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(1) – a        Identifikačné údaje o škole 

 

 

Názov školy:  Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

 Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 

 

Skrátený názov: SOŠ OaS Trenčín 
 

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

 

Identifikačné číslo: 000351806 

 

Vyučovací jazyk: slovenský 

 

Forma hospodárenia: príspevková organizácia 

 

Doba trvania: neurčitá 

 

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne      

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

f) zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch, § 21 ods. 

8 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v 

znení neskorších predpisov a § 4a ods. 1 a 2 zákona SNR č. 

542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

v znení zákona č. 416/2001 Z.z. v súvislosti s prechodom 

zriaďovateľskej funkcie. 

 

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

TSK/2009/01962-3. 

 

 

 

 

 

Kontakt: Tel. č.: 032 / 65 097 11 

 Fax č.: 032 / 65 097 25 

 e-mail: jilemak@sosostn.sk 

 http:    www.sosostn.sk 
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Základný predmet činnosti 

 

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

päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania.  

Pripravuje žiakov na výkon povolaní a odborných činností. 

Poskytuje stravovanie žiakom a zamestnancom školy a školských zariadení. 

Zabezpečuje teoretické a praktické vyučovanie, odbornú 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. 

 

 

Zamestnanci školy 

 

Vedenie školy 
 Mgr. Mária Hančinská riaditeľka školy 

 Ing. Martina Barteková zástupca pre praktické vyučovanie 

 Ing. Milena Mjartanová zástupca pre teoretické vyučovanie – 

 Ing. Beata Jalovičiarová zástupca pre teoretické vyučovanie  

 Ing. Janka Balajová vedúca  TEČ 

 

Pedagogickí zamestnanci  

 

Učitelia 

Bagar Boris, Ing.  

Bartková Alena, PhDr 

Benková Katarína, Ing.. 

   

       MD  

Blahová Adriana, Ing. 

Beznák Miloš, Mgr. 

 

Búriová Mária, Ing. 

Čimborová Helena, PhDr. 

predseda MK EP 

koordinátor protidrogovej prevencie 

Černeková Anna, Mgr.    predseda MK PP 

Čierna Milota, Mgr.  

Čuláková Martina, Mgr.   predseda MK TSV 

Ďurčeková Ivana, Mgr.  

Fencík Juraj, Mgr.  

Fencíková Adriana, Mgr. 

 

Filinová Miriam, PhDr.  

Fronková Alžbeta, Mgr.  

Galambosová Andrea, Mgr.  
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Galková Oľga, Bc. 

Gerhardt Ľubica, Ing. 

 

Gloneková Zuzana, Ing. 

Harušincová Dana, Ing. 

 

Hlávková Marcela, Ing. 

Hodálová Mária, Mgr. 

 

MD 

Horná Zlatica, Mgr.  

Jakubek Miroslav, Ing. 

Jaška Roman, Mgr. 

Kadlec Stanislav, Ing. 

Kapilová Alena, Ing. 

Kelešiová Gabriela, Ing. 

 

Koláčková Alena, Mgr. 

Kopšová Viera, Ing. 

 

Korienková Sidónia, Ing.  

Kosibová Janka, Mgr. 

Košútová Ivica, Ing. 

Krajčová Michaela, Ing.  

 

Koordinátor škola podporujúca zdravie 

Kresseová Marta, MVDr. 

Križková Veronika, Mgr. 

Kucharovičová Elena, Ing. 

Kupcová Katarína, Mgr. 

 

Lenart Peter, Mgr. 

Lintnerová Iveta,Mgr. 

 

Ľahká Katarína, Mgr. 

Mandincová Janka, Ing. 

 

Masárová Martina, Mgr.  

Masaryková Zuzana, Mgr.  

Mastelová Miroslava, PaedDr.  predseda MK HP 

Meravý Radoslav,  Ing. predseda MK GP 

Mikušat Miroslav, Ing.  

Mydlová Eva, Ing.  

Olejníková Janka, Ing.  

Plšková Alena, PhDr. 

Poradová Sylvia, Mgr. 

Rožníková Ingrida, Mgr.. 

Rácová Jela, Ing. 

 

MD 

Sabbagh Barbora, Mgr.   

Santová Gabriela, Mgr. 

Slezáková Oľga, Mgr. 

Srogoňová Eva, Ing. 

predseda MK CJ 

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

Sýkorová Iveta, PaedDr.  

Šargavá Dagmar, Ing. 

Šimíčková Marcela, Ing. 

Škundová Ivana, Mgr. 

 

školská knižnica 

Šišovská Monika, Mgr. 

Štefániková Marcrela 

predseda MK ZAV 

predseda MK CR 

Števanková Marta, RNDr. fond učebníc 
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Švančarová Janka, Mgr.  

Švecová Lucia, Mgr.  

Švedová Jana, Ing.  

Vasková Barbora, Mgr.  

Vavríková Monika, PaedDr. 

Vicenová Katarína, Ing. 

Vlnová Danica, Ing. 

Zahradníková Zuzana, PaedDr. 

 

Zámečníková Anna, Mgr.  

Zaťková Mária, Ing. 

Zubáková Kvetoslava, Ing. 

 

Predseda MK PTP 

  

Majstri odborného výcviku 

          Blašková Anna, Mgr. 

Bohunická Eva, 

Burdejová Terézia, Bc. 

Dávidková Anna, Bc. 

 

Gavendová Jana, Bc.  

Jamborová Ľudmila, Bc. 

Janíková Milada, Bc. 

 

Klimová Anna, Bc. hlavná majsterka  

Kmeťová Lucia, Bc. 

Kopuncová Eva, Mgr. 

Kopuncová Ivona 

MD 

hlavná majsterka  

Magula Jozef, Bc.  

Marková Petra, Bc.                        MD 

Mikšíková Alena, Bc.   

Mlčúchová Marta  

hlavná majsterka, vedúca školského závodu 

Nováková Františka, Bc.  

Nováková Jarmila, Mgr. hlavná majsterka, vedúca školskej jedálne 

Ondrášek Peter, Bc. 

Ozimá Vladimíra, Bc. 

Repáňová Helena, Bc. 

 

Sabalová Soňa 

Serišová Brigita, Bc. 

Stopková Blažena 

 

Sýkorová Galina, Bc.  

Šedivá Mária  

Tinková Ľudmila 

Vojtechová Barbora, Bc. 

Zavacká Gabriela, Mgr. 

 

  

Nepedagogickí zamestnanci 

 

THP, upratovačky, údržba, vrátnici – TEČ 

 

Augustini Pavol 

Bednárik Pavol 

Bulejková Mária 

 

Červeňanová Iveta  
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Dohálová Anna  

Ďurišová Alena 

Forgáčová Viera 

Gabriel František 

Gabrielová Zlata, Bc. 

Krupková Janka 

Lesay Pavol 

Mikuštiaková Ľubica 

Mojtová Zuzana  

Nôšková Marta 

Pajkošová Eva 

Šedo Martin 

 

Valient Juraj  

Vicenová Oľga  

 Zajacová Soňa 

 Žáčiková Gabriela  

 Lobotková Mária, Ing. 

 Šugereková Janka  

 Vávrušová Zlata 

 Strechová Jarmila, Mgr. 

 Fencíková  Adriana, Mgr. 

 

 

  

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 

Marešová Mária 

Stašáková Jarmila  

Turčáková Mária 

 
GASTROCENTRUM        

 

Beránková Renáta 

Gagová Ľudmila 

Graňačková Alena 

Ježík Milan 

Karneková Ľudmila 

Kiacová Anna 

Kučerová Danka 

Lovišková Sidónia 

Marčeková Renáta 

Michalcová Andrea 

Mizeráková Anna 

Vavrušová Anna 

Uhlíková Antónia 

Zemanovičová Miriam 
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Rada školy 

 

Ing. Katarína Vicenová  predseda od 19. 5. 2016, pedagog. zamestnanec 

Bc. Jana Gavednová pedagogický zamestnanec, od 19. 5. 2016 

Gabriela Žiačiková nepedagogogický zamestnanec, od 19.5.2016 

Ing. Milan Berec  poslanec TSK 

Ing. Ľubomír Chochlík  poslanec TSK  

Ing. Ján Krátky poslanec TSK 

Ing. Juraj Ondračka poslanec TSK  

Ing. Radomír Hlávek rodič – od 19. 5. 2016 

Zuzana Vardžíková rodič – od 19. 5. 2016 

Jana Šuleková rodič – od 19. 5. 2016 

Lucia Kobzová žiačka, IV. HB  
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Metodické predmetové komisie 

 

1.  Metodická komisia humanitných predmetov 
 Predseda:  PaedDr. Mastelová Miroslava 

 

2. Metodická komisia anglického jazyka   

   Predseda:   Mgr. Gabriela Santová 

 

  3. Metodická komisia nemeckého, ruského, španielskeho, francúzskeho    

                          jazyka 

   Predseda:      Mgr. Zlatica Horná 

 

  4. Metodická komisia prírodovedných, odborných technických predmetov,  

   telesnej výchovy a informatiky 

   Predseda:  Ing. Kvetoslava Zubáková 

 

5. Metodická komisia odborných ekonomických predmetov 1 

 Predseda:   Ing. Mária Búriová    

 

6. Metodická komisia odborných ekonomických predmetov 2 

 Predseda:   Ing. Janka Mandincová 

 

6. Metodická komisia gastronomických odborov   

 Predseda:  Ing. Radoslav Meravý   

   

7. Metodická komisia odboru cestovný ruch 

 Predseda:    PhDr. Marcela Štefániková 

 

8.  Metodická komisia zdravie a výživa    

         Predseda:    Mgr. Monika Štefániková 
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 (1) – b       Počet žiakov v školskom roku 2015/2016 

    

 

           Žiaci spolu k 15. 09. 2015 

    1139 

 úplné stredné odborné  vzdelanie  

 stredné odborné vzdelanie  

 nižšie stredné odborné vzdelania 

 vyššia odborná škola 

 

Vzdelávacie poukazy             vydané   1139 

                                                 prijaté     849 

 

 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  18 23   41 

6323 K hotelová akadémia 59 61 56 59 54 289 

6329 M 01 obch. a inf. služby – medzin. obchodné vzťahy 11 9 11 12  43 

6341 M škola podnikania  12 18 20  50 

6352 M obchod a podnikanie 17 14 13 12  56 

6355 M  služby v cestovnom  ruchu  11 25 21  57 

6444 K čašník, servírka 17 16 7 13  53 

6445 K kuchár 31 21 14 17  83 

6446 K kozmetik 12 12 9 13  46 

6403 L podnikanie v remeslách a službách 14 14    28 

6405 K pracovník marketingu  12 15 41  68 

6421 L spoločné stravovanie 18 11    29 

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť  10    10 

Spolu   179 221 191 208 54 853 

  

2964 H cukrár 13 11 11   35 

3178 F Výroba konfekcie 4 4    8 

6444 H čašník, servírka 13 16 13   42 

6445 H kuchár 15 17 20   52 

6456 H kaderník 18 19 12   49 

6489 H hostinský 22 13 9   44 

Spolu  85 80 65   230 

 

Študijné  odbory  (externá forma)   

6403 L  podnikanie v remeslách a službách – 34 žiakov – nadstavbové štúdium 

3125 L  odevníctvo – 5 žiakov – nadstavbové štúdium 

6310 Q  financie – 17 žiakov – vyššia odborná škola 
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Žiaci denného štúdia k 31. 08. 2016 

 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  15 23   38 

6323 K hotelová akadémia 58 61 55 58 54 286 

6329 M 01 obch. a inf. služby – medzin. obchodné vzťahy 10 10 11 12  43 

6341 M škola podnikania  14 18 18  50 

6352 M obchod a podnikanie 14 12 12 12  50 

6355 M  služby v cestovnom  ruchu  10 24 21  55 

6444 K čašník, servírka 16 13 7 13  49 

6445 K kuchár 31 20 12 15  78 

6446 K kozmetik 14 11 9 10  44 

6403 4 podnikanie v remeslách a službách 10 13    23 

6405 K pracovník marketingu  11 13 39  63 

6421 4 spoločné stravovanie 6 10    16 

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť  0    0 

Spolu 159 200 184 198 54 795 

  

2964 2 cukrár 11 10 11   32 

3178 F výroba konfekcie 3 4    7 

6444 2 čašník, servírka 13 17 13   43 

6445 2 kuchár 14 16 21   51 

6456 2 kaderník 18 17 12   47 

6489 2 hostinský 19 11 11   41 

Spolu 78 75 68   221 

 

 

 

Triedy 

  Počet tried v ročníku 
Spolu 

  1. 2. 3. 4. 5. 

 Denné štúdium spolu        

v
 t

o
m

 

 4 a 5 ročné ÚSV (maturita)  5 7 7 9 2 30 

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

 1-3 ročné SV (závereč. vys, vyuč. List)  3 3 2   8 

 ZUUP 2-ročné  1 1    2 
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1. 8.   Triedy na škole 
Denné a externé štúdium 

Trieda    Počet  Ch  D  Odbory  Triedny učiteľ 

1.HA   30         11     19          6323 K  Mgr. Katarína Ľahká 

1.HB             29           6     23          6323 K  Mgr. Gabriela Santová    

1.ČK   31   14    17          6444 K, 6445 K  Ing. Radoslav Meravý 

1.KZ   29          14    15          6445 K, 6446 K  Ing. Janka Olejníková 

1.PS              28            9    19           6352 M, 6329 M 01 Mgr. Andrea Galambosová 

1.AC             28           13   15           6445 H, 2964 H Ing. Jana Švedová 

1.BD   31            3    28           6444 H, 6456 H Ing. Mária Zaťková 

1.H                22           11   11           6489 H  Mgr. Lucia Švecová 

1.F                  4            0      4 3178 F Bc. Milada Janíková 

1.N                 32          14   18          6403 L, 6424 l Ing. Sidonia Korienková 

1.POE            15           5    10 6403L Ing. Alena Kapilová 

2.HA 31   8 23 6323 K  Mgr. Martina Čuláková 

2.HB 30   3 27          6323 K  Mgr. Zlatica Horná 

2.PS 23         6       17          6352 M, 6329 M 01                         PhDr. Miriam Filinová 

2.ČK 28        11      17          6444 K, 6445 K   RNDr. Marta Števanková 

2.KZ 21          9 12          6445 K, 6446 K  Mgr. Janka Kosibová 

2.AD 26       12       14 6445 H, 6456 H                               Mgr. Barbora Vasková 

2.BD 26         6       20         6444 H, 6456 H                                Ing. Nora Nápoká 

2.CH 24        11      13          2964 H, 6489 H                               Mgr. Martina Masárová  

2.EM              30        17      13          3965 M, 6405 K       Ing. Janka Mandincová 

2.VRŠ 33         7       26 6341 M, 7646 M, 6355 M PhDr. Helena Čimborová 

2.F                   4          2        2           3178 F Bc. Milada Janíková 

2.N 25        11       15          6403 L , 6421 L                              Ing. Katarína Vicenová 

2.POE 10         5         5           6403 L                                             Mgr. Ivana Ďurčeková 

3.HA 28         8       19          6323 K  Ing. Dagmar Šargavá 

3.HB 28   5 23 6323 K                                             Mgr. Monika Šišovská 

3. ČK 21 11 10 6444 K, 6445 K  Mgr. Alžbeta Fronková 

3.PSZ 33   3 30 6352 M, 6329 M 01, 6446 K Ing. Zuzana Gloneková  

3.AB 33       16 17 6445 H, 6444 H Bc. Oľga Galková 

3.CHD 32   7 25 6489 H H, 6456 H, 2964 H Mgr. Iveta Sýkorová   

3.III.MŠ         33         7       26          6405 K, 6341 M  Ing. Michaela Krajčová 

3.R                 25         7       18           6355 M Ing. Ivica Košútová 

3.E                 23         12     11          3965 M Mgr.Oľga Slezáková 

3.POE            14          2      12          6403 L, 3125 L Ing. Viera Kopšová 

3.FINE           17          1      16          6310 Q Ing. Elena Kucharovičová 

4.HA 30         5       25          6323 K                                             PaedDr. Miroslava Mastelová 

4.HB 29   6 23 6323 K Mgr. Barbora Sabbagh 

4.ČK 22 12 10 6444 K, 6445 K  Mgr. Anna Zámečníková 

4.KZ 21   8 13 6445 K, 6446 K  PaedDr. Monika Vavríková 

4.PS 24   6 18 6352 M, 6329 M 01 Ing. Jela Rácová 

4.MA             22         6       16           6405 K  Ing. Dana Harušincová 

4.MB             19          1       18          6405 K  Mgr. Miloš Beznák 

4.Š                 20         6        14         6341 M  Ing. Ľubica Gergardt 

4.R                 21         2        19         6355 M  PhDr. Marcela Štefániková 

5.HA 27 13 14 6323 6 PhDr. Alena Plšková 

5.HB 27   4 23 6323 6 Ing. Danica Vlnová  

 

Spolu 1139 žiakov    
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Individuálna integrácia žiakov denného štúdia   

 

  Spolu 

z toho  

diev-  

čatá 

v tom postihnutie 

sluchové zrakové telesné 
vývinové poruchy 

správania učenia 

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

1. ročník 13 5 1  1 1   3 1 8 3 

2. ročník 14 5 1 1   2  3  8 4 

3. ročník 11 7       3 2 8 5 

4. ročník 4 2     1 1   3 1 

5. ročník             

Celkom 42 19 2 1 1 1 3 1 9 3 27 13 

 

     Individuálna pozornosť je venovaná nielen integrovaným žiakom so sluchovým, zrakovým 

a telesným postihnutím, ale aj s poruchami učenia. Spolupráca s rodičmi v tejto oblasti je 

systematická a obojstranne účinná. Žiaci majú záujem svoje nedostatky kompenzovať 

usilovnosťou a zodpovedným prístupom k práci, najmä na pracoviskách. 

     Pedagogická dokumentácia integrovaných žiakov je vedená zodpovedne v spolupráci 

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

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

 

Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

 
Prijímacie konanie sa riadi nasledujúcimi právnymi predpismi:  

- zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

  zákonov v znení neskorších predpisov (prijímacie konanie v stredných školách - § 62 - § 71 zákona), 

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

  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (výkon štátnej správy v prvom stupni), 

- vyhláška MŠVV a Š SR č. 64/2015 o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom  

  vzdelávania, 

- vyhláška  MŠVV a Š SR č. 65/2015 o stredných školách,  
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

- zákon č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Termíny prijímacích skúšok: 
 1. kolo – 1. termín      9. 5. 2016 

 1. kolo – 2. termín    12. 5. 2016 

 2. kolo     21. 6. 2016 

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

zo dňa:  

 26. 1. 2016 - schválila Pedagogická rada   

 10. 3. 2016 – schválila Rada školy 

podľa nasledujúceho harmonogramu: 

 

Prijatie bez prijímacích skúšok:   

-učebné odbory - 28. 4. 2016 
-študijné odbory 28. 4. 2016  (2 žiačky  na odbor hotelová akadémia dosiahli úspešnosť       
v Testovaní 9 minimálne 90% z oboch testovaných predmetov SJL, ANJ) 

 

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok:   13. 5. 2016 

 

Autoremedúra:   od 18. 5. 2016  do 10. 6. 2016 

 

Nevybavené odvolania - postúpené na TSK: odvolaniam sme vyhoveli, nevybavené odvolania 

nemáme 

                   
Na nenaplnený počet miest sme vyhlásili druhé kolo prijímacích pohovorov – 21. júna 2016 

 

Evidujeme tri prihlášky:  

 1 prihláška do učebného odboru 6444 H čašník, servírka – prijatá, nezapísaná 

 1 prihláška do učebného odboru 6445 H kuchár – prijatá, zapísaná 

 1 prihláška do učebného odboru 6489 H hostinský, hostinská – prijatá, nezapísaná 
 

Prehľad o prijímacom konaní do jednotlivých študijných a učebných odborov je uvedený 

v priložených tabuľkách. 

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

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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Prehľad výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017 

 

 

odbor 
plán 

prijímania 

počet     
  prihlášok 

1. kolo 

počet 
prijatých 

NM N1/ N5 
. nezapísaní 
(zruš. zápis, 

alebo neprišli) 

počet prijatých 
autoremed. 

/zrušená 
aurtoremed. 

nevybavené 
odvolania 

             

 6323 K hotelová akadémia 81 121 98 11 12/0 34 2 0 
 3965 M bezpečnosť a ochr. 
              zdravia pri práci     30 8 7 0 1/0 2 0 0 

 6352 M obchod a podnikanie 30 86 57 17 12/0 37 5/1 0 

 2964 H cukrár 14 21 21 0 0 10 0 0 

 3152 H 01 krajčír – dám. odevy 14 0 0 0 0 0 0 0 

 3152 H 02 krajčír – pán. odevy 14 0 0 0 0 0 0 0 

 6444 H čašník, servírka 16 37 28 9 0 16 0 0 

 6445 H kuchár 30 44 40 4 0 17 0 0 

 6456 H kaderník 16 39 35 4 0 22 1 0 

 6489 H hostinský, hostinská 16 19 19 0 0 8 0 0 

 3178 F výroba konfekcie 12 11 11 0 0 0 0 0 

SPOLU 273 386 316 45 25 146 8/1 0 
 

Vysvetlivky: 

NM – neprijatí žiaci, pre nedostatok miesta 

N1  – neprijatí žiaci, neprítomní na písomnej prijímacej skúške (študijné odbory) 

N5  – neprijatí žiaci, nevykonali úspešne písomnú prijímaciu skúšku 

 

 *žiaci zo študijného odboru 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci preradení do 

                     študijného  odboru           hotelová akadémia – 4 žiaci 

                                           obchod a podnikanie – 1 žiak 

 

V mesiaci jún nebol schválený štátny vzdelávací program pre duálne vzdelávanie  pre ŠO  6323 K 

Hotelová akadémia Odbornou komisiou a Koordinačnou radou pre odborné vzdelávanie a prípravu pri 

ŠIOV-e. 

Z tohto dôvodu nebola umožnená príprava dvoch žiačok v systéme duálneho vzdelávania v ŠO HA. 

