkoholizmus“ (6 tried) – Prednáška bola zameraná na užívanie alkoholu 

dievčatami, na následky užívania alkoholu na organizmus adolescenta a na následky plynúce 

z prichytenia políciou. Súčasťou prednášky bol aj dotazníkový prieskum užívania alkoholu žiakmi  

 „Sebaponímanie a body image“ u druhákov (6 tried) , u tretiakov (7 tried) , u štvrtákov (1 trieda) so 

zameraním na duševné zdravie, zdravý životný štýl a poruchy príjmu potravy. 

- „Domáce násilie“ u druhákov (5 tried) a u tretiakov (2 triedy) - Žiakom boli vysvetlené formy 

násilia, princíp násilia i možnosti hľadania pomoci. 

 „Násilie v blízkych vzťahoch“ u tretiakov (7 tried) so zameraním na to, ako spoznať násilníka už na 

začiatku vzťahu. 

 počas maturitného týždňa „Protidrogová prevencia“ (2 triedy -  jedna prvácka, druhá druhácka) 

 v tomto školskom roku navštívilo školského psychológa 44 žiakov, bolo uskutočnených  90 

osobných (psychologických) pohovorov so žiakmi.  

 dotazníkový prieskum hodnotovej orientácie 15-20-ročných adolescentov. Zapojilo sa doň 95 žiakov 

našej školy. 

 konzultácia prác – sedem  SOČ-iek s psychologickou tematikou 

 

Vypracovala: Mgr. Adriana Fencíková, školský psychológ 

http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2017-11-19/
http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2017-11-25/
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Správa koordinátora výchovného poradenstva 

   Výchovné poradenstvo bolo v tomto školskom roku zamerané na 4 oblasti pôsobenia: 

 poradensko-konzultačná činnosť  

 oficiálne pohovory 

 propagačno-informačná činnosť 

 organizačná činnosť 

Podobne, ako po iné roky, aj v tomto školskom roku sa konali oficiálne pohovory u výchovného poradcu 

s problémovými žiakmi za prítomnosti ich zákonných zástupcov (pri neplnoletých žiakoch). Dôvodom 

pohovorov bola hlavne neospravedlnená absencia a neprospech, nevhodné správanie sa k vyučujúcim, 

vyskytlo sa aj falšovanie lekárskeho potvrdenia, prípadne iné porušenie Školského poriadku. Spolu to bolo 

79 oficiálnych pohovorov u výchovného poradcu za prítomnosti aj ostaných pedagogických a odborných 

zamestnancov školy. Výchovný poradca pôsobil ako sprostredkovateľ spolupráce medzi triednymi učiteľmi 

a Školským podporným tímom.  
 

Akékoľvek prejavy nevhodného správania medzi žiakmi boli okamžite riešené triednymi učiteľmi 

v triednych kolektívoch. V málo prípadoch bola potrebná intervencia školského psychológa a sociálneho 

pedagóga. Triedni učitelia zvládali prácu so svojimi triedami veľmi dobre. 
 

Pre žiakov boli počas školského roka naplánované rôzne výchovné aktivity a vzdelávacie programy v súlade 

s odporúčaniami Ministerstva školstva za odbornej garancie externých lektorov, no vzhľadom na 

pandemickú situáciu sa neuskutočnili.  

 

Vypracovala: Mgr. Adriana Fencíková, výchovný poradca 

 

Správa koordinátora prevencií 

Počas celého roka sme sledovali a monitorovali aktuálnu situáciu na škole v oblasti užívania omamných 

a psychotropných látok.  

V tomto školskom roku naša stredná škola vyvíjala aktívnu informačno-preventívnu kampaň. 

Na škole prebehlo niekoľko preventívnych aktivít. 

Prvý ročník: 

- zákon na ochranu nefajčiarov a jeho zakotvenie v školskom poriadku, 

- prednáška alkohol a alkoholizmus, 

- prednáška šikanovanie, kyberšikana, keybergrooming, 

Druhý ročník: 

- šikanovani ako tresný čin, 

- zdravý životný štýl, poruchy príjmu potravy – Sebaponímanie a body image, 

- domáce násilie, 

- protidrogová prevencia, 

- svetový deň manželstva, 

- deň zápasu za ľudské práva, 

Tretí ročník: 

- násilie v blízkych vzťahoch, partnerský vzťah, domácie násilie. 