Dodatočne boli do vzdelávania zaradení 4 žiaci z učebného odboru 6489 H hostinský, hostinská, ktorí 

uzatvorili zmluvu so zamestnávateľom a budú vzdelávaný v systému duálneho vzdelávania.  
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Denné štúdium pre absolventov učebných odborov – nadstavbové štúdium 

 

 

prijatie bez prijímacích skúšok:21. 06. 2016 

odvolania na TSK: neboli žiadne 

 

Počet schválených tried denného štúdia: 1 

v členení:  

6403 L  podnikanie v remeslách a službách 

6421 L spoločné stravovanie 

 

Prehľad výsledkov prijímacieho konania 
 

Denná forma 

   odbor 
počet    

prihlášok 

počet 

prijatých 

zrušené 

prijatie 

počet prij. 

autorem. 

počet 

zapísaných   

voľné 

miesta 

   6403 L  podnikanie  

   v remeslách a službách 
14 11 1 0 10 0 

   6421 L  

   spoločné stravovanie 
24 21 0 0 21 0 

   spolu 38 32 1 0 31 0 

 

 

      

Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s  § 6í zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

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

predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 64/2009 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej 

pôsobnosti k odborom vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
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 (1) – e       Hodnotenie a klasifikácia žiakov 

 

 

Teoretické a praktické vyučovanie  

 

Prospech a dochádzka žiakov denného štúdia (podľa stavu k 31. 8. 2016) 

 

 

 

R
o
č
n

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 

  

 dvoc

h 

  

3 a 

viac 

  

spolu 

z toho 

neospra- 

vedlnené  

2. 3. 4. 

stupňom 

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

1. 5 143 131 17 38 76 12 4 2 6 3 0 6 4 0 19785 644 

2. 7 177 176 20 55 101 1 1 0 0 0 0 9 9 1 28961 1615 

3. 7 184 180 20 34 126 4 1 1 2 2 0 11 3 3 28749 1512 

4. 9 198 193 25 40 128 4 0 0 4 0 1 5 6 0 35712 1477 

5. 2 54 53 6 13 34 1 1 0 0 1 0 0 0 0 9018 295 

Spolu 30 756 733 88 180 465 22 7 3 12 6 1 31 22 4 122225 5543 

Druh štúdia – stredné odborné 3-ročné (s vysvedčením o ZS, s výučným listom) 

1. 3 75 71 2 8 61 3 0 0 3 0 1 11 13 6 8805 789 

2. 3 71 70 1 12 57 1 0 0 1 0 0 10 5 1 8903 692 

3. 2 68 64 4 4 56 0 0 0 0 0 4 8 2 3 8280 792 

Spolu 8 214 205 7 24 174 4 0 0 4 0 5 29 20 10 25988 2273 

Druh štúdia – nadstavbové denné 2-ročné 

1. 1 16 10 0 2 8 6 1 1 4 2 0 0 0 0 4047 1295 

2. 1 23 18 2 16 0 5 5 0 0 1 0 0 0 0 5994 521 

Spolu 2 39 28 2 18 8 11 6 1 4 3 0 0 0 0 10041 1816 

 

  Druh štúdia – zvlášť upravené učebné plány 2-ročné  

1. 1 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 635 214 

2. 1 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1506 564 

Spolu 2 7 6 0 0 6 0 0 0 0 0 1 1 3 2 2141 778 
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Maturitné skúšky 2016 
 

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

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

školách. 

Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 243 žiakov (242 žiakov školy, 1 opravná EČ a PFIČ MS 

z cudzieho jazyka). Z toho 13 žiakov ( 12 žiakov školy a 1 opravná MS) v poslednom ročníku 

ukončilo alebo prerušilo štúdium. 

 

EČ a PFIČ MS konalo 232 žiakov. V riadnom termíne uspelo 225 žiakov (splnili 

podmienku úspešnosti aspoň z jednej časti). Neuspelo spolu 7 žiakov (1 ANJ, 5 NEJ, 1 SJL). 

 
Predmet Úroveň PFIČ MS EČ MS Národný priemer 
Slovenský jazyk a literatúra * 60,87 % 49,40 % 53,40 % 

Anglický jazyk B1 54,25 % 57,90 % 57,50 % 

Anglický jazyk B2 75 % 72,80 % 63,70 % 

Nemecký jazyk B1 50,50 % 38,70 % 40,30 % 

Ruský jazyk B1 31,66 % 53,60 % 49,60 % 

 

Ústnu MS konalo spolu 220 žiakov. Počet žiakov, ktorí nekonali ústnu MS v riadnom 

termíne: 10 žiakov (10 nepripustení z dôvodu neprospechu). 

V riadnom termíne MS 2016 uspelo 207 žiakov školy a neuspeli 12 žiaci (10 žiakov 

z jedného predmetu a 2 žiaci z dvoch predmetov). 

 

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

09. 2016 a z cudzieho jazyka sa konala dňa 07. 09. 2016.  

Počet prihlásených žiakov: 10 žiaci (2 ANJ, 4 NEJ, 4 SJL). 

 

Ústna časť maturitnej skúšky v mimoriadnom termíne (september 2016) za školský rok 

2015/16 sa konala 20. 09. 2016. 

Povolená opravná skúška:  10 žiakov (1 žiak PČOZ, 1 žiak TČOZ, 4 žiaci SJL, 3 žiaci ANJ, 2 

žiaci NEJ)  

Vyhodnotenie MS – 2016 v riadnom termíne podľa predmetov  
 

   EČ MS PFIČ MS Ú F I Č    

Predmet Úroveň 

Spolu 

žiakov, 

kt. konali 

EČ 

a PFIČ 

MS Priemer Počet Priemer Počet 1 2 3 4 5 Priemer 

Počet 

žiakov, 

ktorí 

vykonali 

celú MS 

ANJ B1 182 57,87 % 182 54,25 % 181 35 43 60 32 3 2,57 173 

ANJ B2 3 72,77 % 3 75 % 3 2 0 0 0 0 1,00 2 

NEJ B1 40 38,66 % 40 50,50 % 40 5 18 14 1 1 2,36 39 

RUJ B1 6 53,62 % 6 31,67 % 6 1 1 3 1 0 2,67 6 

SJL *  233 49,40 % 233 60,88 % 232 40 61 78 40 1 2,55 220 

FRJ 
dobrovoľná 

B1 0 * * * * 2 0 0 0 0 1,00 2 

MAT 
dobrovoľná 

 1 30 % 1 * * * * * * * * 0 
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Vyhodnotenie PČOZ a TČOZ MS podľa odborov 

 

 

 

Vyhodnotenie MS podľa tried  
 

Trieda EX/ANJ PFIČ/ANJ ÚČ/ANJ EČ/NEJ PFIČ/NEJ ÚČ/NEJ EČ/ RUJ  

5.HA 61,32 63,67 2,28 53,19 69,17 1,75 * 

5.HB 70,06 68,33 1,74 * * * * 

IV.ČK 46,66 43,00 3,27 34,03 44,29 2,43 * 

IV.KZ 54,37 48,44 2,63 * * * * 

IV.PS 63,20 59,17 2,14 * * * * 

IV.Š 64,07 50,29 2,50 35,00 10,00 3,00 * 

IV.R 65,53 55,00 2,40 36,28 55,00 2,40 * 

VI.MA 51,12 50,00 3,44 36,65 72,50 2,00 * 

VI.MB 53,86 50,63 3,25 30,00 33,33 3,00 * 

II.N 44,40 38,52 2,92 23,57 21,42 3,00 * 

III.POE 38,33 63,33 3,33 40,40 63,75 2,75 53,62 

 
 

 

 

 

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 

6323 6 hotelová akadémia 54 0 1,57 53 0 2,13 

6329 M 
01 

obchodné a 
informačné služby   
- medzinárodné 
obchodné vzťahy 12 0 2,33 12 0 2,08 

6352 M obchod a podnikanie 12 0 2,42 10 0 2,6 

6444 K čašník, servírka 13 0 2 13 0 2,38 

6445 K kuchár 15 0 1,73 15 0 2,4 

6446 K kozmetik 10 0 1,8 10 0 2,6 

6403 L 
podnikanie v 
remeslách a službách 22 0 2,14 19 0 2,79 

6421 L spoločné stravovanie 10 0 2,6 7 0 2,57 

6405 K pracovník marketingu 39 0 1,51 39 1 2,41 

6341 M škola podnikania 18 1 2,53 17 0 2,76 

6355 M 
služby v cestovnom 
ruchu 21 0 1,33 20 0 1,55 

3125 L odevníctvo 5 0 2 5 0 2 

Spolu 
  

231 1 1,85 219 1 2,32 
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Trieda PFIČ/RUJ ÚČ /RUJ EX / SJL PFIČ / SJL ÚČ / SJL TČOZ PČOZ 

5.HA * * 62,16 73,81 1,65 2,12 2,00 

5.HB * * 59,32 70,11 2,26 2,14 1,14 

IV.ČK * * 45,82 54,88 2,43 2,36 1,82 

IV.KZ * * 40,25 66,74 3,19 2,56 1,88 

IV.PS * * 53,72 64,32 2,09 2,32 2,38 

IV.Š * * 51,56 50,58 2,67 2,76 2,54 

IV.R * * 56,63 67,75 2,05 1,55 1,34 

VI.MA * * 42,16 47,96 3,10 2,15 1,45 

VI.MB * * 43,92 57,52 2,84 2,68 1,58 

II.N * * 40,50 46,64 2,39 2,67 2,42 

III.POE 31,67 2,67 33,18 66,74 3,00 2,54 1,92 

 

 
Vyhodnotenie MS 2015 v mimoriadnom termíne september 2016 

 

Opravná maturitná skúška z EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry sa konala 

06. 09. 2016 a z cudzieho jazyka sa konala dňa 07. 09. 2016.  

Povolená opravná skúška: 10 žiaci (4 SJL, 2 ANJ, 4 NEJ).  

Na základe výsledkov tejto časti MS úspešne ukončili štúdium 2 žiaci. 

 
Ústna časť maturitnej skúšky v mimoriadnom termíne (september 2016)  sa konala dňa  

20. 09. 2016. 

 

Ústnu časť opravnej maturitnej skúšky konalo 10 žiakov (3 žiaci z dvoch predmetov).  

Celkový počet odskúšaných žiakov na opravnej  MS : 10  z toho neúspešní : 3 

 

MS v náhradnom termíne konali 2 žiaci. 

Celkový počet odskúšaných žiakov na náhradnej MS: 2   z toho neúspešní : 0  

 

Na opravnú MS sa prihlásilo spolu 12 žiakov z toho 2 žiaci zo školského roku 2014/15.  

 

Celkový počet úspešných absolventov v mimoriadnom termíne september 2016: 11 žiakov 

(2 z EČ a PFIČ, 7 za ÚFIČ MS, 2 NT MS) 
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Tabuľka č. 1: Náhradná MS 

 

Tabuľka č.2:  Opravná MS 

 

 

 

Opravná maturitná skúška v mimoriadnom termíne február 2017 sa bude konať dňa  

14. februára 2017.  

Na opravnú MS sa prihlásili spolu 3 žiaci. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Predmet MS  

 

Termín 

konania 

MS 

 

Počet odskúšaných žiakov, ktorí vykonali MS v jednotlivých 

predmetoch 

 
spolu 

z toho 

úspešne neúspešne 
SJL 20.9. 

 
2 2 0 

ANJ 20.9. 
 

2 2 0 

TČOZ  
6421 L spoločné 

stravovanie 

20.9. 1 1 0 

TČOZ 
6341 6 škola podnikania 

20.9. 1 1 0 

 

 

Predmet MS  

 

Termín 

konania 

MS 

 

Počet odskúšaných žiakov, ktorí vykonali MS v jednotlivých 

predmetoch 

 
spolu 

z toho 

úspešne neúspešne 

SJL 20.9. 
 

4 3 1 

ANJ 20.9. 
 

4 4 0 

NEJ 20.9. 
 

3 1 2 

PČOZ 
6341 6 škola podnikania 

20.9. 
 

1 1 0 

TČOZ 
6405 M pracovník 

marketingu 

20.9. 
 

1 1 0 
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           Záverečné skúšky,  Absolventské skúšky 

 

V školskom roku 2015/2016 vykonalo záverečnú skúšku 68 žiakov v spolupráci so 

Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, za ktorú sme v odboroch kuchár, čašník, 

servírka, hostinský, hostinská a cukrár mali Mgr. Petra Ilavského stáleho člena skúšobnej 

komisie: 

 
Cukrár               10 žiakov               Kuchár           20 žiakov 

Kaderník  12 žiakov               Hostinský             9 žiakov 

Čašník, servírka  13 žiakov 

Celkové hodnotenie ZS 2015/2016 

kód odbor PV PVD P 

2964 H cukrár 3 0 7 

6444 H čašník, servírka 0 0 13 

6445 H kuchár 1 0 19 

6456 H kaderník 0 1 11 

6489 H hostinský, hostinská 0 1 8 

3178 F výroba konfekcie 0 0 4 

 
Po úspešnom absolvovaní komisionálnych skúšok záverečnú skúšku v mimoriadnom 

skúšobnom období vykoná päť žiakov. Jeden žiak v odbore kuchár, dvaja žiaci v odbore hostinský, 

hostinská a jedna žiačka v odbore cukrár . 

Dodatok: komisionálne skúšky v mesiaci august 2016 - 3 žiaci konali  s prospechom nedostatočný, 

dvaja žiaci majú predlženú klasifikáciu.  

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách sa záverečné skúšky konali v príjemnej 

atmosfére. Žiaci preukázali dobrú pripravenosť, ktorá korešpondovala s celkovými študijnými 

výsledkami jednotlivých žiakov. 

Uplatnenie absolventov učebných odborov je veľmi dobré, ako na trhu práce v SR, tak aj 

v krajinách EÚ. Kredit našich absolventov zvyšuje skutočnosť, že po absolvovaní odborného výcviku 

na reálnych prevádzkach u našich zmluvných partnerov sa stávajú flexibilnejšími a zručnejšími.  

 

Celkové hodnotenie AS 2015/2016 

kód odbor PV PVD P 

6310 Q financie 4 9 2 

 
Absolventskú skúšku konalo 15 žiakov, ktorí vykonali obhajobu písomnej absolventskej práce 

a komplexnú skúšku z odborných predmetov.  

Po skončení absolventskej skúšky predsedníčka skúšobnej komisie zvolala záverečnú poradu 

skúšobnej komisie, na ktorej zhodnotila priebeh a celkovú úroveň, ako pripravenosť, organizáciu, 

celkový priebeh a klasifikáciu absolventskej skúšky, v súlade s platnou legislatívou.  
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(1) – f         Zoznam študijných a učebných odborov 

 

 

ktoré má škola zaradené v zozname študijných a učebných odborov: 

 

Kód odboru Názov odboru, zameranie                     dĺžka  spôsob  

                                                                          štúdia        ukončovania 

2964 H  cukrár   3   ZS 

3125 L odevníctvo   3/externá forma/ MS 

3152 M krajčír   3   ZS 

3178 F výroba konfekcie   2   ZS 

3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 4   MS 

6310 Q financie   3   AS 

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 

6403 L  podnikanie v remeslách a službách 2 /externá 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  ZS 

6444 K  čašník, servírka   4  MS 

6445 H  kuchár   3  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   ZS 

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 4   MS 
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Odbory, v ktorých škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie v školskom roku 2015/2016 

s uplatňovanými učebnými plánmi: 

 

 

Školský vzdelávací program 

 

1.  Podnikanie a služby  

                                                 

  študijné odbory 3125  L  odevníctvo 

   3965  M   bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

   6310  Q  financie 

   6329  M  obch. a inf. služby – medzin. obch. vzťahy 

    6341  M  škola podnikania 

   6352  M      obchod a podnikanie 

   6403  L  podnikanie v remeslách a službách 

    6405  K  pracovník marketingu 

   6421  L  spoločné stravovanie 

   6446  K    kozmetik 

   7646  M  vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 
                                                                                       do 31. 10. 2015                    

  učebné odbory 6456 H     kaderník 

   3178  F  výroba konfekcie 

    

    

 

2. Hotelierstvo a gastronómia 

 

  študijné odbory 6323 6, K    hotelová akadémia 

   6355 M  služby v cestovnom ruchu 

   6444 K    čašník, servírka 

   6445 K    kuchár 

  učebné odbory 2964 H     cukrár   

   6444 H    čašník, servírka 

   6445 H    kuchár 

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

               ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

 

 

Počet zamestnancov       Učitelia 
Majstri odbornej 

výchovy 

Nepedagogickí 

pracovníci 

Počet    77 26 41 

z toho:  kvalifikovaní 73 22 45 

             nekvalifikovaní 4 0 0 

Znížený úväzok 3 0 3 

ZPS 5 2 7 

Doplňujúci si kvalifikáciu v zmysle vyhl. 41/1996 Z.z., 

§ 2, ods. 4 (DPŠ) 1 2 0 

Doplňujúci si kvalifikáciu v zmysle vyhl. 2/1996 Z.z. 

- § 3 a/ uvádzanie do praxe 

- § 3 f/ rozš. Štúdium 

- § 5 príprava ved. ped. pracovníkov 

3 

0 

2 

 

0 

0 

1 

 

0 

0 

0 

0 

 

 Pedagogickí zamestnanci  (fyzické osoby) spolu ženy 

 Riaditeľ a zástupca riaditeľa  5 5 

 Interní učitelia 72 63 

v
 t

o
m

 

  všeobecnovzdelávacích predmetov 39 33 

  odborných predmetov 33 30 

 Externí učitelia 0 0 

v
 t

o
m

 

  všeobecnovzdelávacích predmetov 0 0 

  odborných predmetov 0 0 

 Majstri odbornej výchovy vrátane hlavných 26 24 

 Výchovný poradca (z učiteľov) 1 1 

 Školský špeciálny pedagóg 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
              k 30.6.2016 

Vzdelávanie zamestnancov v šk. r. 2015/2016 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. kvalifikačná skúška 0 8 

2. kvalifikačná skúška 4 1 

štúdium školského manažmentu 0 0 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 0 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 0 3 

vysokoškolské pedagogické 0 0 

vysokoškolské nepedagogické 1 1 



SSStttrrreeedddnnnááá   ooodddbbbooorrrnnnááá   ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

26 

 

Kvalifikovanosť vyučovania 
 

 

Teoretické vyučovanie 

Vyučovacie predmety 
Počet vyučovacích hodín podľa  Kvalifikovanosť 

školského vzdelávacieho programu vyučovania 

v %     

celkom 

odborné neodborné 

skratka názov vyučovanie vyučovanie   

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

ADK Administratíva a korešpondencia 36 30 6 83 

ADC Administratívne cvičenia 12 12 - 100 

ANJ Anglický jazyk 263 254 9 100 

AKY Animačné a kongresové služby 4 - 4 0 

APE Aplikovaná ekonómia 9 9 - 100 

API Aplikovaná informatika 42 42 - 100 

ALU Aplikované účtovníctvo 13 13 - 100 

BPN Bezpečnosť práce a právne normy 3 3 - 100 

BSE Business English 4 4 - 100 

BIO Biológia 2 2 - 100 

CTO Cestovný ruch 20 11 9 55 

CCR Cvičenia z cestovného ruchu 2 2 - 100 

CCK Cvičenia z ekonomiky 5 5 - 100 

KCV Cvičenia z kozmetiky 4 4 - 100 

CMR Cvičenia z marketingu 7 7 - 100 

CTB Cvičenia z techniky obsluhy 32 32 - 100 

CZY Cvičenia z technológie a techniky obsluhy 28 28 - 100 

CTC Cvičenia z technológie 6 6 - 100 

CTH Cvičenia z technológie 6 6 - 100 

DEK Dejiny kultúry a umenia 2 2 - 100 

DEJ Dejepis 14 14 - 100 

DRT Dermatológia 7 - 7 0 

DMO Diplomacia v medzinárodnom obchode 3 3 - 100 

EKO Ekonomika 77 70 7 91 

EKC Ekonomické cvičenia 2 2 - 100 

EFI Ekonomické cvičenia v cvičnej firme 6 6 - 100 

ETE Estetická a výtvarná výchova 2 2 - 100 

ETV Etická výchova 10 10 - 100 

FYZ Fyzika 1 1 - 100 

FRJ Francúzsky jazyk 16 16 - 100 

GOR Geografia cestovného ruchu 5 5 - 100 

GEG Geografia 11 11 - 100 

HOG Hospodárska geografia 2 2 - 100 

HVY Hospodárske výpočty 1 - 1 0 

HGM Hotelový a gastronomický manažment 32 32 - 100 

CHE Chémia 11 11 - 100 

INF Informatika 36 36 - 100 

IVP Informatika v podnikaní 4 4 - 100 

KAH Komunikácia s hosťom v anglickom jazyku 6 6 - 100 

KCJ Komunikácia v cudzom jazyku 2 2 - 100 

KAP Komunikácia v praxi    16 6 10 37,5 
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KAJ Konverzácia v anglickom jazyku 2 2 - 100 

KAG Korešpondencia v anglickom jazyku 3 3 - 100 

LAC Laboratórne cvičenia 8 8 - 100 

MNZ Manažment 10 10 - 100 

MNC Manažment v cestovnom ruchu 3 3 - 100 

MOF Manažment osobných financií 6 6 - 100 

MAT Matematika 46 46 - 100 

MKT Marketing 18 18 - 100 

MRC Marketing v cestovnom ruchu 3 3 - 100 

MTE Materiály 7 - 7 0 

MEM Medzinárodný marketing 4 4 - 100 

MPY Modelovanie prevádzky hotelov 2 2 - 100 

NBV Náboženská výchova 9 9 - 100 

NAM Náuka o materiáloch 4 4 - 100 

NOZ Náuka o výžive 2 2 . 100 

NEJ Nemecký jazyk 101 97 4 96 

OBN Občianska náuka 22 22 - 100 

ODK Odborné kreslenie 6 6 - 100 

OZR Odborné zručnosti 11 11 - 100 

POL Politológia 2 2 - 100 

PDN Podnikanie 12 12 - 100 

VCR Podnikanie v cestovnom ruchu 6 6 - 100 

PGN Podnikanie v hotelierstve a gastronómii 16 16 - 100 

PBC Podnikanie v remeslách a službách   6 5 1 88,3 

PUL Podnikateľské zručnosti 52 48 4 92,3 

PMI Potravinárska chémia 1 1 - 100 

PVY Potraviny a výživa 13 13 - 100 

PNN Potraviny a nápoje 4 4 - 100 

PRW Právo 3 3 - 100 

PEP Právo a etika v podnikaní 1 1 - 100 

PPW Právo pre podnikateľov 2 2 - 100 

PCV Praktické cvičenia 1 1 - 100 

PUK Praktická komunikácia 3 - 3 0 

PWK Praktická korešpondencia 7 1 6 14,3 

PXA Prax 21 21 - 100 

PMY Priemyselné technológie 6 6 - 100 

PZQ Protipožiarna a civilná ochrana 1 1 - 100 

RIY Rezervačné a informačné systémy 8 8 - 100 

RUJ Ruský jazyk 35 35 - 100 

SZR Seminár z cestovného ruchu 2 2 - 100 

EMS Seminár z ekonómie 4 4 - 100 

SQT Seminár z tovaroznalectva 2 2 - 100 

SLC Služby cestovného ruchu 3 3 - 100 

SJL Slovenský jazyk a literatúra 120 120 - 100 

SPC Sprievodcovská činnosť 8 8 - 100 

SUR Suroviny 4 4 - 100 

SPJ Španielsky jazyk 20 - 20 0 

CUT Špeciálne cukrárske techniky 6 6 - 100 

TEC Technológia 17 9 8 53 

TCR Technika cestovného ruchu 2 2 - 100 



SSStttrrreeedddnnnááá   ooodddbbbooorrrnnnááá   ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