Ostatné ročníky 

- obchodovanie s ľuďmi. 
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Učitelia informatiky robili u prvákov a druhákov prevenciu v oblasti počítačovej bezpečnosti. Pripomenuli si 

sledovaním videa „Say no“ a následnou diskusiou februárový „Deň pre bezpečnejší internet“. 

Vo februári prebiehala na niektorých vyučovacích hodinách aj diskusia o výhodách a nevýhodách 

manželstva, ktorá reagovala na Svetový deň manželstva.  

V marci sme si na hodinách náboženstva, etiky, dejepisu a nástenkou v priestoroch školy pripomenuli Deň 

zápasu za ľudské práva. 

Tretiaci: 

 sa venovali téme „Násilia v blízkych vzťahoch“ so zameraním na partnerský vzťah. Spolu so 

školskou psychologičkou si ujasňovali momenty v správaní partnera / partnerky, ktoré by mohli byť 

znakom osobnostného profilu budúceho násilníka. 

 Vo všetkých triedach sa uskutočnila preventívna prednáška „Sebaponímanie a body image“ 

a v dvoch triedach aj „Domáce násilie“ , ktoré sú plánované pre druhé ročníky, keďže prednášková 

činnosť kvôli dištančnému vyučovaniu neprebiehala v súlade s doterajším  Plánom prevencie pre 

jednotlivé ročníky.  

Vypracovala: Mgr. Adriana Fencíková, koordinátorka primárnej prevencie                            

 

 

Správa koordinátora kariérového poradenstva 

V rámci kariérového poradenstva boli pre žiakov posledných ročníkov na Edupage  uverejňované ponuky 

štúdia na vysokých školách u nás i v zahraničí. 

 

Akcie: 

- konferencia pre žiakov Budúcnosť trhu práce pre maturantov, 

- testovanie osobnostných predpokladov pri výbere odboru na ďalšie štúdium – TU AD, 

- prednáška Povinnonsti študenta po skončení SŠ – na trhu práce, 

- prednáška z ÚPSVaR-u Trenčín pre všetkých študentov končiacich odborov o možnostiach 

uplatnenia sa na trhu práce. 

 
Správu vypracovala: Mgr. Adriana Fencíková, kariérový poradca 

 

 

Správa sociálneho pedagóga 

Činnosť zameraná na:  

- výchovné pohovory (rodič, žiak, triedny učiteľ, sociálny pedagóg) z dôvodu zanedbávania povinnej 

školskej dochádzky, vysokej absencie ostatných žiakov, nevhodné správanie žiakov, kyberšikana, 

sociálna klíma v triede, prerušenie a ukončenia štúdia 

- návrhy na vyriešenie vzniknutej zlej sociálnej situácie v rodinách – sociálne príspevky, invalidné 

dôchodky, výživné, náhradná osobná starostlivosť – konzultaačno-poradenská činnosť, 

- spolupráca s ÚPSVaR – sociálno-právna ochrana detí, sociálna kuratela, spolupráca s rodinou pri 

umiestnení žiaka v reedukačnom centre 

- preventívna činnosť,  

- intervenčná činnosť, 

 

Vypracovala: Mgr. Mária Holíčková, sociálna pedagogička 
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Správa podporného inkluzívneho tímu 

Inkluzívny tím tvorí:  sociálna pedagogička, školská špeciálna pedagogička a školská psychologička, dve 

pedagogické asistentky a asistentka žiaka.  

 

Spoločne sa podieľali s uplatňovaním svojich špecifických kompetencií na riešení krátkodobých 

i dlhodobých úloh výchovného i vzdelávacieho charakteru s kladením dôrazu na búranie bariér pre konkrétne 

skupiny žiakov, čo viedlo k zabezpečeniu rovnakých príležitostí na získanie vzdelania a následné uplatnenie 

sa v budúcnosti pre všetkých žiakov.  

Hlavné činnosti: 

 Monitorovanie sociálno-patologické javy v správaní žiakov so zameraním na šikanovanie, 

kyberšikanovanie a nebezpečenstvá internetu,  

 Monitorovanie záškoláctva v raných štádiách,  

 spolupodielanie sa na budovaní priaznivej sociálnej klímy v triednych kolektívoch, 

 preventívna činnosť (preventívne prednášky, dotazníkové prieskumy, vstupy do tried). 

 podpora a pomoc pri prekonávaní bariér vo vyučovacom procese žiakom so ŠVVP a žiakom so 

zdravotným znevýhodnením, rozširovanie povedomia a budovanie tolerancie  k nim zo strany 

spolužiakov. 

 Vytváranie vhodných podmienok na štúdium žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

 Sprevádzanie a podpora v štúdiu žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. 

 Pomoc žiakom-cudzincom pri adaptácii v novom prostredí, pri odstraňovaní kultúrnych a 

jazykových bariér s cieľom vytvorenia priaznivého multikultúrneho prostredia, pri zvládaní nárokov 

cudzojazyčného vyučovacieho procesu. 

 Spolupráca nielen so zamestnancami školy, ale aj s CPPPaP, CŠP, ÚPSVaR-om, s Políciou SR a s 

rôznymi odborníkmi (lekármi, kolegami z iných škôl). 

 Vzdelávanie členov v „Koordinácii ŠPT“ s VÚDPaP-om (školská špeciálna pedagogička a školská 

psychologička) a v „Tvorbe inkluzívnej kultúry v školskom prostredí“ v MPC (sociálna pedagogička 

a školská psychologička).      

Správu vypracovala: Mgr. Adriana Fencíková, koordinátorka inkluzívneho tímu 

 

 

Správa o činnosti školského špeciálneho pedagóga 

V školskom roku 2021/22 sme mali spolu 44 žiakov so zdravotným znevýhodnením.  

1 žiak prerušil štúdium pred polročnou klasifikáciou. 

Tabuľka – zdravotné znevýhodnenia 

Chorí a zdravotne oslabení 6 

Vývinové poruchy učenia 26 

ADD + ADHD 8 

Telesné postihnutie 3 

Sluchové postihnutie 1 

Zrakové postihnutie 1 
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Preventívna činnosť: 

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

podporného tímu vyhľadávali a evidovali problémových žiakov školy. Problémy sme následne konzultovali 

so žiakmi, ich rodičmi, ktorým sme poskytli poradenstvo, navrhli ďalšie postupy, prípadné odbornú 

starostlivosť v poradenskom alebo medicínskom zariadení. 

Intervenčná činnosť: 

Priame intervencie som realizovala prevažne na hodinách Slovenského a cudzieho jazyka a na odbornom 

výcviku u individuálne začlenených žiakov. S učiteľmi a majstrami OV sme konzultovali problémy v oblasti 

integrácie a odporúčané postupy pri vyučovaní a hodnotení žiakov so ŠVVP.  

 

Informačná a konzultačno-poradenská činnosť: 

V priebehu školského roka som poskytovala poradenské a konzultačné služby pedagógom aj rodičom 

žiakom našej školy aj rodičom deviatakov v rámci prijímacej komisie.  

Ako školský špeciálny pedagóg som realizovala: 

 rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u študentov študijných odborov 

 konzultačné a poradenské stretnutia s rodičmi, konzultácie s učiteľmi a MOV 

 účasť na štvrťročných poradách špeciálnych pedagógov v CPPP a P Trenčín 

 osobné i telefonické konzultácie s pracovníkmi CPPPaP, CŠPP a metodickou poradkyňou 

pre integráciu na KŠÚ Trenčíne 

 riešenie výchovných problémov v spolupráci s výchovnou poradkyňou a sociálnym 

pedagógom v rámci Školského podporného tímu. 

Moje skúsenosti s prácou so žiakmi s poruchami učenia a konkrétne úlohy na rozvíjanie čitateľskej 

gramotnosti boli vydané v diele: Inkluzívna škola. Dielo bude vydavateľstvo pravidelne aktualizovať. 

 

Počas maturitného týždňa som zrealizovala 4 prednášky  na tému: „Komunikácia so sluchovo postihnutým 

zákazníkom“ v triedach: I. HA, II. PRE, II. BC a I. N, v ktorej som mala taktiež aj prednášku o násilí 

v rodinách. 

Spolu so školskou psychologičkou sme sa zúčastnili inovačného vzdelávania: Koordinácia školských 

podporných tímov, ktoré organizoval VÚDPaP. 