28 

 

TOB Technika obsluhy 33 14 19 42,4 

TPY Technika prevádzky 14 14 - 100 

TSF Technológia služieb cestovného ruchu 10 8 2 80 

TSQ Technológia služieb cestovného ruchu praktikum 15 15 - 100 

TSV Telesná a športová výchova 102 102 - 100 

TMQ Teória medzinárodného obchodu 6 6 - 100 

TVZ Tovaroznalectvo 2 - 2 0 

TFP Tvorba projektov 4 4 - 100 

EPP Technológia prípravy pokrmov 37 22 15 59,5 

UCT Účtovníctvo 71 71 - 100 

USP Úvod do sveta práce 4 4 - 100 

VKF Výroba konfekcie 7 7 - 100 

ZBV Základy obchodného práva 2 2 - 100 

ZDR Zdravoveda 6 - 6 0 

  Spolu 1732 1582 150 91,34 

 

       

 

Kvalifikovanosť vyučovania - praktické vyučovanie 
 

 Študijné a učebné odbory * 

Počet vyučovacích hodín podľa  Kvalifikovanosť 

 

školského vzdelávacieho programu vyučovania 

 

kód   

celkom 

odborné neodborné % 

 

odboru študijný, učebný odbor vyučovanie vyučovanie   

 

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

 

6352 M  obchod a podnikanie 21 21 0 100 

 

6329  01 M  obchodné a informačné služby - 

medzinárodné obchodné vzťahy 
19 19 0 100 

 

6341 M  škola podnikania 42 42 0 100 

 

6355 M služby v cestovnom ruchu 38 38 0 100 

 

3965 M  

bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci 
11 11 0 100 

 

6323 K hotelová akadémia 180 180 0 100 

 

6445 K kuchár 74 74 0 100 

 

6444 K  čašník, servírka 42 42 0 100 

 

6446 K  kozmetik 47 47 0 100 

 

6405 K pracovník marketingu 58 58 0 100 

 

6445 H kuchár 54,5 54,5 0 100 

 

6444 H čašník, servírka 54,5 54,5 0 100 

 

6456 H kaderník 69,5 69,5 0 100 

 

2964 H cukrár 54,5 54,5 0 100 

 

6489 H hostinský, hostinská 54,5 54,5 0 100 

 

6403 L podnikanie v remeslách a službách 17 17 0 100 

 

6421 L spoločné stravovanie 19 19 0 100 

 

3178 F výroba konfekcie 48 48 0 100 

 

            

  

Spolu 903,5 903,5 0   
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 (1) – i          Prezentácie a aktivity školy na verejnosti 

 

 

Prezentácie školy 
 

V školskom roku 2015/2016 sme sa prezentovali viacerými aktivitami, ktorých cieľom 

bolo zviditeľnenie a šírenie dobrého mena školy i našich absolventov.  

Tradičný Deň otvorených dverí bol prezentáciou zručností a schopností našich študentov 

najmä v odborných gastronomických a ekonomických činnostiach.  

Účasť na výstave Stredoškolák okrem predstavenia školy hlavne záujemcom o štúdium, a  

predvedenie odborných zručností, poskytla možnosť našim talentovaným študentom, aby tu 

prezentovali svoje nadanie. 

Vhodnou príležitosťou na prezentáciu školy bola aj účasť na súťaži Mladý tvorca. 

Študenti formou stánku prezentovali náš región, ďalší sa zapojili do sprievodného kultúrneho 

programu. 

Odbornosť a profesionalitu demonštrovali naši študenti na súťaži Trenčiansky pivný 

somelier, ktorú aj organizačne zabezpečili.  

Prezentácia nielen súťaže Trenčiansky pivný somelier, ale i celej školy sa i v tomto roku 

realizovala aj prostredníctvom rozhlasu, televízie a printových médií. 

Príležitosť na prezentáciu Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 

24, Trenčín sme využili aj v rámci predstavovania školy žiakom končiacich ročníkov na 

základných školách, ich rodičom a výchovným poradcom. Absolvovali sme množstvo 

stretnutí so žiakmi aj ich rodičmi, na ktorých sme predstavili školu, študijné a učebné odbory, 

možnosti štúdia. Aj takáto forma zvyšovania informovanosti sa podieľa na zvyšovaní záujmu 

o štúdium na našej škole. 

 

Tradíciu predvianočných posedení s deťmi z detského domova sme neporušili ani tento 

rok. 21. decembra sme sa stretli v školskej jedálni, aby sme spoločne napiekli Medvedie lapky 

a Vanilkové rožky. Spolu s deťmi sme vyrábali vianočné gule, motýlikov na stromček 

a svietniky. Deti sa tešili a my s nimi. Príprava na večierok ale trvala niekoľko týždňov. 

Najskôr sme dohodli stretnutie, potom sme získali peniaze prostredníctvom Burzy kníh na 

chodbe školy. Rozdelili si úlohy, nakúpili materiál, odmeny a balíčky,  v školskej  kuchyni 

nám navarili čaj a večierok sa mohol začať. Nadšenie bolo obojstranné. Študenti  tretieho 

ročníka odboru Obchod a podnikanie ochotne pripravili večierok a  strávili popoludnie 

prípravou a hrou s deťmi. A ich odmena. Dobrý pocit, priateľstvá,  iskričky v očkách malých 

detí a milé darčeky vyrobené deťmi. A predsavzatie, stretneme sa znovu. Deti z detského 

domova sú úžasne šikovné. Očarili nás recitovaním, spevom, boli veľmi milé. Vďaka patrí 

všetkým, ktorí pomohli. Darovali alebo kúpili knihy, alebo venovali deťom darčeky, ale 

i fotografke Veronike zo 4. OP. Lásky plný rok 2016 želá                       Vlnová 

 

 Konkrétne aktivity školy na verejnosti sú popísané v správach jednotlivých 

metodických komisií, ktoré pracujú na škole v rámci teoretického a praktického 

vyučovania.  
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Stredoškolská odborná činnosť 
 

 

V  školskom roku 2015/2016 sa do SOČ zapojilo 179  žiakov druhého a tretieho ročníka.   

Celkový počet odovzdaných prác: 102 

 

Školské kolo:  19 prác ( 19.2.2016 SOŠ OaS Trenčín) 

Obvodné kolo : 9 prác (1.4.2016- Nové Mesto nad Váhom) 

Krajské kolo: 4 práce   (8.4.2016 Stará Turá) 

Celoslovenské kolo: 1 práca ( postup z prvého miesta v kategórii cestovný ruch)  

 

ŠKOLSKÉ KOLO SOČ 

Do školského kola bolo  vybraných 19  prác s nasledovnými témami: 

1. Keď história neumiera (Trenčianska hradná kuchárka Júlia Spustová)- autor Macejková    

Romana  (konzultant PaedDr. Mastelová) 

2. Matematika života (matematika počítača a internetu)- autori Haluza, Paliesková  

(konzultant Mgr. Ďurčeková) 

3. Matematika slnečnej sústavy- Sebastián Breznický  (konzultant Mgr. Ďurčeková) 

4. Ľudový tanec- autori:  Hederváriová, Laginová  (konzultant. Mgr. Čierna) 

5. Olympijské hry – autori: Marušincová, Nedielková (konzultant Mgr. Čierna) 

6. Hasičský šport- autori Račková, Orsághová (konzultant Mgr. Čierna) 

7. Požiarna ochrana (Zameraná na SOŠ obchodu a služieb)- autor: Gregorová  (konzultant 

Ing. Zubáková) 

8. Kamerové systémy a bezpečnosť- autori: Šandorčinová, Jemalová, Gaňová (konzultant Ing. 

Zubáková) 

9. Tajomné a mystické- autor: Monika  Miková (konzultant Mgr. Slezáková) 

10. Z posilňovne do guvernérskeho kresla – autor: Vanesa Vodárová (konzultant Ing. 

Slezáková) 

11. Ivan Stodola  - výnimočný dramatik a lekár –autor: Denis Juraj (konzultant 

Mgr.SLezáková) 

12. Súčasný stav a možný rozvoj kaviarní do r. 2020 -  autor: Simona Ondrejková  (konzultant 

Ing. Gerhardt) 

13. Spevácke zbory vo Svinnej-  autor: Romana Rokášiová (konzultant mgr.Ľahká) 

14. 1. Svetová vojna a vojenské cintoríny na Slovensku- autori: Dudová, Klačmanová 

(konzultant Mgr. Bartková) 

15. Vysťahovalectvo –autor:  Šaturová (konzultant Mgr. Santová) 

16. Tajomné zákutia v Trenčíne –autor:  Petrovská., Cibulková (konzultant Mgr. Ľahká) 

17. Káva – autor: Šimorová, Pevná (konzulant Mgr. Švančarová) 

18. WAGUS – autori: Brunaiová Malík (konzultant Mgr.Ľahká) 

19. Migračné vlny – autori: Šebo, Majer (konzultant Mgr. Fronková) 

OBVODNÉ KOLO SOČ 
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Do obvodného kola , ktoré sa konalo  dňa 1. 4. 2016 v Novom Meste nad Váhom postúpili 

nasledovné práce: 

za odbor 01- voľný čas 

 WAGUS – autori: Brunaiová,  Malík (konzultant Mgr.Ľahká) 

 Hasičský šport- autori Račková, Orsághová (konzultant Mgr. Čierna) 

za odbor 02 matematika  

 Matematika života (matematika počítača a internetu)- autori Haluza, Paliesková  ( 

konzultant Mgr. Ďurčeková 

za odbor 05- geografia, životné prostredie  

 Slnečná sústava- Sebastián Breznický  (konzultant Mgr. Ďurčeková) 

za odbor 08 - geografia, cestovný ruch , gastronómia 

 Keď história neumiera (Trenčianska hradná kuchárka Júlia Spustová)- autor 

Macejková Romana  (konzultant PaedDr. Mastelová) 

 Tajomné a mystické- autor: Monika  Miková (konzultant Mgr. Slezáková) 

za odbor 15- ekonomika,  riadenie 

 Súčasný stav a možný rozvoj kaviarní do r. 2020 -  autor: Simona Ondrejková  

(konzultant Ing. Gerhardt) 

za odbor 16- teória kultúry, umenie, umelecká tvorba  

 Spevácke zbory vo Svinnej-  autor: Romana Rokášiová (konzultant mgr.Ľahká) 

za odbor 17- Pedagogika, psychológia, sociológia 

 Kamerové systémy a bezpečnosť - autori: Šandorčinová, Jemalová, Gaňová 

(konzultant Ing. Zubáková) 

 

KRAJSKÉ KOLO SOČ 

Do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 8.4. 2016 v  Starej Turej postúpili 4 práce: 

1.Slnečná sústava- Sebastián Breznický   (konzultant Mgr. Ďurčeková) 

2. Keď história neumiera (Trenčianska hradná kuchárka Júlia Spustová)- autor 

Macejková R Romana(konzultant PaedDr. Mastelová) 

3. Spevácke zbory vo Svinnej-  autor: Romana Rokášiová (konzultant mgr.Ľahká) 

4. Kamerové systémy a bezpečnosť - autori: Šandorčinová, Jemalová, Gaňová (konzultant 

Ing. Zubáková) 

 

CELOŠTÁTNE  KOLO SOČ 

Do celoštátneho kola , ktoré sa konalo 28.4.2016 v Bratislave sa z 1. miesta v kategórii 

cestovný ruch z krajského kola prebojovala  práca žiačky Romany Macejkovej z IV. HA 

triedy s názvom  Keď história neumiera (Trenčianska hradná kuchárka Júlia Spustová). 

Konzultantkou bola PaedDr. Mastelová.  
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Teoretické vyučovanie  
 

 

Teoretické vyučovanie sa zabezpečovalo v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi 

na aktuálny školský rok. 

Hlavné  úlohy na školský rok 2014/2015  boli priebežne plnené a v termínoch dodržané. 

       Štvrťročne sa konala Pedagogická rada k dosiahnutým výchovno-vzdelávacím 

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

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

procese.  

 Kontrolná a hospitačná činnosť bola zameraná na plnenie a dodržiavanie časového 

termínu tematických plánov, na správnosť vypisovania pedagogickej agendy triednych 

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

Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému štátneho vzdelávacieho programu sme 

implementovali do obsahu jednotlivých predmetov v školských vzdelávacích programoch, 

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

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

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.  

 Finančnú gramotnosť ako prierezovú tému štátneho vzdelávacieho programu sme tiež 

implementovali do obsahu jednotlivých predmetov so zameraním na získavanie zručností 

a rozvíjanie stratégií pre život. 

Podporovali sme voľno-časové aktivity žiakov v záujmových útvaroch, ktoré mali v náplni 

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

Pedagógom sme umožňovali systematické kontinuálne vzdelávanie. 

Zvýšenú pozornosť sme venovali využívaniu IKT vo vyučovacom procese a rozvíjaniu 

kompetencií učiteľov a žiakov v tejto oblasti.  

Aj v tomto školskom roku sme pokračovali prostredníctvom vyučovania predmetu 

„Aplikovaná ekonómia“ a ,,Cvičná firma,, v podpore podnikateľského, ekonomického a 

finančného vzdelávania s rozvojom riadiacich a podnikateľských zručností mladých ľudí.  

Pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami boli vypracované konkrétne 

a adresné učebné plány zohľadňujúce ich potreby.  
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Metodická komisia humanitných predmetov  
 

MK humanitných predmetov pracovala v školskom roku 2015/2016 v nasledovnom zložení: 

 
Predseda MK humanitných predmetov: 

PaedDr. Miroslava Mastelová 

Členovia: 

PhDr. A. Bartková 

Mgr. K. Ľahká 

Mgr. Z. Masaryková, PhD. 

PaedDr. Z. Zahradníková 

Mgr. J. Fencík 

Mgr. M. Hodálová – do 22. 12. 2015 (odchod na MD) 

Mgr. J. Kosibová 

PhDr. A. Plšková 

Mgr. O. Slezáková 

MK zasadala celkovo 7-krát, analyzovala aktuálne problémy študentov, jednotliví členovia sa venovali 

prípravám súťaží a exkurzií zaradených do plánu práce na príslušný školský rok. Podľa plánu práce sa 

nerealizovali 2 aktivity: návšteva súdneho pojednávania a exkurzia v Skalke nad Váhom. 

 

Maturitné skúšky:   

Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry sa zhodli, že PF EČ maturitnej skúšky (testovanie) 

v školskom roku 2015/2016 zodpovedala daným cieľovým požiadavkám. Výsledky testovania 

v jednotlivých triedach boli nasledovné: 

V. HA  62,15% (neúspešní: 1 žiačka)  + 8,75 k priemeru SR (Ľahká) 

V. HB  59,32% (neúspešní: 0 žiakov)  +5,92  k priemeru SR (Mastelová) 

IV. R  56,62% (neúspešní: 1 žiačka)  +3,2 k priemeru SR (Slezáková) 

IV. PS  53,71% (neúspešní: 0 žiakov)  - 0,6 k priemeru SR (Marton, 

Ľahká) 

IV. Š  51,56% (neúspešní: 0 žiakov)  -1,9 k priemeru SR (Slezáková) 

IV. ČK  45,81% (neúspešní: 0 žiakov)  -7,6 k priemeru SR (Hodálová, 

Mastelová) 

IV. MB 43, 92% (neúspešní: 4 žiaci)  -9,5 k priemeru SR (Slezáková) 

IV. MA 42,15% (neúspešní: 2 žiaci)  - 11,3 k priemeru SR (Slezáková) 

II. N  40, 49% (neúspešní: 7 žiakov)  - 13 k priemeru SR (Hodálová, 

Ľahká) 

IV. KZ  40, 25% (neúspešní: 4 žiaci)  - 13,2 k priemeru SR

 (Zahradníková) 

 

Celoslovenský priemer škôl: 53, 4% 

Ako najčastejšie dôvody zlyhávania študentov vyučujúci SJL uvádzali nasledujúce – zvýšená 

absencia na hodinách, brigády študentov hneď po vyučovaní (chýba čas na dôslednú prípravu 

a štúdium), nezáujem a chýbajúca motivácia v dosahovaní lepších výsledkov. Problémy 

v testovaní sa prejavujú najmä v čitateľskej gramotnosti (súvisia aj s neochotou študentov 

čítať dôsledne zadanie), v gramatike – študenti si často mýlia morfologické a syntaktické 

pojmy, ako aj v teórii literatúry. Najväčší problém niektorým študentom robia najmä zadania 

s otvorenou odpoveďou. 

 

Výsledky v PF IČ (slohové práce) – nevyhoveli kritériám: 3 študenti (4. PS, 4. R, 4. Š) 
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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. SOČ 
MŠVVaŠ SR 
a ŠIOV 

3 1. 4. 2016 

Romana Macejková 
(4.HA) 
Romana Rokášiová 
(3. PSZ) 

regionálna 
Postupové 
umiestnenie 

Mastelová 
Ľahká 

2. SOČ 
MŠVVaŠ SR 
a ŠIOV 

2 8.4.2016 

Romana Macejková 
(4.HA) 
Romana Rokášiová 
(3. PSZ) 

 krajské 
1. miesto 
bez umiestnenia 

 Mastelová 
Ľahká 

3. SOČ 
MŠVVaŠ SR 
a ŠIOV 

1 28.4.2016 

Romana Macejková 
(4.HA) 
 

celoslovens
ké 

bez umiestnenia Mastelová 

 4. 
Olympiáda ľudských 
práv 

MŠVVaŠ SR 5 04.02.2016 
Jessica 
Navrátilová, IV.HB 

 krajská bez umiestnenia Kosibová 

5. Biblická olympiáda 
MŠVVaŠ SR 
a KBS 

3 02.12.2015 

Krištof Dužek      1. 
HA 
Sára Oprchalová 
1.HA 
Martina Bučencová 
1.HB 

dekanátne 
kolo 

4. miesto 
Trojčlenný tím 

Masaryková 

6. Koyšove Ladce 

Považské 
osvetové 
stredisko 
v PB, Klub 
priateľov 
poézie P. 
Koyša 

1 23.10. 2015 
Radka Kalaiová, 
IV.R 

 celosloven
ská 

účasť  Slezáková 

7. Vansovej Lomnička 
Slovenská 
únia žien 

2 10.3.2016 
Radka Kalaiová, 
IV.R; Martin 
Škvarka, IV.Š 

okresná 
2. miesto 
v prednese 
poézie 

Slezáková 

8. 

Korešpondenčná 
súťaž s tematikou 
protidrogovej 
závislosti 

TASR 3 
November 
2015 

Zuzana Kukučová 
IV.R  ( esej) 
Denisa 
Kotrbčíková,IV.MB 
( príbeh) 
Vanesa Vodárová 
III.R ( fejtón) 

celoslovens
ká 

účasť Slezáková 

9. 
Literárne soireé 
 

Klub Lúč v 
Trenčíne 

1 1. 6.2016 Alex Hoštáková regionálna účasť Zahradníková 

10. 
Literárny klub 
Omega -  

Verejná 
knižnica M. 
Rešetku v 
Trenčíne 

1 

Výber do 
pripravova-
ného zbor-
níku za rok 
2016 

Alex Hoštáková regionálna účasť Zahradníková 

11. 
Olympiáda zo 
slovenského jazyka 
a literatúry 

MŠVVaŠ SR 
a IUVENTA 

2 26. 1. 20199 

 
Karolína 
Nedielková (3. HA) 

krajská 8. miesto Mastelová 

12. 

Prezentácia môjho 
regiónu ako šanca 
na zviditeľnenie SR 
v období 
slovenského 
predsedníctva 
v Rade EU 

MPC Trenčín 
a Slovenský 
syndikát 
novinárov 

2 6.6.2016 

Adriana Haljaková 
(2.HA) 
Michaela Hrbasová 
(1. HB) 

regionálna Ocenené práce 
Mastelová 
Ľahká 

13. Majster rétor 
SOŠ OaS 
a KCVČ v TN 

2 8.12.2016 

Simona Kopuncová 
(2. HA) 
Romana Tvrdá (3. 
PSZ) 

krajská 
1. miesto 
3. miesto 

Mastelová 
Ľahká 

14. Hipster Štúr TSK 90 18.12.2015 Skupina krajská 

Ocenenie TSK 
za najlepší 
školský kolektív 
(selfie Štúr) 

Mastelová, 
Ľahká 
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Členovia MK za dohodli, že sa v budúcom školskom roku pokúsia vytvoriť tím najlepších 

a najaktívnejších študentov, ktorí budú pravidelne pripravovaní a cielene motivovaní 

k stabilným súťažiam – záujmovým, predmetovým aj vedomostným – zverejneným 

v septembri 2016. 

Aktivity MK:   

 

Členovia MK humanitných predmetov pracovali celoročne na nasledujúcich aktivitách: 

 
P.
č. 

Názov aktivity (príp. 
popis) 

Dátum Miesto 
Meno 

organizátora 

Počet 
zúč. 