 

Správu vypracovala: Mgr. Jarmila Strechová, školský špeciálny pedagóg 

 

 

 

Záverečná správa koordinátora environmentálnej výchovy 

Hlavným cieľom bolo zvýšiť environmentálne povedomie žiakov, vychovávať a vzdelávať žiakov citlivých a 

vnímavých k problémom životného prostredia, vytvárať a rozvíjať praktické zručnosti žiakov v ochrane 

a zveľaďovaní životného prostredia. 

Celé úsilie smerovalo k pochopeniu nevyhnutného prechodu k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. 

 

Recyklohry 

1. Recyklo hry – Zber starých mobilov 

2. Recyklo hry – recyklácia batérií a tonerov 

3. Recyklo hry – organizácia zapojenia do súťaže Hoaxy nás neoklamú 
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Faitrade Slovensko 

4. Výstava na stromoch, Fairtrade Slovensko- s I.HA (s Masaryková Z.)  

5. Expozícia výstavy kakao a bavlna v priestoroch školy – pavilón C (s Masaryková Z.)  

6. Beseda Fairtade Slovensko, Lukáš Bulko (s Masaryková Z.)  

7. Férové ráno – príprava, priebeh a dokumentovanie – 100 žiakov, 8 pedagógov 

Skutočne zdravá škola 

8. Projekt Skutočne zdravá škola – vytvorenie akčného tímu 

9. Vypracovanie akčného plánu 

10. Zhotovenie nástenky v jedálni školy( s Križková V.) 

11. Označenie miest s pitnou vodou ( s Križková V.) 

Projekty 

12. Vypracovanie prihlášky projektu Klimatická zmena, časť opis projektu ( s riaditeľka školy) 

13. Vypracovanie prihlášky do projektu Enviroprojekt 2022 , časť opis projektu ( s riaditeľka školy) 

14. Projekt s názvom: „Nie je nám jedno v akom prostredí sa vzdelávame  - ekologicky priateľská škola 

pre lepšiu budúcnosť“ bol úspešný (27 projektov z 264 žiadostí) 

Iné 

15. Ekotopfilm – online festival - príprava, priebeh a dokumentovanie – 160 žiakov, 5 pedagógov 

16. Enviro nástenky 2ks – pavilón C (s Križková V.) 

17. Deň vody – nástenka, propagácia na Edupage a v kaviarni 

18. Zber a odovzdanie vratných fliaš (s Fronková A.) 

19. Bylinková bio záhradka (s Križková V., Fronková) 

20. Enviro prieskum v spolupráci s CEA 

Správu vypracovala: Ing. Dagmar Šargavá, koordinátor EMV 

 

 

Záverečná správa koordinátora mediálnej výchovy 

Október 2021 – jún 2022 – vytvorenie a aktualizácia  informačného panelu v priestoroch školy zameraný na 

mediálnu výchovu žiakov 

November 2021 -  účasť na medzinárodnej online konferencií „Online Hate“, ktorá bola organizovaná 

STATPEDU v spolupráci s UNIS Viedeň 

December 2021 – ukončenie  vzdelávania  v MPC Prešov – „Mediálna gramotnosť v online priestore“ 

Jún 2022 – účasť žiakov tried 1.HA a 1.PE na odbornej prednáške zameranej na analýzu mediálneho obsahu 

a rozpoznanie zámernej alebo nezámernej manipulatívnej komunikácie 

 

Správu vypracovala: Mgr. Zlatica Horná, koordinátor MV 

 

 

Správa o činnosti školskej knižnice 

Cieľom školskej knižnice v školskom roku 2021/2022 bolo: 

 informovať žiakov o školskej knižnici, možnosti jej návštevy a zapožičiavaní kníh, 

 zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov, 

 povzbudzovať a viesť žiakov k získavaniu potreby samovzdelávania, 

 formovať kladný vzťah k literatúre,  
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 poskytnúť možnosť oddychu a zábavy, 

 podporovať a stimulovať výchovno-vzdelávací proces školy, 

 systematicky budovať školskú knižnicu, evidovať a venovať starostlivosť  

o knižničný fond. 

 

Knižničný fond tvorí:  odborná a krásna literatúra, spolu  6 943 knižničných jednotiek 

Prírastky a úbytky v školskom roku 2021/2022: 

Ročný prírastok  knižničných jednotiek  (nákup kníh a dary): 43 kníh 

Úbytky knižných jednotiek (vyradenie z knižničného fondu): 30 kníh 

 

Výpožičky v školskom roku 2021/2022:  1150 kníh 

Knihy majú zapožičané najmä učitelia, žiaci si zapožičiavali najmä povinnú literatúru zo slovenského jazyka, 

literatúru v cudzom jazyku a odbornú literatúru, ako zdroj informácií pri plnení rôznych školských úloh 

a činností (napr. SOČ, maturitné práce, podnikateľské plány, referáty, príprava na súťaže, apod.). 

 

Knižnica a študovňa bola pre žiakov v školskom roku 2021/2022 otvorená: 

Pondelok:    07,00 – 15,00 

Utorok:        12,15 – 12,45 

Streda:         12,15 – 12,45 

Štvrtok:       12,15 – 12,45 

Piatok:         12,15 – 12,45 

 

Základné činnosti knižnice: 

 knihovnícke práce na začiatku a na konci školského roka, 

 vedenie evidencie o stave knižničného fondu, 

 dopĺňanie a obnovenie knižničného fondu, 

 starostlivosť o estetický vzhľad knižnice, 

 absenčné a prezenčné výpožičky kníh, 

 vypracovanie a zaslanie Výkazu o školskej a akademickej knižnici za rok 2021  -  

zber štátneho štatistického zisťovania údajov o školských knižniciach Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky  

Edukačné aktivity v školskej knižnici v školskom roku 2021/2022: 

V spolupráci s predmetovou komisiou pre humanitné predmety a s koordinátorkou pre 

čitateľskú gramotnosť sme pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca  

školských knižníc zrealizovali:  

 záložka do knihy spája školy na tému: Významné osobnosti slovenskej literatúry - Pavol Országh 

Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia) - zapojenie sa do 

10. ročníka celoslovenského projektu -  

 zapojenie sa do 17. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

k Medzinárodnému dňu školských knižníc na tému: Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania 

školskou knižnicou". K tomuto podujatiu sme pripravovali čitateľské i gastronomické aktivity na tému: 

Hobití večierok -  vitajte vo svete fantasy. Podujatie bolo inšpirované hlavne epickou trilógiou v štýle 

fantasy - Pán prsteňov, ktorú napísal J. R. R. Tolkien. V danom projekte sa naša škola umiestnila na 7. 

mieste v SR.  
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 úniková knižnica – zážitkové učenie v knižnici – tímová hra- escape room, ktorej cieľom je dostať sa 

zamknutej miestnosti, pomocou rozlúštenia hádaniek a hlavolamov zostavených na základe knihy „Pán 

prsteňov“ 

 výstava kníh a vyučovanie v školskej knižnici pri príležitosti Svetového dňa CR a Európskeho dňa 

jazykov 

 pozvánka do knižnice: Cestujeme svetom prostredníctvom kníh (výstava kníh, bedekre 

a cestopisná literatúra) pri príležitosti Svetového dňa CR 

 informačná výchova - príprava kultúrno-informačných okienok  - pripravené každý mesiac 

(nástenka alebo prezentácia v Power Pointe) k významným dňom, udalostiam, sviatkom, zvykom, 

tradíciám... 

 vyučovacie hodiny organizované v školskej knižnici na podporu čítania 

 

      Vypracovala: Ing. Marcela Šimíčková, školská knihovníčka 

 

 

Správa o činnosti Školského parlamentu 

Školský parlament zastupuje záujmy žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. 

Školská koordinátorka: Ing. Ivica Košutová 

Predseda: Dominika Vadovičová II.PRE 

Podpredseda: Lea Mráziková V.HA 

Členovia: 

Aneta Pagáčová III.PRZ 

Tereza Zimová III.PRZ 

Cyril Biras II.BC 

Matúš Košút V.HB 

Lucia Šedivá I.HA 

Liliana Mrenová I.OZR 

Na podporu našich cieľov sme sa snažili využiť rôzne výročné dni 

Aktivity: 

Spolupracovali sme s mnohými organizáciami napr.  Liga proti rakovine, Slovenský červený kríž, Úrad 

verejného zdravotníctva SR, Policajný zbor TN, RMTK, Stredoškolský parlament TSK, Unicef, Krajské 

centrum voľného času v Trenčíne, Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Trenčín. 