žiakov 

Prínos pre žiakov, školu, 
región* 

Zodpovedný za akciu 
(zorganizoval) 

1. 
Medzinárodný deň 
gramotnosti 

8.9.2015 SOŠ OaS  
všetky 
triedy v 
škole 

Tréning rôznych druhov 
gramotností – pre SJL 

dôležitá čitateľská 
gramotnosť 

Testy čitateľskej 
gramotnosti zostavili 
Mastelová, Ľahká, 

Hodálová 

2. 
Príprava študentov na 
školské kolo olympiády 
zo SJL 

september 
– 

december 
2015 

SOŠ OaS  
Žiaci 

študijných 
odborov 

Zlepšenie v logickom 
myslení, čitateľskej 

gramotnosti, gramatike, 
teórii literatúry 

Mastelová, Ľahká, 
Slezáková 

3. Beseda v Posádkovom 
klube Trenčín k životu 
a dielu Ľudovíta Štúra 

23.9.2015 
Posádkový 

klub Trenčín 
TSK 

240 
žiakov 

Rozšírenie vedomostí 
z dejepisu, literatúry 

a politiky  

Mastelová, Ľahká 

4. 
Exkurzia Bratislava - 
Titanic 

10.11.2015 
Incheba 

Bratislava 
Incheba BA 

30 
Zážitkové učenie 
prostredníctvom 

konkrétnych reálií zo 
začiatku storočia 

Mastelová, Ľahká 

5. 
Zmierenie – divadelné 
predstavenie 

11.11.2015 Trnava 
Divadlo J. 

Palárika v TT 

30 Podpora kultúrneho 
a kultivovaného spôsobu 

vyučovania 

Slezáková 

6. 
Návšteva Verejnej 
knižnice M. Rešetku v 
TN 

12.11.2015 

Verejná 
knižnica M. 

Rešetku 
Trenčín 

SOŠ OaS 45 

Podpora teoretického 
vyučovania (maturitná 

téma knižnica) 
prostredníctvom praktickej 

prehliadky 

Plšková 

7. 

Príprava študentov na 
školské kolo biblickej 
olympiády 

02.12.2015 SOŠ O a S SOŠ OaS 

11 

triednych 

kôl 

170 
žiakov 

Tréning interpretačných 
zručností, rozšírenie 
vedomostí z Biblie, 

čitateľská gramotnosť 

Masaryková 

8. 

Beseda o Japonsku 10.12.2015 
Kongresová 

sála TSK 

Japonské 
veľvyslanectv

o 

Cca 100 

žiakov 

Podpora 
medzipredmetových 

vzťahov, zážitkové učenie, 
rétorika na živo 

Ľahká 

9. 
Školské kolo SOČ 19.2.2016 SOŠ OaS SOŠ OaS 19 

Samostatná práca, 
výskum, rétorický tréning 

Mastelová, Ľahká, 
Slezáková, Bartková 

10 

Holokaust – návšteva 
Oswienčimu  

16.3.2016 
Oswienčim, 

Poľsko 
SOŠ OaS 43 

Autentické spoznávanie 
histórie, výchova 

zameraná na vysvetlenie 
dôsledkov rasizmu, 

šovinizmu, nacionalizmu 

Fencík 

11 Divadelné predstavenie 

2. ročník – I. P. Čechov 
–Višňový sad 

10.5.2016 Bratislava Bratislava 43 
      výchova  umením      
Jazykové zručnosti,   

multikultúrna výchova 

Zahradníková 

12 

Literárne talenty 
Celoročná 

práca 
SOŠ OaS SOŠ OaS 12 

Podpora tvorivého písania, 
príprava talentovaných 

študentov 

Mastelová, Ľahká, 
Slezáková, Zahradníková 

13 Návštevy Galérie M. 
Bazovského v Trenčíne 

Celoročné  SOŠ OaS SOŠ OaS - 
Praktické vyučovanie  
výchovy  k  umeniu       

Zahradníková 

 

 

Vyučujúci SJL sa však na jednotlivých hodinách sústreďovali na nácvik čitateľských 

kompetencií a tvorivého myslenia, rétorických schopností, mediálnej výchovy s dôrazom na 

manipuláciu v médiách, na výchovu k umeniu a k humanizmu prostredníctvom 

analyzovaných a interpretovaných literárnych diel (mediálna výchova ako súčasť výučby 

publicistického štýlu, ochrana osobných údajov ako súčasť administratívneho štýlu) 
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Vyučujúci predmetov DEJ, OBN, ETV, NBV kládli na hodinách dôraz nielen na čitateľskú 

gramotnosť (čítanie vybraných textov s porozumením v spojení s problémovými úlohami), ale 

aj na témy – závislosť, šikanovanie, kriminalita, xenofóbia a rasizmus, prevencia násilia 

a intolerancie, ochrana života a zdravia, výchova k manželstvu a rodičovstvu. 

 

Z naplánovaných aktivít sa nerealizovali 2 – návšteva súdneho pojednávania a exkurzia 

Skalka nad Váhom z dôvodu zaradenia aktivít iných komisií v danom termíne pre zvolené 

skupiny, uvedené aktivity opäť zaradíme do plánu práce v školskom roku 2016/2017 

 

Prezentácia MK na verejnosti: 

Jednotliví členovia MK prezentovali svoje aktivity na stránkach TASR, MŠVVaŠ a TSK. Pod 

vedením Mgr. K. Ľahkej pravidelne prispievala 1 študentka - Lucia Kobzová, 3.HB, 

príspevky pridali aj R. Rokášiová (3.PSZ), Natália Žuchová (1.HA), Emma Stašáková (4.HB) 

na školský servis TASR 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť MK:   
MK zasadala niekoľkokrát v priebehu roka (7x), aby dochádzalo k vzájomnému 

usmerňovaniu členov v problematických úlohách a aktivitách zameraných na prácu so 

študentmi, prípravu a organizáciu súťaží, čitateľskú gramotnosť (práca s rôznymi typmi 

textov – súvislé, nesúvislé, umelecké, odborné, administratívne, práca s mapou, tabuľkami a 

grafmi). 

 

Samotné testovanie realizovali učitelia SJL na svojich hodinách, na celoškolskej úrovni bol 

pripravený a realizovaný test čitateľskej gramotnosti na Dni gramotnosti a pre končiace 

ročníky študijných odborov pripravili PaedDr. Mastelová a Mgr. Ľahká test imitujúci 

maturitný test – malá maturita zo SJL – tzv. riaditeľské testovanie prebehlo 13. 1. 2016, 

pričom sa dá konštatovať, že výsledky boli podobné výsledkom PF EČ MS, ktorá sa 

uskutočnila 15. 3. 2016.  

 

Rezervy MK humanitných predmetov evidujeme vo vzájomných hospitáciách, preto sa jej 

členovia rozhodli, zaradiť ich ako prioritu v nasledujúcom školskom roku – s konkrétnym 

zameraním na medzipredmetové vzťahy v komisii. 

 

O vzdelávaní podľa IUP možno konštatovať, že všetci študenti, ktorí vyhľadali vyučujúcich 

a konzultovali preberané učivo, prípadne navštevovali aj vyučovací proces v rámci svojich 

možností, alebo sa nechali preskúšať už počas roka boli všetci úspešní v záverečnej 

hodnotiacej fáze. Naopak tí, ktorí tak neurobili aj na záverečné komisionálne skúšky prišli 

buď nepripravení, alebo sa nedostavili a úspešní neboli. 

 

Plnenie časovo-tematických plánov a ŠkVP prebehlo podľa očakávaní, žiadny z členov MK 

nenahlásil sklz vo vyučovaní, rovnako aj prierezové témy z Pedagogicko-organizačných 

pokynov v školskom roku 2015/2016 spolu s úlohami z plánu školy sa členovia MK snažili 

zaradiť individuálne na svojich hodinách. 

 

Všetci členovia MK sa zhodli na klesajúcej úrovni prípravy študentov na vyučovanie, pričom 

najväčší problém spočíva v nezáujme žiakov o lepšie výsledky a v práci hneď po vyučovaní, 

v ktorej ako v jedinej vidia svoju motiváciu, keďže za ňu sú platení. 
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Materiálno-technické vybavenie tried je na dobrej úrovni, triedy sú vybavené IKT technikou, 

jedinú nevýhodu vidíme v pokrytí internetu (nemožnosť využívať dostupné materiály ani 

najmodernejšie prezentácie prezi.com) 

 

Vzdelávanie členov MK:   

Ani jeden z členov MK humanitných predmetov sa nezapojil do vzdelávacích aktivít 

v školskom roku 2015/2016. Na základe Pedagogicko-organizačných pokynov sa členovia 

dohodli zaradiť v budúcom školskom roku do portfólia absolvovaných vzdelávaní také 

aktivity z ponuky, ktoré sa budú vzťahovať najmä k čitateľskej gramotnosti, extrémizmu 

a rasizmu. 

 

 

Metodická komisia anglického jazyka  
 

 
Organizácia práce MK:   

1.) Mgr .Zlatica Horná – predseda MK 

2.) Mgr. Martina Čuláková 

3.) PaedDr. Miriam Filinová 

4.) Mgr. Andrea Galambosová 

5.) Mgr. Barbora Sabbagh 

6.) Mgr. Alena Koláčková 

7.) Mgr. Lucia Švecová 

8.) Ing. Jana Švedová 

9.) Mgr. Barbora Vasková 

10.)Mgr. Ingrida Rožníková 

      11.)Mgr. Katarína Kupcová 

 

Zasadnutia MK ANJ sa konali podľa aktuálnych potrieb komisie, vedenia školy aj 

vyučujúcich pri riešení spoločných problémov a aktuálnych úloh vyplývajúcich 

z plánu práce školy, školského vzdelávacieho programu a plánu práce metodickej 

komisie ANJ. Zasadnutia sa uskutočnili v pravidelných intervaloch(raz za štvrťrok) 

a účasť členiek komisie bola povinná. 

 

Maturitné skúšky:  

V školskom roku 2015/2016 u nás prebehla maturitná skúška z anglického jazyka v úrovni B1 

a B2. Maturitnej skúšky z AJ sa zúčastnilo 185 žiakov (úroveň B1 – 182 žiakov a úroveň B2 – 

3 žiaci), ktorí v EČ získali B1 – 57,9 % a B2 – 72,7%. Priemerná úspešnosť testu z anglického 

jazyka v rámci SR na úrovni B1 bola 57,5% a B2 bola 63,7%. 

V PFIČ žiaci získali priemer B1 - 54,59%, B2 – 75%  a na ústnej časti MS priemernú 

známku v úrovni B1 – 2,57 a v B2 – 1,00. 

Zadania a témy sme v školskom roku 2015/2016 nemenili ale po pripomienkach zo strany 

školskej inšpekcie sa v budúcom školskom roku chystajú isté úpravy hlavne v úlohách 

s vizuálnym podnetom, situačných úlohách a v dialógoch s rozdelenými úlohami. 
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Náročnosť testov, klesajúci záujem a klesajúca úroveň vedomostí žiakov žiaľ  zodpovedá 

dosiahnutým výsledkom v maturitnom testovaní. Ďalším negatívnym aspektom je vysoká 

absencia žiakov na hodinách AJ čo sa v konečnom dôsledku odzrkadľuje na hodnotení 

a hlavne vo  vedomostiach, ktoré kvôli zlej dochádzke bývajú nesystematické. Aj napriek 

týmto nepriaznivým okolnostiam vynakladajú všetky členky MK ANJ maximálne úsilie na 

získanie záujmu žiakov o štúdium AJ a prípravu, ktorá vedie k úspešnému absolvovaniu 

maturitnej skúšky z AJ. 

 

Súťaže:   

P.

Č. 
názov súťaže  Vyhlasuje 

Počet 

zapojen

ých  

žiakov 

Hlavná súťaž 

konaná dňa 

Najlepšie umiestnenia 

meno žiaka a trieda úroveň umiestnenie 
meno učiteľa, 

ktorý žiaka pripr. 

1. Master oh Rhetoric KCVČ TN 1 08.12.2015 

Patrik Pohorelec, 

II.HA 

 

krajská 1.miesto-ml.žiaci 
Čuláková 

 

2. Olympiáda  z AJ KCVC TN 13 25.11.2015 
Patrik Pohorelec, 

II.HA 
 školská 1.miesto-2A 

 Čuláková 

 

 3. Olympiáda  z AJ KCVC TN 7 25.11.2015 
Bouhila Kamal, 

IV.HA 
  školská 1.miesto-2B  Švecová 

 4. Olympiáda  z AJ KCVC TN 1 14.01.2016 
Patrik Pohorelec, 

II.HA 
 okresná 3.miesto-2A  Čuláková 

 5. Olympiáda  z AJ KCVC TN 1 14.01.2016 
Bouhila Kamal, 

IV.HA 
 okresná 4.miesto-2B   Švecová 

6. Angličtinár roka 
INJOY, ILAC 

Online súťaž 
24 27.01.2016 Šimon Petrík, V.HA 

Celoslovens

ká+európska 

3.miesto-SR 

14.miesto-EU 
Švecová 

 

Vzhľadom k tomu, že sme SOŠ je záujem našich študentov o zapájanie sa do jazykových 

súťaží nižší pretože príprava na každú z nich si vyžaduje prácu, štúdium a konzultácie 

s vyučujúcimi naviac hlavne vo voľnom čase študentov čo je pre nich veľakrát problém a tak 

sa nakoniec rozhodnú súťaže nezúčastniť. Všetci vyučujúci sú na každom zasadnutí MK 

informovaní o pripravovaných súťažiach, aktivitách a projektoch, do ktorých by sa mohli so 

žiakmi zapojiť ale väčšinou ich snaha stroskotá na nezáujme žiakov. V budúcom školskom 

roku chceme v našich snahách pokračovať a pouvažujeme ako ich vhodne motivovať k účasti. 

 

 

Aktivity MK:  

Aktivity  MK AJ boli v školskom roku 2015/2016 rôznorodé a skoro všetky sa nám podarilo 

zrealizovať. Boli sme veľmi milo prekvapené hlavne veľkým záujmom o divadelné 

predstavenia  a určite v nich budeme aj naďalej pokračovať. V budúcom školskom roku určite 

zahrnieme do nášho plánu práce viac online aktivít, ktoré sú pre študentov stále viac a viac 

atraktívne. 
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P.č. Názov aktivity (príp. 

popis) 
Dátum Miesto 

Meno 

organizátora 

Počet zúč. 

žiakov 

Prínos pre žiakov, školu, 

región* 

Zodpovedný za akciu 

(zorganizoval) 

1. Deň gramotnosti 08.09.2015 SOŠ OaS SOSOaS - Finančná gramotnost  Koláčková,Švedová,Švecová 

2. 

Európsky deň jazykov  26.9. 2015 SOSOaS SOSOaS - 
Jazykové zručnosti, 

multikultúrna výchova 

 

všetci vyučujúci 

 

3. 
Juvenes translatores-mladý 

prekladateľ 
11/2015 

SOSOaS-online 

súťaž 

Európska 

komisia 
 

Jazykové zručnosti, 

multikultúrna výchova 

 

Rožníková 

 

4. 

Olympiáda z AJ 25.11.2015 SOSOaS KCVC TN 20 Jazykové zručnosti 

 

Švecová, Filinová 

 

5. 
Master of rhetoric 08.12.2015 SOSOaS KCVC TN 1 Jazykové zručnosti 

Horná, Švedová 

6. 
Valentine´s Day 

08.-

12.02.2016 
SOSOaS SOSOaS - 

výchova ku kreativite 

a tvorivosti 

Horná+II.HB 

7. 
div. predstavenie Hamlet 15.03.2016 ODA TN - - zážitkové vyučovanie 

- 

8. div. predstavenie“Peter 

Black 3“ 
11.04.2016 

Kino 

Hviezda,TN 

Div, centrum 

Martin 
146 Jazykové zručnosti 

Horná 

9. Deň britskej kráľovskej 

rodiny 
20.04.2016 SOSOaS SOSOaS - zážitkové vyučovanie 

Čuláková+II.HA 

10. Riaditeľské testovanie 

maturitných ročníkov 

Máj-jún 

2016 
SOSOaS SOSOaS - 

Overenie jazykových 

kompetencií 

všetci vyučujúci AJ 

11. Príprava testov z AJ na 

prijímacie skúšky 
Apríl 2016 SOSOaS SOSOaS - 

Overenie jazykových 

kompetencií 

Sabbagh, Koláčková, Vasková, 

Galambosová 

 

Prezentácia MK na verejnosti: 

Práca MK AJ je dokumentovaná buď formou fotodokumentácie alebo článkami o priebehu 

akcií, ktoré sú uverejňované na stránke školy, na facebooku alebo na webovej stránke TSK. 

Na niektoré akcie ako napr. Master of Rhetoric(ktorý naša škola spoluorganizuje) boli 

prizvané aj média (Slovenský rozhlas) vďaka ktorému bolo o nás počuť aj v éteri verejno-

právneho rozhlasu. 

Ďalším dôležitým zviditeľnením bolo aj 3.miesto Šimona Petríka v súťaži „Angličtinár roka“ 

v rámci Slovenska spomedzi 2463 študentov a 14.miesto v rámci EÚ spomedzi 

neuveriteľných 10985 žiakov. Do súťaže sa zapojili študenti z 19 európskych krajín.  

Pri príležitosti“ Dňa britskej kráľovskej rodiny“ naši študenti spolu s vyučujúcimi pripravili 

prezentáciu o britskej kráľovskej rodine a pred budovou školy zrealizovali krátky program 

spolu s narodeninovou tortou z našej cukrárskej dielne, ktorý bol zdokumentovaný a následne 

zaslaný na facebook  priamo britskej kráľovnej. 

Naša komisia momentálne nemá nadviazané kontakty s inými školami v zahraničí čo by sme 

v budúcom školskom roku chceli zmeniť. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť MK:   

MK AJ pracovala počas uplynulého školského roku v 11- člennom zložení.Na začiatku 

školského roku 2015/2016 do našej MK pribudli dve  nové kolegyne- Mgr. Ingrida Rožníková 

(ANJ-PG) z bývalej SOŠ podnikania a čerstvá absolventka VŠ Mgr.Katarína Kupcová(ANJ-

VV), ktorej uvádzacou učiteľkou bola Mgr. Alena Koláčková. Obidve sa do kolektívu 

etablovali veľmi dobre a stali sa pevnou súčasťou nášho pedagogického zboru. 

Uskutočnilo sa niekoľko hospitácií Mgr. Aleny Koláčkovej na hodinách AJ Mgr.Kataríny 

Kupcovej, ktoré boli hodnotené ako výborne pripravené a zrealizované. V mesiaci máj sa 
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konala otvorená hodina, ktorej sa zúčastnili Ing. Milena Mjartanová( zástupca pre TV), Mgr. 

Zlatica Horná (AJ-FRJ) a Mgr. Alena Koláčková (AJ-RUJ). Všetky zhodne skonštatovali, že 

hodina bola veľmi vydarená. 

Vzhľadom k tomu, že nám vzrastá počet študentov s IUP a máme aj externých študentov, 

musíme túto skutočnosť vziať do úvahy a pokúsiť sa, aby žiaci viac navštevovali konzultácie 

s jednotlivými skúšajúcimi a nie sa spoliehali len na samoštúdium 

V MK AJ sa nám darí plniť časovo-tematické plány aj ŠKVP. Žiaci sú počas školského roku 

hodnotení na základe testov, ktoré sa hodnotia stupnicou, ktorú si komisia schválila na 

začiatku školského roku aby bolo hodnotenie objektívne. To isté platí aj pre riaditeľské 

testovanie a výstupné testy. Žiaci majú možnosť odpovedať aj ústne, pracujeme s časopismi( 

Hello, Friendship, Gate a Bridge)a inou doplnkovou literatúrou aby sme ich čo najviac zaujali 

a mali možnosť vyskúšať aj iné prostriedky a metódy 

Z roka na rok sa nám znižuje úroveň a prospech žiakov čo je spôsobene vyššie uvedenými 

skutočnosťami(viď „Súťaže a „Maturitné skúšky“), na ktoré žiaľ učiteľ nemá vždy dosah 

a zlá dochádzka spojená s nesystematickou prípravou na vyučovanie situáciu ešte zhoršuje. 

Riešením by bol väčší dôraz rodičov na študijné výsledky žiakov a menšie percento 

„zárobkovo činných žiakov“, ktorým popri pracovných aktivitách nezostáva čas na štúdium. 

Niektoré členky našej MK majú v učebniach k dispozícií interaktívnu tabuľu alebo 

dataprojektor a tak dokážu žiakom výuku nielen inovovať ale aj spestriť a žiaci túto možnosť 

radi využívajú. Dúfame, že v budúcom škoskom roku sa ich počet v učebniach zvýši a budú 

ich môcť naplno využívať všetky vyučujúce. 

Materiálno- technické zabezpečenie má na starosti predseda MK – Mgr. Zlatica Horná, 

distribúciu kníh na začiatku školského roku Mgr. Lucia Švecová a za objednávku a distribúciu 

časopisov v jednotlivých triedach zodpovedala Mgr. Zlatica Horná.  

 

Zahraničná prax: 

Žiaci 3.ročníkov odboru hotelová akadémia majú možnosť absolvovať súvislú zahraničnú 

prax v Grécku alebo na Cypre kde majú možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku a spoznať 

kultúru a reálie týchto krajín. 

 

Odborné kurzy: 

Našej komisií sú väčšinou ponúkané kurzy týkajúce sa prezentácie novej odbornej literatúry 

ale privítali by sme aj ponuky na kurzy v zahraničí na zlepšenie jazykových kompetencií. 

 

Vzdelávanie členov MK:   

V tomto školskom roku boli členky našej MK prihlásené na niekoľko odborných vzdelávaní 

organizovaných MPC ale ani jedno sa neuskutočnilo čo nás veľmi mrzí vzhľadom k potrebe 

oboznamovať sa s novými trendmi a hlavne inováciami v oblasti IT. 
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Metodická komisia nemeckého, ruského, španielskeho, francúzskeho jazyka 

 

Organizácia práce MK:   

Metodická komisia CJ pracovala v šk. roku 2015/2016 v počte 9 členov: 

 

Mgr. Gabriela Santová, predsedníčka MK CJ 

Mgr. Helena Čimborová 

Mgr. Ivana Ďurčeková 

Mgr. Adriana Fencíková 

Mgr. Alžbeta Fronková 

Mgr. Janka Kosibová 

Mgr. Iveta Lintnerová 

Mgr. Martina Masárová 

Mgr. Monika Šišovská 

 

Plán práce bol prerokovaný a schválený členmi komisie na zasadnutí dňa 24. 8. a 25. 8. 2015. Ďalšie 

zasadnutia sa konali v dňoch 27. 8., 21. 9., 26. 11. 2015 za I. polrok a 21. 3., 14. 6. 2016 za II. 

polrok. 

 

Maturitné skúšky – maturitné zadania 

Na zasadnutí komisie dňa 26. 11. 2015 sme schválili a následne vypracovali nové maturitné 

zadania z nemeckého jazyka- polytematické, v súlade s cieľovými požiadavkami pre úroveň 

B1. Odôvodnenie: vzhľadom na klesajúcu úroveň vedomostí maturantov sme sa rozhodli 

zmeniť monotematické zadania ústnej formy MS na polytematické, čím sme umožnili 

žiakom vyjadriť sa k viacerým témam, nielen jednej, ako bolo pri monotematických 

zadaniach. Tým sme dosiahli lepšiu úspešnosť pri ústnej MS v porovnaní 

s predchádzajúcimi rokmi.  