Aktivity Školského parlamentu počas školského roka 2021/2022 boli ešte čiastočne ovplyvnené vzniknutou 

pandemickou situáciou Covid 19 na Slovensku a obmedzeniami, ktoré z nej vyplývali. Podarilo sa nám však 

zrealizovať tieto aktivity: 

1. Zapojili sme sa do novelizácie bodov nového Školského poriadku. 

2. Prijali sme nových členov Školského parlamentu na uvoľnené  dve miesta po odchádzajúcich 

maturantov v súlade so štatútom ŽŠR.  Členmi ŽŠR sa stali: Lucia Šedivá I.HA, Liliana Mrenová 

I.OZR. 

3. Zvolili sme za predsedníčkou Školského parlamentu Dominiku Vadovičovú z II. PRE, ktorá sa následne 

stala aj  zástupkyňou žiakov školy v  Rade školy. 

4. Spropagovali sme  Projekt a sms súťaž ,,Pošli dobrú správu´´ pre UNICEF, následne sme na konci 

školského roka získali diplom Škola priateľská deťom. 

5. Pravidelne sme sa zúčastňovali stretnutí koordinátorov Školských parlamentov, Medzisektorovej 

pracovnej skupiny pre prácu s mládežou, Stredoškolského parlamentu TSK. 
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6. Zorganizovali sme Halloweensky deň 29. 10. 2021 a súťaž o najatraktívnejšiu masku s celoškolským 

hlasovaním cez edupage.  

7. Záujemcom sme zorganizovali distribúciu nových čipových ISIC kariet a prolongáciu starých ISIC. 

8. Do jedálne sme zabezpečili kanvicu na teplé nápoje žiakom.  

9. Zabezpečili sme podsedáky v chladnejších učebniach. 

10. Zapojili sme sa do projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Potešili sme seniorov 

mikulášskym balíčkom, ktorý zahreje pri srdci. 

11. Spolupracovali sme s Ing. Šargavou na projekte Skutočne zdravá škola. 

12. Urobili sme Valentínsku poštu, 14. 2. 2022 formou lístočkového srdiečka. 

13. Vypracovali sme 3 projekty TSK:  

- Dva pre Podporu tematického zážitkového vzdelávania a kultúry, na budúci školský rok 

2022/2023/ 2x500€ 

- Participácia/ 1000€  

14. Vyhlásili sme pomoc pre odídencov z Ukrajiny a sami sme im ponúkli pracovné oblečenie, ak prídu 

študovať na Jilemák. Zatiaľ sa to týkalo 1 žiaka. 

15. Pripojili sme sa  k medzinárodnej iniciatíve, Upracme svet, upracme Slovensko a vyčistili sme okolie 

školy a priľahlé parkoviská od odpadkov. 

16. Podporili sme Kampaň Červené stužky, zameranej na prevenciu HAIV/AIDS,  

17. Zorganizovali sme dobrovoľných darcov pre kampaň Vianočná či Valentínska kvapka krvi. 

18. Zorganizovali sme Picnic day, ktorý sa konal 1. 6. 2022 na Medzinárodný deň detí.  

19. Urobili sme kampaň Projektu TSK/ Participatívny rozpočet, žiaci si sami rozhodli kde je potrebné 

investovať 1000€ na podporu kvality výchovnovzdelávacieho procesu Jilemáku. Zúčastnili sme sa 

online školenia na jeho realizáciu, pod záštitou Iuventy a Úradu splnomocnenca vlády SR. Tento rok 

vyhral prístrešok na bicykle. 

20. Zorganizovali sme burzu pracovného oblečenia 24. 6. 2022. 

21. Podporili sme akciu Deň narcisov 2022, vytvorením hliadok 27. 4. 2022, ktoré vyzbierali 503€,  tie sme 

zaslali na účet Lige proti rakovine. 

22. Podľa Vyhlášky k Zákonu č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa naša Žiacka školská rada premenovala na Školský 

parlament. 

 

Vypracovala:  Ing. Ivica Košutová, koordinátorka ŽŠR (školský parlament) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