 

Výsledky maturitných skúšok 2016:  

V nemeckom jazyku sa zúčastnilo MS 39 žiakov, ktorí v EČ získali 38,7% (priemerná 

úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B1 bola 40,3 %), v PFIČ získali 50,5% 

a na ústnej časti MS priemernú známku 2,36. V porovnaní s minulým šk. rokom sme sa viac 

priblížili výsledkami k celoslovenskému priemeru, rozdiel je len 1,6%. Žiaľ, náročnosť 

testov, ale aj klesajúca úroveň vedomostí žiakov zodpovedá dosiahnutým výsledkom 

v maturitnom testovaní. 

V ruskom jazyku sa zúčastnilo MS 6 žiakov, ktorí v EČ získali 53,6% (priemerná úspešnosť 

testu z ruského jazyka na úrovni B1 bola 49,6 %), v PFIČ získali 31,67% a na ústnej časti 

MS priemernú známku 2,67. 
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Súťaže: v školskom roku 2015/2016 sme sa zúčastnili nasledujúcich súťaží: 

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. 
Olympiáda 

v nemeckom j. 

MŠVVaŠ 

SR, KCVC 

TN 

21 
10. 12. 

2015 

Patrik 

Pohorelec, 

II.HA 

Obvodné 

kolo 

2. miesto 

 

Mgr. 

Masárová 

2. 
Olympiáda 

v ruskom j. 

MŠVVaŠ 

SR, KCVC 

TN 

13 
16. 12. 

2015 
 

Školské 

kolo 
 

 Mgr. 

Lintnerová, 

Mgr. 

Fencíková 

 3. 
Olympiáda vo 

francúzskom j. 

MŠVVaŠ 

SR, KCVC 

TN 

11 
21. 3. 

2016 

Zuzana 

Bračíková, 

III.PSZ 

Tamara 

Zbínová, II.HB 

Krajské 

kolo 

6. miesto 

 

5.miesto 

 Mgr. 

Šišovská 

4. Nemčinár roka 

INJOY, 

ILAC 

Online 

súťaž 

13 
20. 1. 

2016 
 

Školské 

kolo 
 

 Mgr. 

Santová 

5. 

Juvenes 

Translatores 

2015 

Európska 

komisia 

 

NJ- 7 

26. 11. 

2015 
 

Školské 

kolo 
 

Mgr. 

Ďurčeková 

         

 

Aktivity MK: 
P.č. 

Názov aktivity 

(príp. popis) 
Dátum Miesto 

Meno 

organizátora 

Počet zúč. 

žiakov 

Prínos pre 

žiakov, školu, 

región* 

Zodpovedný 

za akciu 

(zorganizoval) 

1. Deň 

gramotností 

8. 9. 

2015 

SOŠ 

OaS 

Komisia 

EKON. 

predmetov 

Celá škola Všetky 

gramotnosti- 

cudzojazyčná, 

čitateľská 

Santová za NJ 

Horná za AJ 

(Vicenová, 

Búriová) 

2. Európsky deň 

jazykov 

25. 9. 

2015 

SOŠ 

OaS 

Komisia CJ a 

AJ 

Cca 400 Jazykové 

zručnosti, 

multikultúrna 

výchova 

Santová, 

Horná 

3.  Deň 

otvorených 

dverí-

prezentácia 

zahraničnej 

praxe 

10. 12. 

2015 

SOŠ 

OaS 

Učebňa 

A16 

Vedenie 

školy, 

 V.HB- 

Externí 

návštevníci, 

žiaci ZŠ... 

multikultúrna 

výchova 

 

Santová 

Masárová 

Švedová za AJ 

4. Poznávacia 

jazyková 

exkurzia- EKO 

Viedeň 

18. 11. 

2015 

Viedeň MK CJ 45 Jazykové 

zručnosti, 

multikultúrna 

výchova, 

ekologická 

výchova, 

zážitkové 

vyučovanie 

Ďurčeková, 

Santová 

5. Riaditeľské 

testovanie 

maturitných 

ročníkov 

Máj-jún 

2016 
SOSOaS SOSOaS - 

Jazykové 

zručnosti 

všetci 

vyučujúci NJ 

6.  Príprava 

testov z NJ na 

prijímacie 

skúšky 

Apríl 

2016 
SOSOaS SOSOaS - 

Overenie 

jazykových 

kompetencií 

Masárová, 

Fronková 
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Prezentácia MK  CUJ na verejnosti: 

Komisia MK CJ sa prezentovala na verejnosti prostredníctvom účastníkov na rôznych 

súťažiach (viď TAB vyššie) a taktiež článkami do školského časopisu, na stránku TASR, 

prezentáciami aktivít a úspechov na obrazovke vo vestibule školy. Za zmienku určite stojí 

individuálna príprava študentky hotelovej akadémie pod vedením Mgr. Moniky Šišovskej, 

ktorá získala Certifikát z francúzskeho jazyka na úrovni C1. 

Výraznejšie úspechy v reprezentácii školy sme v uplynulom šk. roku nezaznamenali. Dôvod 

vidíme v klesajúcom záujme nielen o nemecký jazyk, ale o vzdelávanie všeobecne. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť MK:   

   MK CJ pracovala v uplynulom školskom roku v zložení- 9 členov. Na začiatku školského 

roka 2015/2016 do našej MK pribudli tri  nové kolegyne- Mgr. Ivana Ďurčeková (NJ, 

MAT), PhDr. Helena Čimborová (ŠPJ, Soc. pedagog.), Mgr. Iveta Lintnerová (RJ, OBN) 

všetky z bývalej SOŠ podnikania. Všetky sa do kolektívu etablovali veľmi dobre a stali sa 

pevnou súčasťou nášho pedagogického zboru. 

Uskutočnilo sa niekoľko hospitácií predsedníčky komisie Mgr. Gabriely Santovej na 

hodinách NJ Mgr.Janky Kosibovej a Mgr. Ivany Ďurčekovej a Mgr. Moniky Šišovskej na 

hodine FRJ, ktorých výsledok je zaznamenaný v hospitačnom hárku. Hospitácie boli 

zamerané predovšetkým na kontrolu vých.- vzdelávacích výsledkov žiakov. 

   So vzrastajúcim  počtom  študentov s IUP a externých študentov sú kladené väčšie nároky 

nielen na čas učiteľov, ale tiež na prípravu konzultácií, materiálov a samotné hodnotenie 

a preverovanie vedomostí týchto študentov. Väčšinou sú ich vých.- vzdelávacie výsledky 

slabšie, čo znižuje celkové hodnotenie školy.  

   V študijných smeroch sme uskutočnili koncoročné testovanie osvojenia jazykových 

zručností- čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatika a slovná zásoba, pre 

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

dosiahnutú úroveň v jednotlivých triedach a jazykoch, ktorá má v porovnaní 

predchádzajúcimi rokmi klesajúcu tendenciu. 

 

   V MK CJ sa nám darí plniť časovo-tematické plány aj ŠKVP. Žiaci sú počas školského 

roka hodnotení podľa všeobecných kritérií  podľa platnej legislatívy. Učiteľ klasifikuje 

podľa hodnotiacej škály schválenej  metodickou komisiou. Kontrolné testy, zadania pre 

skupinové práce, písomné cvičenia , frontálne a individuálne skúšanie realizuje vyučujúci. 

   Pre skvalitnenie a zatraktívnenie hodín sme používali cudzojazyčné časopisy a inú 

doplnkovú literatúru a využívali sme rôzne inovatívne a aktivizujúce metódy a formy 

vyučovania. 

Materiálno- technické zabezpečenie počas celého roka mala na starosti predsedníčka MK CJ 

– Mgr. Gabriela Santová, distribúciu kníh na začiatku školského roka Mgr. Lucia Švecová 

(komisia AJ).  

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

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

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

Pripravili sme žiakov, predovšetkým tretích ročníkov odbor hotelová akadémia, po 

jazykovej stránke na zahraničnú prax do Grécka, Francúzska, na Cyprus,  Rodos a Nemecka. 

Tam  majú žiaci možnosť zdokonaliť sa v cudzom jazyku a taktiež spoznať kultúru a reálie 

týchto krajín. 

 

Vzdelávanie členov MK:   

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

pri vyučovaní CJ a ich implementáciou do výchovno-vzdelávacieho procesu. Pozornosť sme 

upriamili na metódy zvyšovania motivácie žiakov a pozitívne hodnotenie dosahovaných 

výsledkov. 

Členovia MK sa starajú o svoj odborný profesijný rast a taktiež zvyšovanie kvalifikácie. 

 

 

Metodická komisia prírodovedných, odborných technických predmetov, 

telesnej výchova a informatiky 

 

Organizácia práce MK:   

 

Zloženie MK PTP: 

Predseda:  Ing. Kvetoslava Zubáková 

Členovia: Mgr. Beznák Miloš, Mgr. Černeková Anna, Mgr. Čierna Milota, Mgr.  

                        Ďurčeková Ivana, Ing. Gerhardt Ľubica, Ing. Jakubek Miroslav, Bc. Janíková  

                        Milada, Mgr. Jaška Roman, Ing. Kadlec Stanislav, Ing. Korienková Sidónia,  

                        Mgr. Lenart Peter, Ing. Mikušát Miroslav, Mgr. Strechová Jarmila,  

                        PaedDr.  Sýkorová Iveta, RNDr.,  Števánková Marta. 

                      

Vyučovacie predmety: 

Prírodovedné: biológia BIO, chémia CHE, informatika INF, matematika MAT, fyzika FYZ, 

telesná a športová výchova TSV, telesná výchova s metodikou TVM 

Technické: bezpečnosť práce a právne normy BPN, cvičenia z technológie CTC, laboratórne 

cvičenia LAC, náuka o materiáli NAM, priemyselné technológie PMY, protipožiarna 

a civilná ochrana PZQ, právna náuka PNK, výroba konfekcie VKF, organizácia odevnej 

výroby OOV, odevná výroba OV, praktické cvičenia PCV. 

 

Zasadnutia: 

MK PTP pracovala podľa plánu práce pre školský rok 2015/2016. Stretla sa plánovane 6x, 

a to 28.8., 10.9., 16.11.2015; 22.1., 20.4, 23.6.- viedla a zápisnice vyhotovila Ing. Zubáková. 

Okrem toho podľa potreby aktuálne členovia organizačne zabezpečovali školské akcie 

s vedením školy priebežne počas školského roka. Poďakovanie patrí hlavne Mgr. Milote 

Čiernej za organizáciu športovej činnosti a prípravu kurzov v spolupráci s učiteľmi telesnej 

výchovy. 



SSStttrrreeedddnnnááá   ooodddbbbooorrrnnnááá   ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

45 

 

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. 

Športové: 

1 

Stredoškolské 

športové hry 

(SŠH) –cezpoľný 

beh 

TSK 6 30.9.2015 6 ž. okres 4.m Beznák 

2 SŠH-veľký futbal TSK 15 8.10.2015 15 ž. okres 
3.m postup do 

finále 
Jaška 

3 SŠH-futsal TSK 10 14.10.2015  okres  Jaška 

4 SŠH-bedminton TSK 5 15.10.2015 5 ž. okres 
D-3.m,              

CH-6.m 
Čierna 

5 SŠH-stolný tenis TSK 7 28.10.2015 7 ž. okres 
D-5. m,           

CH-1. m 
Lenart 

6 
SŠH-maratón 

aerobic D 
TSK 8 3.11.2015 A. Zenníková okres 1. m Čierna 

7 SŠH-stolný tenis TSK 3 6.11.2015 3 ž. región 1. m Lenart 

8 Florbal cup SK TSK 15 9.11.2015  región  Jaška 

9 SŠH-florbal CH TSK 12 12.11.2015  región  Jaška 

10 SŠH-stolný tenis TSK 3 13.11.2015 3 ž. kraj 2. m Lenart 

11 
SŠH-aerobic 

maratón D 
TSK 2 19.11.2015 2 ž. kraj 

1.m postup na 

Majstrovstvá 

SR 

Čierna 

12 Florbal SK cup TSK 15 23.11.2015 15 ž. SR 1. m Jaška 

13 SŠH-florbal D TSK 12 26.11.2015 12. ž región 3. m Jaška 

14 
Mikulášsky mix 

volejbal 
TSK 10 1.12.2015  región  Čierna 

15 SŠH-basketbal TSK 10 2.12.2015 10 ž. okres 4. m Lenart 

16 Vianočný volejbal 
Škola 

XXII.ročník 
100 21.12.2015 5 ž. škola 1.m-II.HB Čr, Sy, Jš 

17 

Volejbalový 

turnaj o putovný 

pohár riaditeľky 

Gymn. Futurum 

 8 5.2.2015 8 ž. okres 2. m Čierna 

18 
Majstrovstvá SR 

aerobic maratón 
MŠ 2 8.2.2015 A.Zenníková SR 3.m Čierna 

19 SŠH-hádzaná D TSK 10 8.3.2016 10 ž. región 3. m Čierna 

20 SŠH-hádzaná CH TSK 10 9.3.2016 10 ž. región 1. m Jaška 

21 SŠH-hádzaná CH TSK 10 22.3.2016 10 ž. región 1. m Jaška 

22 SŠH-volejbal D TSK 10 30.3.2016 10 ž. región 3.m Čierna 

23 SŠH-volejbal CH TSK 8 31.3.2016 8 ž. región 3.m Čierna 

24 SŠH-hádzaná CH TSK 10 14.4.2016 10 ž. kraj 3.m Jaška 
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25 
SŠH-atletika D, 

CH 
TSK 12 5.5.2016 2 ž. región 

1.m-

M.Kvasnica 

400m, 2.m 

100m 

1.m-

V.Kollárová 

skok do diaľky, 

2.m 100m 

Sýkorová 

26 
SŠH-atletika 

D,CH 
TSK 2 11.5.2016 1 ž kraj 

1.m-

M.Kvasnica 

400m 

Sýkorová 

27 

Futbalový turnaj 

Ružičkov 

memoriál 

TSK 14 27.5.2016 14 ž kraj 4.m Beznák 

Matematické: 

28 Génius Logicus MŠ 12 
1.-

10.12.2015 
 

medzináro

dná 
 Korienková 

29 Pišqworky 

Občianske 

združenie 

Student Cyber 

Games 

20 13.10.2015 P. Brilla škola 1.m Korienková 

30 

 

 

Pišqworky 

Občianske 

združenie 

Student Cyber 

Games 

6 10.11.2015 

Brilla, 

Gazdík, 

Makovec, 

Michalec, 

Kontová, 

Masariková 

oblasť 2.m Korienková 

31 
 

Pišqworky 

Občianske 

združenie 

Student Cyber 

Games 

 20.11.2015  kraj  Korienková 

IT zručnosti a rozvoj osobnosti: 

32 iBobor EK EÚ 72 
9.-

10.11.2015 
30 úspešní 

medzináro

dná 

Junior-R.Kapuš 

Senior-

K.Kopecká 

Jakubek, 

Zubáková 

33 e-Skills 2015 

Európska 

komisia, 

IT Asociácia SR 

240 
10-11-

12/2015 
 

medzináro

dná 
 Zubáková 

34 

Som nenormálne 

Fér 

(práce žiakov-

videonahrávky) 

SR 

Prezident SR 

Ombucmanka SR 

12 27.5.2016 3 úspešní SR 

Peter Haluza 

Nikola 

Szentkirályiová 

Vanesa 

Vodárová 

Zubáková 

Technické a SOČ: 

35 ENERSOL SK TSK 2 22.3.2016 2 ž kraj 

Mária Sidorová 

Dominika 

Trsťanová 

Kadlec 

36 
SOČ 

(MAT a BOZP) 
MC 7 19.2.2016 

J.Šandorčíno

vá 

D.Jemalová 

K.Gáňová 

P.Haluza 

V.Paliesková 

K.Gregorová 

S.Breznický 

školské 

Postup : 

J.Šandorčínová 

P.Haluza 

S.Breznický 

Ďurčeková 

Zubáková 
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37 SOČ MC 3 1.4.2016 

J.Šandorčíno

vá 

P.Haluza 

S.Breznický 

obvodné 

Postup : 

J.Šandorčínová 

 

Ďurčeková 

Zubáková 

38 SOČ MC 1 10.4.2016 
J.Šandorčíno

vá 
kraj  Zubáková 

 

Aktivity MK PTP:   

P.č. 
Názov aktivity (príp. 

popis) 
Dátum Miesto 

Počet zúč. 

žiakov 

Prínos pre žiakov, školu, 

región* 

Zodpoved

ný za 

akciu 

(zorganiz

oval) 

1 Športový deň 3.9.2015 Trenčín 13 tried Športová a zdravotná výchova Čierna 

2 Športový deň 4.9.2015 Trenčín 19 tried Športová a zdravotná výchova 
Jaška, 

Beznák 

3 Športový deň 7.9.2015 Trenčín 8 tried Športová a zdravotná výchova Lenárt 

4 Deň gramotnosti 9.9.2015 Trenčín všetci 

Všestranná gramotnosť : 

športový, kreatívny, 

vedomostný rozvoj osobnosti 

Všetci 

členovia 

MK 

5 Účelové cvičenie 14.9.2015 Trenčín 
II.ČK, 

II.HB 

Športová, zdravotná a 

environmentálna výchova 
Jaška 

6 Účelové cvičenie 16.9.2015 Trenčín 
II.HA, 

II.PS 

Športová, zdravotná a 

environmentálna výchova 
Lenart 

7 Účelové cvičenie 17.9.2015 Trenčín I.AC, I.BD 
Športová, zdravotná a 

environmentálna výchova 
Jaška 

8 Účelové cvičenie 18.9.2015 Trenčín 
II.EM, 
II.VRŠ 

Športová, zdravotná a 
environmentálna výchova 

Beznák 

9 
Kurz na ochranu 

života a zdravia 

23.-

25.9.2015 
Kubrica III.HB 

Športová, zdravotná a 

environmentálna výchova 
Lenart 

10 
Kurz na ochranu 

života a zdravia 

28.-

30.9.2015 
Kubrica 

III.HA, 

III.PSZ 

Športová, zdravotná a 

environmentálna výchova 
Sýkorová 

11 Účelové cvičenie 10.11.2015 Trenčín I.KZ 
Športová, zdravotná a 

environmentálna výchova 
Sýkorová 

12 Účelové cvičenie 10.11.2015 Trenčín 
II.AD, 

II.CH 

Športová, zdravotná a 

environmentálna výchova 
Beznák 

13 Účelové cvičenie 13.11.2015 Trenčín 
I.HA, HB, 

PS 

Športová, zdravotná a 

environmentálna výchova 
Čierna 

14 Účelové cvičenie 13.11.2015 Trenčín II.KZ 
Športová, zdravotná a 

environmentálna výchova 
Sýkorová 

15 
Lyžiarsky výcvikový 

kurz 

10.-

15.1.2016 
Chopok 44 žiakov 

Športová, zdravotná a 

environmentálna výchova 
Čierna 

16 Účelové cvičenie 16.3.2016 Trenčín 
I.ČK,KZ,P

S,HA,HB 

Športová, zdravotná a 

environmentálna výchova 
Čierna 

17 Účelové cvičenie 16.3.2016 Trenčín 
II.PS,EM,

VRŠ 

Športová, zdravotná a 

environmentálna výchova 
Beznák 

18 
Valentínsky mix 

volejbal 
12.2.2016 Trenčín výber Športová výchova 

Čr,Be,Sy.

Le,Jš 

19 Atletický deň 16.3.2016 Trenčín 

I.H,N, 

II.BD, 

III.HA,ČK,

AB,CHD, 

III.E, 

IV.HA, 

HB,III.HB 

Športová výchova Lenart 

20 
Lyžiarsky výcvikový 

kurz 
3.-8.4.2016 Chopok 35 žiakov 

Športová, zdravotná a 

environmentálna výchova 
Beznák 
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21 
Kurz na ochranu 

života a zdravia 

9.-

11.5.2016 
Kubrica 

III.E, ČK, 

II.BD 

Športová, zdravotná a 

environmentálna výchova 
Čierna 

22 
 

Účelové cvičenie 
12.5.2016 

 

Trenčín 
II.HB, ČK, 

KZ 

Športová, zdravotná a 

environmentálna výchova 
Lenart 

23 
Kurz na ochranu 

života a zdravia 
1.-2.6.2016 Kubrica 

II.AD, CH, 

R 

Športová, zdravotná a 

environmentálna výchova 
Jš,  Le, Čr 

24 Olympijský deň 3.6.2016 
Ostrov 

Trenčín 
všetci Športová výchova Lenart 

25 ELOSYS Výstava 13.10.2015 

Expo 

výstavisko 

Trenčín 

38 

II.E, III.E 

Kompetencie vyučovania, 

environmentálna výchova 
Kadlec 

26 
Informačný deň 

SNUS 
27.4.2016 

Trenčianska 

univerzita 

a Sloven. 

nukleárna 

spoločnosť 

38 

II.E, III.E 

Kompetencie vyučovania, 

environmentálna výchova 

Zubáková, 

Kadlec 

27 

IDEM medzinárod. 

výstava obrannej 

techniky 

12.5.2016 
Incheba 

Bratislava 

38 

II.E, III.E 

Kompetencie vyučovania, 

environmentálna výchova, 

ochrana zdravia, štátu, 

medzinárodné misie- výchova 

k humanizmu 

Zubáková, 

Kadlec 

28 

AQUA medzinárodná 

výstava vodného 

hospodárstva, 

odpadového hosp., 

ochrany život. 

prostredia 

14.6.2016 

Expo 

Výstavisko 

Trenčín 

38 

II.E, III.E 

Kompetencie vyučovania, 

environmentálna výchova, 

ochrana zdravia 

Zubáková, 

Kadlec 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť MK:  

 

Krúžková činnosť v oblasti mimoškolskej činnosti dala žiakom možnosť využiť 

vzdelávacie poukazy a pracovať v záujmových krúžkoch našej MK PTP, ktoré viedli 

Dr. Iveta Sýkorová – Bedminton 

Mgr. Milota Čierna – Volejbal 

Mgr. Roman Jaška – Florbal 

Mgr. Peter Lenart – Športové hry 

Ing. Zubáková – Informatika – multimédiá 

Členovia MK PTP splnili hlavné ciele a úlohy, ktoré si v pláne stanovali, a to 

v oblastiach: 

informačné a komunikačné technológie, technické vedy, matematická gramotnosť a 

zdravý životný štýl. Špecifické ciele a úlohy, a to znižovanie informačnej nerovnosti, 

testovanie IT gramotnosti, bezpečnosť a prevencia, zvyšovanie efektívnosti výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

 

Vzájomná metodická hospitácia členov MK bola zameraná na metódy a formy vyučovania 

jedenkrát za školský rok 2015/2016 na vybrané témy podľa vyučovacích predmetov 

V matematike vzájomne Mgr. Ďurčeková, RNDR. Števánková a Ing. Korienková. 

V odborných technických predmetoch Ing. Zubáková, Ing. Kadlec a Ing. Harušincová. 
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V predmete telesná a športová výchova úzka vzájomná spolupráca a metodická príprava 

všetkých vyučujúcich, Mgr. Čierna, PaedDr. Sýkorová, Mgr. Jaška, Mgr. Lenart a Mgr. 

Beznák, viedla k precíznej príprave a úspešnému absolvovaniu účelových cvičení a kurzov 

KOŽaZ a LVVK. 

Vo všetkých vyučovacích premetoch MK PTP bolo učivo odučené podľa učebných osnov 

Školských vzdelávacích plánov. Žiaci, ktorí mali individuálny učebný plán konzultovali 

obsah učiva a učebné materiály s vyučujúcimi a klasifikačné obdobie ukončili 

komisionálnymi skúškami, prospeli a postúpili do vyššieho ročníka.  

V športovej a zdravotnej výchove žiaci všetkých ročníkov podľa platných ŠkVP absolvovali 

naplánované účelové cvičenia, lyžiarsky výcvikový kurz v dvoch termínoch a Kurz na 

ochranu života a zdravia (viď tabuľka Aktivity MK PTP). 

Problémom je % necvičiacich žiakov. Významná bola však pre zviditeľnenie školy na 

verejnosti práca so športovo nadanými žiakmi, ktorí dosiahli krásne športové výsledky 

v súťažiach od školských, oblastných cez krajské aj celoštátne súťaže (viď tabuľka Súťaže).  

V kolektívnych športoch zapojením čo najväčšieho počtu žiakov sa vyučujúci snažili 

o motiváciu k zdravému štýlu, športové aktivity napĺňali aj celoškolské dni, ako napríklad 

Športový deň, Atletický deň, Olympijský deň, školské turnaje k sviatkom Vianočný, 

Valentínsky a pod. O športových úspechov svedčia aj krásne víťazné poháre vo vitrínach vo 

vestibule školy. 

Z oblasti materiálneho zabezpečenia je nevyhnutná rekonštrukcia telocvične, ktorá sa 

uskutoční v prázdninových mesiacoch. 

Z oblasti odborných technických predmetov MK PTP, žiaci študijného odboru bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci v druhom a treťom ročníku absolvovali  odborné exkurzie 

zamerané na kompetencie vyučovania a environmentálnu výchovu. Z exkurzií žiaci 

vypracovali správy a ich význam rozobrali na predmete náuka o materiáloch, cvičenia 

z technológie a prax. Zmena oproti plánu bola z dôvodu opatrenia štátu (migranti), kedy bol 

vyhlásený 2. stupeň ochrany strategických objektov. Namiesto návštevy vodného diela 

elektrárne Gabčíkovo sme sa zúčastnili Medzinárodnej výstavy IDEB ochrannej a obrannej 

techniky spojenej s prednáškou o misijnej činnosti armády SR, splnilo to výchovný cieľ 

nielen po odbornej stránke, ale aj stránke výchovy k humanizmu, túto exkurziu pre jej 

význam a výbornú organizáciu zaradíme do ďalších plánov. 

Žiaci tretieho ročníka III.E vypracovali samostatne ročníkovú prácu v rozsah 25-30 strán, 

ktorá zahŕňala odborné predmety praktickej prípravy, a to cvičenia z technológie, laboratórne 

cvičenia a prax, z medzipredmetových vzťahov využili žiaci vedomosti z náuky 

o materiáloch, priemyselných technológií a bezpečnosti práce a právnych noriem, ako aj 

aplikovanej informatiky. Práce boli na výbornej, veľmi dobrej a dobrej úrovni.  

Odborné technické predmety a prax sa vyučovali hlavne v odbornom laboratóriu B04 

vybavenom z NFP EÚ v rámci projektu Moderná škola-základ úspechu s podporou meracej 

techniky a CD praktický sprievodca BOZP. 

Odborné predmety odevného zamerania v učebnom odbore výroba konfekcie majú ťažisko 

vzdelávania k dosiahnutiu kľúčových kompetencií na odbornom výcviku. Tento sa realizoval 
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v priestoroch SUŠ Trenčín. Materiálno-technické zabezpečenie je vyhovujúce. Štyria žiaci 2. 

ročníka pod vedením Bc. Janíkovej úspešne zavŕšili štúdium v júni 2016 vykonaním 

záverečných skúšok.  

V prírodovedných predmetoch matematika, chémia je v súčasnosti efektívne, hlavne pre 

dodržiavanie didaktických zásad napr. názornosti a motivácie žiakov, implementovať 

moderné formy vyučovania za použitia didaktickej techniky. V budúcom školskom roku sa 

v MK zameriame na to, ako viac využívať obsah Digitálna škola a Planéta vedomostí. 

Vybavenie školy interaktívnymi tabuľami to umožňuje. 

V predmete informatika sme sa v tomto školskom roku zamerali na budovanie informačnej 

gramotnosti, informačnej bezpečnosti a kultúry komunikácie, finančnej gramotnosti, 

mediálnej výchovy. Žiakov sme testovali na IT zručnosti krátkodobo súťažou iBobor, ale aj 

dlhodobo október až december 2015 medzinárodným projektom eSkills 2015. Žiaci našej 

strednej školy dosiahli priemerné a nadpriemerné výsledky, čo je uspokojivé, ale ukazuje 

oblasti, ktorým je potrebné venovať viac priestoru v časovo-tématických plánoch a tiež viedli 

k otázkam žiakov, o čom sa chcú na informatike viac dozvedieť. Osvedčilo sa problémové 

riešenie úloh aj projektové vyučovanie, ktoré vedie žiakov k tvorivosti a samostatnosti, ako 

zvládnuť zručnosti so softvérom napr. pri tvorbe dokumentov, grafických prác alebo 

multimediálnych prezentácií. Z hľadiska výchovy sme sa snažili naučiť žiakov ako 

preventívne predchádzať a čeliť kybernetšikane, aby pochopili, že nestačí byť mediálne 

gramotný, ale aj mediálne etický. K tomuto zámeru viedli vyučujúci svojich žiakov a  Ing. 

Zubáková zapojila do súťaže Som Nenormálne Fér žiakov, ktorí prejavili záujem, z II.VRŠ 

a III.R, ktorí vytvorili videozáznamy zo života, nahrali osobné videovizitky na túto tému 

a poslali Ombucmanke SR.  Materiálne vybavenie učební informatiky je na veľmi dobrej 

úrovni, problém je do budúcna riešiť internetovú sieť a školský server.  

Členovia MK PTP sa v školskom roku 2015/2016 nezúčastnili odborného vzdelávania. 

Venovali čas samovzdelávaniu pre svoj profesijný rast a prípravu na vyučovanie, čo 

umožňuje e-learnig a možnosti internetových zdrojov. 

Spolupráca členov MK PTP bola dobrá, ústretová a viedla k splneniu stanovených cieľov 

a úloh.  

 
 

Metodická komisia odborných ekonomických predmetov 1 

 

Zloženie MK: 

Ing. Boris Bagar 

Ing. Mária  Búriová 

Ing. Adriana Bláhová 

Ing. Zuzana Gloneková 

Ing. Janka Olejníková 

Ing. Marcela Hlávková 

Ing. Katarína Vicenová 

Ing. Danica Vlnová 

Ing. Mária  Zaťková 
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Metodická komisia ekonomických predmetov 1  zasadala v priebehu školského roka 

2015/2016 šesť krát. Na zasadnutiach prerokovala program podľa plánu, v rôznom sa 

prerokovali aktuálne problémy. 

Maturitné skúšky:  

Výsledky praktickej a teoretickej maturitnej skúšky v odboroch: 

 

6329 6 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 

6352 M  obchod a podnikanie- blok cestovného ruchu 

6403 L podnikanie v remeslách a službách  

 

zodpovedali vedomostiam žiakov, ktoré dosahovali počas celého štúdia. Všetci študenti boli 

z odborných predmetov úspešní. 

 

Študenti odboru obchod a podnikanie a medzinárodné obchodné vzťahy vykonali 

v uplynulom školskom roku praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, pri ktorej 

využívali účtovný  softvér OMEGA. Študenti, ktorí dosiahli prospech výborný a chválitebný 

dostali originálny certifikát, ktorý preukazuje schopnosť pracovať s týmto softvérom. 

Vzhľadom k tomu, že tento softvér využíva veľká časť podnikateľskej sféry, je uvedený 

certifikát významný pri úvodnom pracovnom pohovore absolventov. 

 

Súťaže:   

P.

Č. 

názov 

súťaže  
Vyhlasuje 

Počet 

zapojen

ých  

žiakov 

Hlavná 

súťaž 

konaná dňa 

Najlepšie umiestnenia 

meno žiaka a 

trieda 
úroveň umiestnenie 

meno 

učiteľa, 

ktorý žiaka 

pripr. 

1. Mladý účtovník KROS, a.a. 2 20.3.2016 

Timea 

Mráziková 

Nikola 

Kereková, 

IV.PS 

regionálna 

 

20. miesto 

 

Ing. M. 

Búriová 

Ing. A. 

Bláhová 

2. 

Ekonomicko-

manažerska 

olympiáda 

Univerzita 

Tomáša Baťu v 

Zlíne 

56 Apríl 2016 56 študentov 
 regionálna 

 
 

 Ing. A. 

Bláhová 

 

Aktivity MK:   
P.č

. 
Názov aktivity (príp. 

popis) 
Dátum Miesto 

Meno 

organizátora 

Počet zúč. 

žiakov 

Prínos pre žiakov, 

školu, región* 

Zodpovedný za 

akciu 

(zorganizoval) 

1. Deň gramotnosti 8.9. 2015 SOŠ OaS SOŠ OaS celá škola 

overenie všetkých 

gramotností: finančná, 

čitateľská, 

matematická, ... 

 

 

EKO1 

2. 
Bussiness Masters – 

ekonomická hra 
6.10.2015 SOŠ OaS SOŠ OaS 22 

prehlbujú schopnosti 

investovať 

rozvíjajú slovnú 

zásobu z anglického 

jazyka 

 

Ing. Mária 

Búriová 

 

3. Finančná olympiáda 
Od 19. 11. 

2015 
SOŠ OaS 

Nadácia 

PARTNERS 
 Finančná gramotnost 

 

EKO1 
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4. Spotrebiteľské školenie 26.11.2015 SOŠ OaS 

Európske 

spotrebiteľské 

centrum 

100 

vedieť sa orientovať  

na spotrebiteľskom 

trhu 

Ing. Mária 

Búriová 

Ing. Katarína 

Vicenová 

4. 

Súťaž v písaní na 

elektronických písacích 

strojoch a na PC 

27.4.2016 SOŠ OaS SOŠ OaS 36 

využívanie 

desaťprstovej 

hmatovej metódy pri 

písaní 

 

Ing. Janka 

Olejníková a Mgr. 

Ivana Škundová. 

 

 

5. Exkurzia NBS 16.2. 2016 
NBS 

Bratislava 
SOŠ OaS 

V.HB, 

II.PS 
Finančná gramotnost 

Mgr. Miriam 

Filínová 

Ing. Mária 

Búriová 

6. Mladý účtovník 12.02.2016 SOŠ OaS SOŠ OaS IV.PS Učtovné zručnosti 

Ing. M. Búriová 

Ing. Z.Gloneková 

Ing. A. Bláhová 

7. 
poznávací výlet do 

Budapešti 
24.3. 2016 Budapešť SOŠ OaS 45 Zážitkové vyučovanie 

 

Mgr. Miriam 

Filínová 

8. 

 

návšteva SOPK 

 

10.4. 2016 
SOPK, 

Trenčín 
SOŠ OaS III.PSZ 

Problematika 

podnikania 

 

Mgr. Miriam 

Filínová 

9. 
Kurzu finančnej 

gramotnosti 

29.5.-3.6. 

2016 
SOŠ OaS 

OZ Zlatá 

tehlička 
24 Finančná gramotnost 

 

Ing. A. Bláhová 

 

10. Odborná exkurzia Leoni 9.5.2016 
Leoni, 

Trenčín 
SOŠ OaS 

III. PSZ 

I.N 

oboznámenie sa 

s chodom výrobného 

podniku 

Ing. Katarína 

Vicenová.  

Ing. Zuzana 

Gloneková 

11. 

návšteva finančných 

inštitúcií 

 

14.6.2016 
DÚ, SP 

Trenčín 
SOŠ OaS III.PSZ Finančná gramotnosť 

 

Ing.Danica 

Vlnová 

12. 
návštevu reklamnej 

agentúry - Pardon 
27.6.2016 

Pardon 

Trenčín 
SOŠ OaS II.ČK 

Organizácia práce 

v reklamnej agentúre 

 

Ing. Katarína 

Vicenová 

 

Prezentácia MK na verejnosti: 

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

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

vianočnom posedení a pripravili im tiež  kultúrno-športový program. 

V apríli zorganizovali zbierku na pomoc opusteným psíkom z karanténnej stanice v Trenčíne. 

Všetci členovia komisie informujú o uskutočnených súťažiach a podujatiach formou 

príspevkov do školského časopisu, prípadne do iného média podľa potreby. 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť MK:   

Na našej škole sa  uskutočňuje projektové vyučovanie: 

 V rámci predmetu Aplikovaná ekonómia pre študentov 3. ročníka odboru obchod 

a podnikanie a medzinárodné obchodné vzťahy pod vedením odborných učiteliek Ing. 

Sidónie Korienkovej a PhDr. Miriam Filínovej.  Výučba prebieha pomocou on-line 

učebnice a internetu. Tento projekt pomáha chápať študentom základné princípy 

podnikania a ekonómie, úlohu konkurencie a pripravuje ich na zapojenie sa do 

pracovného procesu konkrétnou činnosťou. Zapojení študenti dostávajú certifikáty 

o absolvovaní tohto projektu. Taktiež získali certifikáty „Online učebnica ekonómie“. 

V rámci predmetu APE získavajú zručnosti so založením a vedením firmy, 
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vykonávajú obchodné činnosti a zorganizovali poznávací výlet do Budapešti aj so 

sprievodcom.  

 V rámci predmetu Manažment osobných financií študenti 4. ročníka odboru obchod 

a podnikanie a medzinárodné obchodné vzťahy pod vedením odborných učiteliek Ing. 

Zuzany Glonekovej a Ing. Márií Búriovej využívajú na štúdium  on-line učebnicu 

Viac ako peniaze a internet. Študenti zábavnou formou prenikajú do sveta financií. Po 

úspešnom zvládnutí celoštátnych testov získavajú certifikáty o úspešnom absolvovaní 

projektu finančnej gramotnosti. 

 

Všetci členovia komisie sa aktívne podieľali na príprave:  

 maturitných zadaní pre praktickú i teoretickú časť MS jednotlivých odborov,  

 teoretických zadaní na záverečné skúšky, 

 vykonávali konzultantov na praktických maturitných skúškach, 

 vykonávali konzultantov na školské kolo SOČ – Ing.Gloneková, Ing. Vicenová, 

 vykonávali konzultantov na DOD, 

 vykonávali konzultantov na školské kolo Bosákova ceny. 

 

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

účtovníctvo. Na vyučovanie odborných predmetov sa využívajú odborné počítačové učebne 

s pripojením na internet, elektronické písacie stroje, notebooky, tablety a softvérové 

programy. 

 

Krúžková činnosť  

Navzdelávacie poukazy členovia komisie organizačne pripravili a viedli nasledovné krúžky: 

Ing. Mária Búriová – Tvorba prezentácií, internet 

Ing. Zuzana Gloneková - Mladý Európan 

Ing. Katarína Vicenová – Ekonomický krúžok 

Ing. Danica Vlnová – Ži zdravo 

 

Ing. Katarína Vicenová pracuje ako koordinátor SOČ. 

 

Praktické vyučovanie: 

Pre študentov odboru obchod a podnikanie a medzinárodné obchodné vzťahy bola 

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

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

zahraničnou účasťou.  

Už tradične majú o našich študentov záujem v MPC Trenčín a jedna študentka odbornú prax 

absolvovala vo firme Leoni Slovakia, spol.s r.o, ktorá je členom združenia podnikov, ktoré 

potrebujú ľudí. Tieto firmy sa združili v Celoslovenskom projekte práce pre mladých 

PROJEKT FIT FOR FUTURE  (fit4future)  pod hlavičkou Slovensko-nemeckej obchodnej a 

priemyselnej komory. Svojou činnosťou sa usilujú zlepšiť spoluprácu medzi školami 

a firmami a objaviť tých správnych ľudí s bunkami na techniku a obchod. Projekt podporuje 
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stredné odborné školy a zlepšuje kvalitu odborných praxí, pomáha zvýšiť študentom 

kvalifikáciu a uľahčuje im nájsť si dobre platené a zaujímavé zamestnanie. 

Zamestnávatelia vyjadrili veľkú spokojnosť s prácou našich  študentov . 

Študenti III. PSZ od novembra 2015 absolvovali 10 dňovú prax u JUDr. Danici Birošovej. 

 

Vzdelávanie členov MK:   

Na vzdelávanie učiteľov využívame vzdelávania poriadané hlavne MPC v Trenčíne . 

Absolvovali sme nasledovné školenia: 

 inovačné vzdelávanie programy ALFA plus a OLYMP - Ing. Danica Vlnová, Ing. 

Mária Zaťková, Ing. Mária Búriová, Ing. Zuzana Gloneková 

 školenie Ochrana práv pedagogických a odborných zamestnancov – Ing. Katarína 

Vicenová 

 

 

Metodická komisia odborných ekonomických predmetov 2 

 

Členovia: Ing. Janka Mandincová (vedúca MK), Ing. Ľubica Gerhardt, Ing. Dana 

Harušincová, Ing. Jana Holčeková (na rodičovskej dovolenke), Ing. Alena Kapilová, 

Ing. Michaela Krajčová, Ing. Elena Kucharovičová. 

 

Počet zasadnutí MK: 10 + 8 (1. polrok + 2. polrok) = 18 zápisníc zo zasadnutí MK. 

 

Maturitné skúšky a absolventská skúška 

Za vypracovanie maturitných zadaní pre študijné odbory, v ktorých žiaci maturovali 

v školskom roku 2015/2016 boli zodpovedné: 

Ing. Ľubica Gerhardt – odbor škola podnikania – IV. Š,  

Ing. Viera Kopšová – odbor podnikanie v remeslách a službách – externá forma – III. POE, 

Ing. Dana Harušincová – TČOZ - pracovník marketingu – zameranie obchod – IV. MA, 

Ing. Michaela Krajčová – PČOZ - pracovník marketingu – zameranie obchod – IV. MA, 

Ing. Janka Mandincová – odbor financie – VOŠ - III. FINE. 

 

PČOZ MS mala v študijných odboroch škola podnikania (IV. Š) a podnikanie v remeslách 

a službách (III. POE) formu obhajoby vlastného projektu. Projektom bol podnikateľský plán, 

ktorý boli žiaci povinní podľa zadania (schváleného na zasadnutí MK dňa 27. 10. 2015) 

odovzdať v termíne do 21. 03. 2016. Projekt v stanovenom termíne odovzdali všetci žiaci. 

Zadania na PČOZ MS pre IV. MA (pracovník marketingu zameranie obchod) 

skompletizovala Ing. Michaela Krajčová, štyri časti zadania vypracovali Ing. Dana 

Harušincová (BOZP), Ing. Ľubica Gerhardt (ADK), Ing. Janka Mandincová (UCT) a Ing. 

Elena Kucharovičová (MKT). 

Vyučujúce odborných predmetov v externej forme štúdia VOŠ 6310 Q financie vypracovali 

zadania na absolventskú prácu, zároveň sa tým stali konzultantmi pre žiakov III. FINE počas 

tvorby absolventskej práce. Témy absolventských prác s menami konzultantov sú v prílohe 

k tejto správe. 
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Zadania na TČOZ a PČOZ MS a komplexnú absolventskú skúšku boli prerokované na 

zasadnutí MK dňa 11. 03. 2016. Členovia MK všetky predložené zadania a hodnotiace hárky 

schválili.  

 

Vyhodnotenie PČOZ MS, TČOZ MS a absolventskej skúšky 

Triedne učiteľky Ing. Dana Harušincová (IV. MA) a Ing. Ľubica Gerhardt (IV. Š) výsledky 

maturitných skúšok spracovali do tabuľkovej podoby, sú v prílohe k tejto správe. 

V študijnom odbore 6405 K pracovník marketingu, zameranie obchod maturovalo 20 žiakov, 

všetci prospeli aj v PČOZ aj v TČOZ. 

V študijnom odbore 6341 M škola podnikania maturovalo 19 žiakov, v PČOZ prospelo 17 

žiakov, neprospeli 2 žiaci, v TČOZ všetci 19 žiaci prospeli. 

V študijnom odbore 6310 Q financie absolventskú skúšku úspešne absolvovalo všetkých 15 

žiakov.  

 

Súťaže a aktivity MK 

P.

č. 

Názov 

súťaže  
Vyhlasuje 

Počet 

zapoje

-ných 

žiakov 

Hlavná 

súťaž 

konaná 

dňa 

Najlepšie umiestnenia 

Meno žiaka, 

trieda 
Úroveň Umiestnenie 

Žiaka 

pripravoval 

učiteľ 

1. 
Olympiáda 
mladý účtovník 

Kros, a.s. 1 12.02.2016 
Adriana 
Plevová, IV.Š 

školské 

kolo 
nepostúpila Ing.Gerhardt 

2. SOČ ŠIOV 1 19.02.2016 
Simona 
Ondrejková, 

III.MŠ 

školské 

kolo 
nepostúpila Ing.Gerhardt 

3. 

TOP výrobok 
Mladý tvorca 

Nitra 

Min.hospo-

dárstva SR 
1 28.04.2016 

Simona 
Ondrejková, 

III.MŠ 

celošt. 
bez 

umiestnenia 

Ing.Mandin-

cová 

4. Bosákova cena 
Spoločnosť 

Michala 

Bosáka 
12 18.03.2016 

Adriana 
Plevová, IV.Š 

školské 

kolo 
1. miesto 

Ing.Kucharo-

vičová  

5. Bosákov deň 
Spoločnosť 

M. Bosáka 

+ NBS 
1 08.04.2016 

Adriana 
Plevová, IV.Š 

medzinár.  4. miesto 
Ing.Kucharo-

vičová  

 

Žiačka Adriana Plevová zo IV.Š sa zúčastnila 12. februára 2016 školského kola súťaže Mladý 

účtovník, ďalej nepostúpila. (zodpovedná: Ing. Ľubica Gerhardt) 

Žiačka Simona Ondrejková z III. Š sa dňa 19. februára 2016 zúčastnila školského kola SOČ, 

ďalej nepostúpila. (zodpovedná: Ing. Ľubica Gerhardt) 

 

Výstava Stredoškolák 2015 Expocenter Trenčín 12. a 13. novembra 2015  

Pedagogický dozor a prezentáciu študijných a učňovských odborov platných pre školský rok 

2016/2017 zabezpečili Ing. Janka Mandincová a Ing. Michaela Krajčová.  

Za prípravu prezentačného stánku školy boli zodpovedné Ing. Janka Mandincová a PhDr. 

Marcela Štefániková.  

Deň otvorených dverí - 03. 12. 2015 

Aktívne sa DOD zúčastnili a návštevníkom prezentovali možnosti štúdia v našej škole: 

Ing. Ľubica Gerhardt s cvičnou firmou SWEETLIFE (žiaci študijného odboru BOZP – III. E),  



SSStttrrreeedddnnnááá   ooodddbbbooorrrnnnááá   ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

56 

 

Ing. Kapilová s cvičnou firmou BUILDSTAV (žiaci študijného odboru BOZP – III. E),  

Ing. Mandincová s JA Firmou Express Team (žiaci štud. odboru škola podnikania – III. Š). 

 

Ing. Krajčová a Ing., Gerhardt pripravili a dňa 18. 02 2016 absolvovali so žiakmi triedy 

III.MŠ výchovno-poznávaciu exkurziu v Continental Matador Rubber v Púchove. Prínos 

exkurzie je v prierezových témach podnikanie a uplatňovanie environmentálnej výchovy. 

 

Ing. Kucharovičová sa zúčastnila 18. 02. 2016 Workshopu - Rozbehni svoje podnikanie v 

Piešťanoch s troma žiakmi (Miriam Kakašová z III.R, Simona Ondrejková z III.Š, Martin 

Herínek z IV.HA). Prínosom pre žiakov bolo oboznámenie sa s prvými krokmi pre svoje 

vlastné podnikateľské aktivity. 

 

Pre žiakov III. Š triedy (študijný odbor škola podnikania) zorganizovala na 16. 03. 2016 Ing. 

Elena Kucharovičová workshop pod názvom "Rozbehni svoje podnikanie!" Tento projekt 

realizuje autorský tím v rámci projektu Najlepší nápad, ktorý podporuje najlepšie nápady 

stredoškolákov zlepšujúce svet, ako šetriť prírodu a energiu. Žiaci po premietnutí videa 

s návodom ako nájsť a rozbehnúť podnikateľský nápad rýchlo, lacno a bez rizika riešili úlohy 

a cvičenia zamerané na podnikateľské zručnosti. V závere workshopu boli žiakom rozdané 

štartovacie balíčky - návody pre začiatok podnikania, ktoré slúžia ako StarteR! návody, ktoré 

podľa jednotlivých krokov môžu mladých ľudí usmerňovať a tak im pomáhať zorientovať sa 

v problematike rozbiehajúceho sa podnikania. Význam projektu spočíva vo výchove žiakov 

ku kreativite a tvorivosti pomocou uplatnenia metód zážitkového vyučovania. 

 

Dňa 8. apríla 2016 sa zúčastnili Ing. Elena Kucharovičová a Ing. Michaela Krajčová v NBS v 

Bratislave slovensko-českého finále Bosákov deň, na ktorom dvadsať žiakov stredných škôl 

prezentovalo svoj podnikateľský plán. Víťazka nášho školského kola Adriana Plevová (IV. Š) 

obsadila štvrté miesto. Okrem prezentácií žiakov si účastníci vypočuli hodnotné prednášky o 

Michalovi Bosákovi, o histórii amerických bankoviek a eurobankoviek. Akciu hodnotíme ako 

mimoriadne podnetnú pre žiakov stredných škôl v oblasti finančnej gramotnosti. 

 

Výstava Mladý tvorca 2016 – Nitra 26. 04. 2016 – 28. 04. 2016 

V prezentačnom stánku našej školy pracovali dve skupiny – pod vedením PhDr. Marcely 

Štefánikovej študijné a učebné odbory prezentovali traja žiaci IV. R triedy a pod vedením Ing. 

Janky Mandincovej v našom stánku podávali informácie o možnostiach štúdia dve žiačky 

z triedy III.Š (Simona Ondrejková a Timea Fuseková).  

Žiaci boli na akciu výborne pripravení, propagačné materiály boli na vysokej úrovni a 

komunikáciu s návštevníkmi zvládli veľmi dobre. Podnikateľská skupina Express Team 

v stánku predávala bižutériu vyrobenú žiakmi III. Š na hodinách APE a zapojila sa so 

súpravou bižutérie do súťaže TOP výrobok. Skupina zo služieb v CR pod vedením PhDr. 

Marcely Štefánikovej prezentovala náš región a v kategórii Top turistická destinácia regiónu 

žiaci IV. R triedy získali tretie miesto.  

Celkovo hodnotíme účasť na výstave ako dôležitú formu prezentácie našej školy a jedinečnú 

príležitosť pre žiakov nadobudnúť praktické zručnosti z oblasti marketingu a komunikácie. 



SSStttrrreeedddnnnááá   ooodddbbbooorrrnnnááá   ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

57 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť MK 

Plnenie úloh vyplývajúcich z harmonogramu plánu práce školy a z Pedagogicko-

organizačných pokynov na školský rok 2015/2016 sme priebežne na zasadnutiach MK 

preverovali a hodnotili. Všetky hlavné úlohy sme splnili, učivo bolo odučené podľa časovo-

tematických plánov, práca so žiakmi vzdelávanými podľa IUP bola realizovaná podľa potrieb 

žiakov s dôrazom na individuálny prístup k žiakovi. 

 

Odborná prax 

Termín blokovej odbornej praxe žiakov štvrtého ročníka študijného odboru škola podnikania 

(IV.Š) bol od 28. 09. 2015 do 09. 10. 2015. V MK boli schválené tlačivá - zmluva, denník, 

potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe, zadanie pre žiakov, za prípravu, priebeh 

a vyhodnotenie odbornej praxe bola zodpovedná  triedna učiteľka IV. Š Ing. Gerhardt. Všetci 

žiaci sa odbornej praxe zúčastnili a po návrate odovzdali vypracovanú správu. 

Termín blokovej odbornej praxe žiakov tretieho ročníka študijného odboru škola podnikania 

(III.Š) bol od 23. 05. 2016 do 03. 06. 2016. V MK boli schválené tlačivá - zmluva, denník, 

potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe, zadanie pre žiakov, za prípravu, priebeh 

a vyhodnotenie odbornej praxe boli zodpovedné Ing. Michaela Krajčová a Ing. Janka 

Mandincová. Všetci žiaci sa odbornej praxe zúčastnili a po návrate odovzdali vypracovanú 

správu z odbornej praxe. Správa z odbornej praxe bola hodnotená známkou do priebežnej 

klasifikácie v druhom polroku v predmete odborná prax. 

 

Vzdelávanie členov MK 

Ing. Janka Mandincová absolvovala pracovné stretnutie učiteľov aplikovanej ekonómie, ktoré 

organizovala JA Slovensko, n.o. v MPC Trenčín v septembri 2015. 

Ing. Marcela Šimíčková sa 12. 05. 2016 zúčastnila 10. medzinárodnej konferencie – Školské 

knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl – v Univerzitnej knižnici v Bratislave.  

Ing. Michaela Krajčová ukončila 13. 06. 2016 v MPC Trenčín prípravné atestačné 

vzdelávanie pred prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov. 

 

 

Metodická komisia gastronomických odborov 

 

Organizácia práce MK:   

Predseda MK: 

Ing. Radoslav Meravý 

Členovia MK:  

MVDr. Marta Kresseová 

Ing. Eva Mydlová  

Ing. Dagmar Šargavá 

Ing. Eva Srogoňová 

Ing. Jela Rácová 

Mgr. Janka Švančarová  
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Mgr. Anna Zámečníková 

Mgr. Anna Černeková  

Mgr. Juraj Fencík 

Mgr. Veronika Križková 

Bc. Oľga Galková 

Bc. Eva Bohunická 

Bc. Anna Dávidková 

Bc. Jana Gavendová 

 

Počet zasadnutí: 

Gastronomická komisia zasadla počas školského roka 2015/2016 šesťkrát, o čom boli 

vypracované zápisnice z pracovných porád. Ďalšie informácie sme si medzi sebou posúvali 

priamo, pretože v našom kabinete sa nachádza sedem členov. Zmena programu komisie oproti 

plánu spočíva v tom, že viacerí členovia neabsolvovali kontinuálne vzdelávanie vzhľadom 

k iným aktivitám alebo nás aktuálna ponuka neoslovila.  

Exkurziu vinárskeho závodu Elesko v septembri sme nahradili exkurziou PD Vajnory 

v Bratislave. Promo akcia spojená s aukciou vín plánovaná v októbri nebola zrealizovaná 

Trenčianskou nadáciou. Medzinárodná výstava Vinum Laugaricio sa uskutočnila už 

v novembri a žiaci 2. ročníka hotelovej akadémie zabezpečovali prezentáciu a servis vín. 

V januári sa na veľtrhu Danubius Gastro v Bratislave sa okrem barmanskej súťaže uskutočnila 

i baristická súťaž. V marci sme sa zúčastnili novej súťaže v Piešťanoch v obradovej príprave 

čaju a príprave miešaného nápoja na báze macha čaju. Po trojročnej prestávke sme sa v apríli 

opäť zúčastnili v kuchárskej a čašníckej súťaži v Přerove. Naviac oproti plánu sme sa 

zúčastnili dňa podpory remesiel v Trenčíne pod Sokolicami, kde súťažili baristi aj cukrári. 

Dňa 31.5.2016 sme sa zúčastnili súťaže v príprave kórejských jedál, kde medzi sebou súťažili 

študenti i profesionáli. Namiesto Medzinárodného dňa piknikov plánovaného na 18.6.2016 

/v danom období prebiehali záverečné skúšky/ sme sa zúčastnili 25.6.2016 súťaže vo varení 

gulášu v Dolnej Porube, kde sa nám podarilo vytvoriť až 5 družstiev z našej školy, ktoré si 

medzi sebou zmerali sily. K 01.07.2016 odstupuje predseda PK gastronomickej zo svojej 

funkcie po cca 10 ročnom pôsobení a na túto činnosť navrhuje Ing. Dagmar Šargavú ako plne 

kvalifikovanú osobu. Všetky ostatné body programu sme naplnili. 

 

Maturitné skúšky:   

Cieľové požiadavky boli splnené. Predseda gastronomickej komisie v spolupráci s členmi 

gastronomickej komisie schválili termíny a témy podujatí a obsahovú náplň jednotlivých 

pozícií na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky nasledovne:    

30. -31.03. 2016 Obhajoba vlastného projektu „Deň otvorených dverí“ 

20. 04. 2016 Obhajoba vlastného projektu  - Vypracovanie vlastného projektu 

/učebnej pomôcky/ 

22. 04. 2016  Tematický večer „ Dobová hostina  na Trenčianskom hrade“                 

06. 05. 2016  Slávnostná hostina „ Deň hojnosti“ 
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Termíny a témy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 2015-16 

 

Termíny a témy teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 2015-16 

 

Kontrola a schválenie tém teoretickej časti odbornej zložky MS a návrh hodnotenia   

Predseda predmetovej komisie spolu s učiteľmi odborných predmetov skontrolovali a upravili 

jednotlivé témy, hlavne názvy tém, odstránili možnosti a, b, c, u maturitných odborov: 

hotelová akadémia, kuchár, čašník - servírka,  spoločné stravovanie /nadstavbové štúdium/. 

P. Č. Dátum Trieda Odbor Téma, počet žiakov Komisia 

1.  30. - 

31.3. 

V.HA hotelová 

akadémia 

Obhajoba vlastného projektu „Deň 

otvorených dverí“ 

21 

Mgr. Švančarová 

Ing. Meravý 

Ing. Gloneková 

2.  22.4. V.HB hotelová 

akadémia 

Tematický večer 

27 

Ing. Rácová 

Mgr. Juraj Fencík 

Ing. Vlnová 

Ing. Meravý 

3.  20.4. II.N 

V.HA 

spoločné 

stravovanie 

hotelová 

akadémia 

Obhajoba vlastného projektu 

12 + 6  

Ing. Vicenová 

Ing. Bagar 

MVDr. Kresseová 

4.  06.5. IV.ČK 

IV.KZ 

kuchár Tematický večer 

9 + 8 

Mgr. Zámečníková 

Ing. Šargavá 

Bc. Sýkorová 

5.  06.5. IV.ČK čašník Tematický večer 

13 

Mgr. Švančarová 

Ing. Šargavá 

Bc. Serišová 

P. Č. Dátum Trieda Odbor Počet žiakov Komisia 

1.   V.HA, 

V.HB 

hotelová 

akadémia 

27 

27 

Ing. Rácová 

Ing. Meravý 

Ing. Vlnová 

2.   II.N spoločné 

stravovanie 

 

12 

Ing. Vicenová 

Ing. Bagar 

MVDr. Kresseová 

3.   IV.ČK kuchár 9 + 8 = 17 Mgr. Zámečníková 

Ing. Šargavá 

Ing. Olejníková 

4.   IV.ČK čašník 13 Mgr. Švančarová 

Ing. Šargavá 

Ing. Olejníková 
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Vytvorili sme návrh výsledného hodnotenia teoretickej časti maturitnej skúšky. Čerpali sme 

z podkladov k maturite z odborných predmetov /p. Harausová MPC Bratislava/. Dohodli sme 

sa na hodnotiacej tabuľke s piatimi kritériami hodnotenia s rovnakou váhou /podľa vyhlášky 

č. 318 o ukončovaní štúdia na SŠ/, ktoré budú k dispozícii pre maturitnú komisiu.  

 

Vyjadrenie MK k dosiahnutému prospechu: 

Príprava a organizácia maturitnej skúšky bola dobre zabezpečená. Praktická časť maturitnej 

skúšky obidvoch tried hotelovej akadémie dopadla výborne a splnila naše očakávania, odbor 

kuchár, čašník-servírka a spoločné stravovanie boli na priemernej úrovni. Oficiálne výsledky 

maturitnej skúšky sú u p. zástupkyne Ing. Mileny Mjartanovej. 

 

Záverečné skúšky: 

Cieľové požiadavky na tento rok boli splnené, organizácia ZS bola na výbornej úrovni.  

Záverečné skúšky úspešne absolvovali z odborných predmetov všetci žiaci gastronomických 

odborov. PČ ZS bola na priemernej až slabšej úrovni. PČ ZS preukázala nízku úroveň 

zručností žiakov a nesprávne návyky /pokrčené a roztrhané obrusy, nedodržanie pravidiel pri 

príprave tabúľ a servise jedál, slabá kreativita pri vizualizácii témy, ľahkovážny prístup/. TČ 

ZS preukázala slabé vedomosti žiakov. Príčiny vidíme v nízkej úrovni vedomostí žiakov 

prichádzajúcich zo základných škôl a v nedostatočnom záujme zo strany žiakov o daný odbor.  

 

Súťaže:   

P.

Č. 
názov súťaže  Vyhlasuje 

Počet 

zapojen

ých  

žiakov 

Hlavná súťaž 

konaná dňa 

Najlepšie umiestnenia 

meno žiaka a trieda úroveň umiestnenie 
meno učiteľa, 

ktorý žiaka pripr. 

1. 
Rytier čiernej dámy 

Prievidza 

Škola baristu 

p.Cibuľa 
1 9.10.2015 

Michaela Pevná 

III.HA 
národná 1. miesto Ing. Nora Nápoká 

2. 
Michal star 

Levice 

Škola baristu 

p.Cibuľa 
2 9.-10.11.2015 

Aneta Bulovčáková 

V.HB 

Simona Michalíková 

IV.HA 

 národná 

1. miesto 

 
1. miesto 

 Ing. Nora Nápoká 

 3. 
Skills Slovakia 

Nové Zámky 
MŠVVaŠ SR 2 11.11.2015 

Lukáš Malík 
III.HA 

Daniel Dobiáš 

II.KZ 

 regionálna účasť  Mgr. Juraj Fencík 

 4. 
Kórejský kulinársky 

deň Bratislava 

Kórejský 

veľvyslanec 
2 19.11.2015 

Ester Kotlebová 
IV.HB 

Jessica Navrátilová 

IV.HB 

 národná účasť 
 Mgr. Anna 

Zámečníková 

 5. 
Goral master cup 
Bratislava 

SKBA 2 29.1.2016 

Lenka Markovská 

IV.HB 
Patrícia Urbanová 

IV.HB 

 národná bronzová zóna 
 Mgr. Veronika 
Križková 

6. 
Slovak barista cup 

junior Bratislava 

Academy of 

coffee 
2 29.1.2016 

Kristína Račková 

III.HA 

Michaela Pevná 
III.HA 

národná účasť 
Mgr. Veronika 

Križková 

7.  
Barista junior 

Nové Zámky 

Škola baristu 

p.Cibuľa 
1 8.-9.3.2016 

Michaela Pevná 

III.HA 
národná účasť 

Mgr. Veronika 

Križková 

8. 
Trenčiansky pivný 
somelier  Trenčín 

SOŠ OaS 
Švančarová 

4 17.3.2016 

Simona Kopuncová 

II.HA 

Karolína Mišovcová 

II.HA 
Adrián Kulíšek 

II.HA 

Filip Pupiš  

II.HA 

národná 

3. miesto 
 

 

účasť 

 

 
 

Mgr. Janka 

Švančarová 

 

Mgr. Anna 
Zámečníková 

 

Mgr. Juraj Fencík 
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9. 
Mladý somelier 

Piešťany 

hotelová 

akadémia 
2 21.-22.3.2016 

Ľuboš Osacký 

I.HA 

Filip Bachinec 

I.HA 

medzinárodn

á 
účasť 

Mgr. Janka 
Švančarová 

 

10. 
Junior Teatender 

Competetion Piešťany 

hotelová 

akadémia 
1 21.-22.3.2016 

Terézia Beckertová 

II.HA 
národná účasť 

Mgr. Janka 

Švančarová 

 

11. SOČ SOŠOaS 6 marec 2 16 

Lucia Šimorová 

Michaela Pevná 
Lucia Mináriková 

Daniela Ciesarová 

Michaela Králiková 

Kristína Černošková 

III.HA 

školská účasť 

Mgr. Janka 

Švančarová 

Ing. Dagmar 
Šargavá 

12. Vitis Tropheé junior  
ASSR a 

Hubert 
2 4.-5.4.2016 

Simona Michalíková 

IV.HA 

Filip Bachinec 

I.HA 

národná účasť 

Mgr. Janka 

Švančarová 
 

13. 
Gastro Macro Cup 

Přerov 

SŠ 

gastronómie a 

služieb 

2 6.4.2016 

Aneta Makyšová 

III.HB 

Terézia Beckertová 
II.HA 

medzinárodn

á 

účasť 

 

1.miesto 

Bc. Oľga Galková 
Ing. Radoslav 

Meravý 

Mgr. Janka 

Švančarová 

14. 
Mladý barista  

Námestovo 

Educo  

Škola baristu 

p.Cibuľa 

2 14.-15.4.2016 

Simona Kopuncová 
II.HA 

Michaela Pevná 

III.HA 

medzinárodn

á 

účasť 

 

2. miesto 

Mgr. Veronika 

Križková 

15. 
Trendy barový čašník 
Púchov 

Klub mladého 

barmana a 

baristu 

2 27.4.2016 

Terézia Beckertová 

II.HA  
Michaela Pevná 

III.HA 

národná 

finále 

 

účasť 

Mgr. Veronika 
Križková 

16. 
Deň podpory remesiel 

Trenčín 

TSK - 

výstavisko  
3 29.4.2016 

Katarína Bučková 

II.HB 
Katarína Ščepánová 

III.CHD 

Miriam Gagová 

III.CHD 

národná 

účasť 
 

3. miesto 

3. miesto 

Mgr. Veronika 

Križková 

Bc. Eva Bohunická 

17.  
Torty a svet pečenia 

Trenčín 

TSK - 

výstavisko 
1 13.-14.5.2016 

Katarína Ščepánová 
III.CHD 

 

národná účasť Bc. Eva Bohunická 

18. 
Kórejský kulinársky 

deň Bratislava 

Kórejský 

veľvyslanec 
2 31.5.2016 

Katarína Bučková 

II.HB 

Sabína Bočáková 
II.HB 

národná účasť 

Bc. Oľga Galková 

Ing. Radoslav 

Meravý 

19.  
Oheň náš darca 

Kežmarok 

hotelová 

akadémia 
3 7.-8.6.2016 

Terézia Beckertová 

II.HA 

Karolína Mišovcová 

II.HA 
Nina Karasová  

II.HA 

národná 1. miesto 

Mgr. Janka 

Švančarová 

 
Mgr. Juraj Fencík 

20. 
Súťaž vo varení gulášu  

Dolná Poruba 
obecný úrad 15 25.6.2016 

Andrej Škrovánek 

Martin Mikušinec 

Martin Žitňan  
I.ČK 

Laura Suchá 

Dávid Ilavský 

Ondrej Nedielka 

II.ČK 
Matej Gerla 

Lukáš Jasaj 

Martin Mikušinec  

III.ČK 

Matej Čupalka 
Kristián Suchý 

Denisa Tašárová 

II.AD 

Michal Michalec 

Erik Lobotka 
Katarína Betáková  

I. zmiešané družs. 

regionálna 

 

 

 

3. miesto 

 
 

 

1. miesto 

 

 
 

 

 

 

 
2. miesto 

 

 

 

Bc. Oľga Galková 

 

Ing. Radoslav 

Meravý 
 

Mgr. Anna 

Zámečníková 

 

Ing. Dagmar 
Šargavá 

 

Bc. Peter Ondrášek 
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Členovia našej komisie sa v tomto roku zúčastnili najväčšieho počtu súťaží s peknými 

výsledkami, každý z komisie výrazným spôsobom prispel k naplneniu plánu práce 

gastronomickej komisie za čo im patrí moje poďakovanie. 

 

Aktivity MK:   

Boli zrealizované aktivity plánované i nové podľa aktuálnej ponuky:. 

 
P.č
. 

Názov aktivity (príp. 
popis) 

Dátum Miesto 
Meno 

organizátora 

Počet 
zúč. 

žiakov 

Prínos pre žiakov, školu, 
región* 

Zodpovedný za akciu 
(zorganizoval) 

 
1. 

Aktualizovanie ŠKvP 
august 
2015 

SOŠ OaS vedenie školy 

6444 K 
6444 H 
2964 H 
6445 H 

vzdelávanie žiakov 

 
Mgr. Janka Švančarová 
Mgr. Anna Zámečníková 

Ing. Dagmar Šargavá 
Mgr Juraj Fencík 

 
2. 

Deň gramotnosti 8.9. 2015 
SOŠ OaS 
Trenčín 

vedenie školy - 

výchova ku kreativite 
a tvorivosti 

zážitkové a praktické 
vyučovanie 

 
Ing. Radoslav Meravý 

Bc. Oľga Galková 
Ing. Dagmar Šargavá 

Mgr. Anna Zámečníková 
Mgr. Janka Švančarová 

Ing. Nora Nápoká 
 

 
2. Tematické plány 10.9. 2015 

SOŠ OaS 
Trenčín 

vedenie školy - počítačové zručnosti 
 

Ing. Radoslav Meravý 

 
3. 

Pečenie pre TSK 1.10.2015 
SOŠ OaS 
Trenčín 

vedenie školy II.HB 

 
zem. muffiny, oškvarkové p. 
poskytnutie receptov 
moravské koláče, linecké k. 
linecké kolieska 
praktické vyučovanie, 
enviromentálna výchova 

 
Ing. Radoslav Meravý 

Bc. Oľga Galková 
Mgr. Anna Zámečníková 

Mgr. Juraj Fencík 
 

 
4. 

Deň zdravej výživy 16.10.2015 
SOŠ OaS 
Trenčín 

gastrokomisia III.HA 
praktické vyučovanie, 
enviromentálna výchova 

 
Ing. Danica Vlnová 

Ing. Radoslav Meravý 
Ing. Dagmar Šargavá 

 

 
5. 

Exkurzia  PD Vajnory  26.10.2015 Bratislava 
Ing. Radoslav 

Meravý 

III.HA 
III.HB 
I.ČK 

zážitkové vyučovanie 

 
Ing. Radoslav Meravý 

Mgr. Janka Švančarová 
Mgr. Anna Zámečníková 

Ing. Nora Nápoká 

 
6. 

Medzinárodná výstava 
Vinum Laugarício 

27.11.2015 

Výstavisko 
Pod Sokolice 

Trenčín 

Mgr. Janka 
Švančarová 

II.HA 
II.HB 
II.ČK 

výchova ku kreativite 
a tvorivosti, praktické 
a zážitkové vyučovanie 

 
Mgr. Janka Švančarová 
Mgr. Anna Zámečníková 

Ing. Dagmar Šargavá 
Bc. Jana Gavendová 
Bc. Anna Dávidková 

MVDr. Marta Kresseová 

 
7. 

DOD  TSK 16.12.2015 TSK Trenčín TSK Trenčín 
II.HA 
III.HA 

praktické vyučovanie 

 
Ing. Radoslav Meravý 

Mgr. Janka Švančarová 
Bc. Oľga Galková 

 
 
 
 
8. 

 Danubius Gastro a 
SlovakiaTour 

29.1.2016 
Bratislava - 

Incheba 

Ing. Radoslav 
Meravý, 

MVDr. Marta 
Kresseová 

I. HA, I.HB 
I.ČK, I.N 
I.KZ, II.N 

II.EM 
 II.VRŠ 
II.HA 
III.HA 
IV. HB 
V.HB 

zážitkové vyučovanie, 
enviromentálna výchova, 
výchova ku kreativite a 
tvorivosti 

 
 

MVDr. Marta Kresseová 
Mgr. Juraj Fencík 
Ing. Jela Rácová 

PhDr. Marcela Štefániková 

 
9. 

Zostavovanie vlastných 
kalkulácií 

marec 2016 
SOŠ OaS 
ŠJ Trenčín 

Ing. Martina 
Barteková 

- praktické vyučovanie 
 

Bc. Oľga Galková 

 
10. Exkurzia Osvienčim 16.32016 Osvienčim 

Mgr. Juraj 
Fencík 

II.HA 
II.HB 

II.VRŠ 
zážitkové vyučovanie 

 
Mgr. Juraj Fencík 

Mgr. Martina Čuláková 

 
11. Deň podpory remesiel  29.4.2016 

TSK - Trenčín 
výstavisko  

vedenie školy 
II.HB 
II.CH 

praktické vyučovanie 
 

Bc. Oľga Galková 
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12. Odborné exkurzie: 

výrobné a odbytové 
strediská 

október 
2015 - jún 

2016 

Trenčín 
Trenčianske 

Teplice 
gastrokomisia 

I.HA, I.HB 
I.N, II.N 
IV.HA 
IV.HB 
III.HA 

III.CHD 

zážitkové vyučovanie, 
enviromentálna výchova, 
praktické vyučovanie 

 
Mgr. Janka Švančarová 
MVDr. Marta Kresseová 
Mgr. Veronika Križková 

Mgr. Juraj Fencík 
Mgr. Anna Zámečníková 

 

 
13. Odborná gastronomická 

exkurzia  
26.-

29.6.2016 
Praha 

Ing. Dagmar 
Šargavá 

III.HA 

enviromentálna výchova, 
výchova ku kreativite 
a tvorivosti, zážitkové 
vyučovanie 

 
Ing. Dagmar Šargavá 

Mgr. Anna Zámečníková 

 
14. 

Krúžková činnosť 
október 

2015 - jún 
2016 

SOŠ OaS 
Trenčín 

vedenie školy - 

praktické vyučovanie, 
výchova ku kreativite a 
tvorivosti 

Mgr. Janka Švančarová 
Bc. Oľga Galková 

Mgr. Anna Zámečníková 
Ing. Nora Nápoká 

 

Prezentácia MK na verejnosti: 

Naši odborní učitelia: Ing. Nora Nápoká, Mgr. Janka Švančarová, Mgr. Anna Zámečníková 

v spolupráci s Národným ústavom celoživotného vzdelávania a Ministerstvom školstva 

vzdelávali odbornú verejnosť cez projekty podporované Európskou úniou po Slovensku. 

 

Deň otvorených dverí ukázal vysokú úroveň zručností študentov, čo sa pozitívne prejavilo vo 

vytváraní dobrého mena v očiach verejnosti, za čo patrí vďaka všetkým kolegom, ktorí sa 

podieľali na príprave.  

 

Dobová hostina na Trenčianskom hrade ako praktická maturitná skúška vyniesla našu školu 

do povedomia verejnosti cez rôzne médiá na celom Slovensku, čo ocenil i predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a zástupcovia zamestnancov pre duálne vzdelávanie. 

Takisto oceňujem prácu a úsilie členov komisie a konzultantov, ktorí si dôsledne plnili svoje 

úlohy a stretávali sa so žiakmi pravidelne po vyučovaní. 

 

Súťaž vo varení gulášu v Dolnej Porube takisto prispela a ukázala, že i v konkurencii 

dospelých sa naši žiaci nestratia, ba výrazne prevýšili i úroveň niektorých „odborníkov“ 

v dospelej kategórii. Týmto vyslovujem poďakovanie žiakom za vzornú reprezentáciu našej 

školy.  

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť MK: 

 vzájomné hospitácie členov MK - naša začínajúca pedagogická pracovníčka sa 

zúčastnila praktických cvičení u svojich kolegov, 

 práca so študentmi vzdelávanými podľa IUP prebiehala podľa dohodnutých 

konzultácií a ukončená skúškou v stanovený deň, 

 kontrola úrovne dosahovaných výsledkov vo vyučovacom procese bola realizovaná 

formou ústneho skúšania, písomiek, modulových testov i praktických zručností. 

Prejavujú sa výrazné rozdiely v hodnotení v predmete prax v škole a u súkromníkov. 

 plnenie časovo-tematických plánov - podarilo sa nám odučiť požadované učivo či už 

na teoretickom vyučovaní alebo na praktickom vyučovaní (kuchyňa, stolovňa).  

 plnenie Školského vzdelávacieho programu bolo dodržané, uskutočnil sa barmanský 

(Jozef Roth), baristický (Stanislav Cibuľa) i someliersky kurz (Andrej Gubány) 

 plnenie úloh z plánu práce školy a z Pedagogicko-organizačných pokynov na školský 

rok 2015/2016 sme sa snažili dodržať 

 príprava študentov na vyučovanie – výsledky modulových testov má za danú triedu 

vyučujúci predmetu, vyhodnocovali sa podnikateľské projekty žiakov, kulináriá, iné 

práce v súvislosti s domácou prácou na internete, práca s kalkulačným a normovacím 

listom ... . Ako sme už spomínali, najlepšie sa pracuje so žiakmi hotelovej akadémie, 
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kde sú najlepšie výsledky čo sa týka prospechu, potom sú to maturitné ročníky, kde sa 

priemer na triedu pohybuje okolo čísla 2,50. Najväčšiu nespokojnosť vidíme v 

učebných odboroch, kde žiaci prejavujú nízky záujem o štúdium a mnohokrát 

nerešpektujú pokyny vyučujúceho. To sa prejavilo i na záverečných skúškach.  

 o plnenie výchovno-vzdelávacích cieľov MK sa neustále počas celého roka snažili 

všetci učitelia gastronomickej komisie. Využívali prezentácie na notebooku alebo cez 

dataprojektor, receptúry teplých a studených pokrmov, internet podľa možností, 

vlastné pomôcky pri varení, učebnice, filmy. 

 materiálno-technické zabezpečenie vyučovania - chýba pokrytie internetu po celej škole 

vrátane kabinetov, žiaci by už na hodinách mohli vyhľadávať a pracovať s informáciami 

k danej téme, na mnohých učebniach to však dnes nie je možné. Je potrebné pravidelne 

dopĺňať inventár do cvičnej kuchyne a stolovne v súvislosti s častým používaním a 

znehodnotením, nakúpiť dizajnovo riešený inventár na súťaže, problémové pečenie v rúrach 

v súvislosti s nerovnomerným pečením výrobkov na rôzne podujatia - je v riešení 

Opravy maturitných prác 

 

Meno a priezvisko učiteľa 

 

SS - projekty 

 

HA - projekty 

 

HA - dobová  

hostina 

 

Spolu 

1. Ing. Milena Mjartanová - 1 - 1 

2. MVDr. Marta Kresseová 2 - - 2 

3. Ing. Jela Rácová  - 2+2 5 9 

4. Bc. Oľga Galková  2 - - 2 

5. Mgr. Janka Švančarová 2 4+1 10 17 

6. Mgr. Veronika Križková 2 - - 2 

7.  Mgr. Juraj Fencík 1 - 4 5 

8.  Bc. Anna Dávidková - - - - 

9.  Bc. Jana Gavendová - - - - 

10.  Mgr. Anna Zámečníková - 4 4 8 

11. Ing. Dagmar Šargavá 2 2+1 - 5 

12. Ing. Radoslav Meravý - 2+1 2 5 

13. Ing. Boris Bagar - 1 - 1 

14. Ing. Kvetoslava Zubáková - 1 - 1 

15. Ing. Zuzana Gloneková - 1 - 1 

16. Mgr. Monika Vavríková - 1 - 1 

17. Mgr. Gabika Zavacká - 1 - 1 

18. Ing. Stanislav Kadlec - 1 - 1 

19. Ing. Danica Vlnová - - 2 2 

20. Mgr. Gabriela Santová - 1 - 1 

 
Vzdelávanie členov MK:   

Ing. Dagmar Šargavá  Prípravné atestačné vzdelávanie pred 1. atestáciou 60 hodín  

    aktualizačné vzdelávanie v Trenčíne MPC 

    Uplatňovanie tradičných surovín v školskom stravovaní  

    Centrum enviromentálnych aktivít, farma Kozojedy,  

Základná škola Waldorfského typu Brno, 12hodín 
 

Mgr. Veronika Križková Baristický kurz  SOŠ OaS Trenčín 13.-15.6.2015, 21 hodín, certifikát 
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Metodická komisia odboru cestovný ruch 

 

Organizácia práce MK CR 

V predmetovej komisii CR sa vyučuje 21 predmetov. 

Predmety MK CR 

 Animačné a kongresové služby – AKY 

 Cestovný ruch – CTO 

 Geografia – GEG 

 Hospodárska geografia – HOG 

 Geografia cestovného ruchu – GOR 

 Hotelový a gastronomický manažment – HGM 

 Modelovanie prevádzky hotelov - MPY 

 Odborné zručnosti – OZR 

 Rezervačné a informačné systémy - RIY 

 Dejiny kultúry – DEK 

 Seminár z cestovného ruchu – SZR 

 Služby cestovného ruchu – SLC 

 Techniky cestovného ruchu – TCR 

 Technológia služieb cestovného ruchu – TSF 

 Technológia služieb cestovného ruchu – praktikum  - TSQ 

 Marketing v cestovnom ruchu – MRC 

 Manažment v cestovnom ruchu – MNC 

 Podnikanie v cestovnom ruchu – VCR  

 Sprievodcovská činnosť – SPC  

 Tvorba projektov  - TFP 

 Praktické cvičenia – PCV 

 

Zloženie MK CR 

Predseda PK: PhDr. Marcela Štefániková 

Členovia PK:  Ing. Gabriela Kelešiová 

  Ing. Eva Srogoňová 

  Ing. Marcela Šimíčková 

  Ing. Ivica Košútová 

  Ing. Jela Rácová 

  Mgr. Roman Jaška 

Ing. Viera Kopšová 

Ing. Ľubica Gerhardt 

Ing, Michaela Krajčová 

 

Predmetová komisia v školskom roku 2015/2016 zasadala 13 krát. 

V  školskom roku 2015/2016 sme sa na vyučovaní odborných ekonomických predmetov 

cestovného ruchu zameriavali najmä na: 

1. dôsledné vypracovanie a aplikovanie školských vzdelávacích programov, 

2. plnenie časovo – tematických plánov, 

3. kladenie dôrazu na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov,  

4. individuálny prístup k žiakovi,  
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5. kvalitnú prípravu žiakov a aplikovanie učiva formou praktických cvičení, 

6. vytvorenie podmienok pre reálne podnikanie v praktickom vyučovacom predmete 

podnikanie v cestovnom ruchu, 

7. pravidelnú účasť vyučujúcich na odbornom vzdelávaní, školeniach a seminároch. 

 

Maturitné skúšky 

V komisii bol prerokovaný a schválený postup prípravy maturitných zadaní pre PČOZ MS a 

TČOZ MS pre študijný odbor 6405 K pracovník marketingu, pre študijný odbor 6355 M 

služby v cestovnom ruchu, ktorých žiaci boli prihlásení k maturitnej skúške.  

Cieľom maturitnej skúšky je overiť vedomosti a zručnosti žiakov v rozsahu učiva určeného 

učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi pre príslušný študijný 

odbor, úroveň pripravenosti absolventov uplatniť sa v povolaní či uchádzať sa o ďalšie 

vzdelávanie. Pri príprave maturitných otázok a skúšok sme rešpektovali ustanovenia 

Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia 

na stredných školách a Vyhlášky č. 209/2011 z 24. júna 2011, ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška 318/2008. 

Praktická časť maturitnej skúšky mala formu obhajoby vlastného projektu a formu obhajoby 

úspešných súťažných prác a to v študijnom odbore 6355M služby v cestovnom ruchu (IV. R) .  

Produkt v zážitkovom cestovnom ruchu na Slovensku - Štyri živly Zeme – TERRA (Zem), 

AQUA (Voda), IGNIS (Oheň), AERIS (Vzduch), kde majú vytvoriť 4-dňový poznávací 

zájazd na danú tému, ktorý žiaci odovzdali v termíne do 04. 03. 2016 v písomnej aj 

v elektronickej forme vyučujúcej predmetu  tvorba projektov. 

Praktická časť maturitnej skúšky v odbore 6405 K pracovník marketingu cestovný ruch mala 

formu praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy pod názvom AKTÍVNA 

A ODDYCHOVÁ DOVOLENKA V STREDOMORÍ S MNOŽSTVOM PRÍRODNÝCH 

A KULTÚRNYCH POKLADOV, NEDOTKNUTÝCH DIVOKÝCH PLÁŽÍ 

A OKÚZĽUJÚCICH MESTEČIEK so štyrmi témami  zameranými na krajiny Stredomoria. 

Každá téma mala štyri úlohy. Jedna žiačka mala formu obhajoby úspešných súťažných prác. 

Schválené zadania v PK predložila vedúca PK na schválenie riaditeľke školy. 

Kópie schválených zadaní dostali všetci žiaci tejto triedy. Zadania na PČOZ MS sú v prílohe 

k zápisnici. 

V školskom roku 2015/2016 maturovali dve triedy so zameraním na cestovný ruch. V odbore 

pracovník marketingu – cestovný ruch maturovalo 19 žiakov s priemerným prospechom 

v PČOZ MS 1,58 a v TČOZ MS 2,68. Jedna žiačka  z TČOZ MS s prospechom nedostatočný. 

V odbore služby v cestovnom ruchu maturovalo 20 žiakov s priemerným prospechom 

v PČOZ MS 1,48 a v TČOZ MS 1,55. Jeden žiak nebol k maturitnej skúške pripustený. 

Skúšajúci predmetovej maturitnej komisie svedomitým plnením funkcie a dôsledným 

dodržaním platných predpisov zabezpečili nerušenú činnosť komisie a úspešný priebeh 

maturitných skúšok. 
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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. 

Geografická 

olympiáda – 

kategórie A            

MŠVVaŠ SR 1 10.3.2016 

 Adam Bartalský 

III.R 

 

Krajská           
5. miesto 

v kategórii A 

Ing. Ivica 

Košutová 

2 

JA Veľtrh 

podnikateľských 

talentov - Vitajte 

v našom regióne 

JA Slovensko 

MŠVVaŠ SR 
5 22.3.2016 

 Dominika 

Gajdošíková 

 Paulína 

Kmeťová 

 Katarína 

Adamičková 

 Nikola Ferová 

 Adam Bartalský 

III.R 

 

Celo - 

slovenská 

1.       miesto 

v kategórii: 

Najzaujímavejšia 

prezentácia 

regiónu 

1.       miesto 

v kategórii: 

Prezentačné 

vystúpenie 

súťažného tímu 
 

Ing. Gabriela 

Kelešiová 

 

 

 

 

 

2. 

JA Veľtrh 

podnikateľských 

talentov - Vitajte 

v našom regióne 

JA Slovensko 

MŠVVaŠ SR 
5 22.3.2016 

 Adrián Molota 

 Lenka 

Suchárová 

 Nikola 

Szentkirayiová 

 Simona 

Viktorínová 

 Vanesa 

Vodárová 

III.R 

 

Celo - 

slovenská 

1.miesto v 

kategórii: 

Najlepší 

regionálny 

produkt 

 

2.miesto v 

kategórii: 

Prezentačné 

vystúpenie 

súťažného tímu 

 

2.  miesto v 

kategórii: 

Najlepší 

študentský tím 

 

3.  miesto v 

kategórii: 

Najlepší 

prezentačný tím 

Ing. Marcela 

Šimíčková 

3. 
Mladý Európan 

 
MŠVVaŠ SR 3 21.04.2016 

 Nikola 

Szentkirayiová 

 Adrián Molota 

 Adam Bartalský 

 

III.R 

 

Regionálna 8. miesto 
Ing. Ivica 

Košutová 

4. 

Mladý tvorca 

2016 Nitra - Top 

turistická 

destinácia regiónu 

Ministerstvo 

hospodárstva SR 

Ministerstvo  

dopravy, výstavby 

a regionálneho 

rozvoja SR 

MŠVVaŠ SR 

3 28.4.2016 

 Christián Didi, 

 Natália 

Holičová, 

 Zuzana 

Kukučová 

 

IV.R 

Celo - 

slovenská 

3. miesto Cena 

Ministra dopravy, 

výstavby 

a regionálneho 

rozvoja 

Slovenskej 

republiky 

PhDr. Marcela 

Štefániková 

5. 
Môj projekt pre 

región 

Junior 

Achievement n.o. 

akreditovaná MS.... 

3 9.6.2016 
 Dominika 

Gajdošíková 

 Celo - 

slovenská 
1. miesto   

Ing. Gabriela 

Kelešiová 



SSStttrrreeedddnnnááá   ooodddbbbooorrrnnnááá   ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

68 

 

 Paulína 

Kmeťová 

 Katarína 

Adamičková 

III.R 

 

 

Aktivity MK 

P.

č. 

Názov aktivity (príp. 

popis) 
Dátum Miesto 

Počet zúč. 

žiakov 

Prínos pre žiakov, školu, 

región* 

Zodpovedný za akciu 

(zorganizoval) 

1. 

Deň gramotnosti 
September 

2015 
SOŠ O a S 

Všetci 

žiaci školy 

Ekologická výchova, 

medzikultúrna výmena, 

výchova k aktívnemu 

občianstvu, výchova 

k ľudským právam, 

výchova k manželstvu 

a rodičovstvu, rovnosť 

príležitostí, ochrana života 

a zdravia, mediálna 

výchova, čitateľská 

gramotnosť, jazykové 

zručnosti, výchova 

k umeniu, výchova 

k humanizmu, 

Ing. Jela Rácová 

PhDr. Marcela Štefániková 

2. 
Odborná exkurzia – 

hotel Grand  

September  

2015 
Trenčín 

IV. R 

 21 

Praktické vyučovanie – 

predmet Technológia 

služieb CR - praktikum 

Ing. Gabriela Kelešiová 

3. Prieskum trhu – 

zisťovanie spokojnosti 

návštevnikov regiónu 

s ponúkanými službami 

v oblasti CR 

November 

2015 
Trenčín 

III. R  

11 

Praktické vyučovanie – 

predmet Podnikanie 

v cestovnom ruchu  

       

Ing. Gabriela Kelešiová 

4. 

Prezentácia Japonska 
December 

2015 
Trenčín  

III. R 

IV. R 

Medzikultúrna výmena, 

výchova k aktívnemu 

občianstvu, výchova 

k ľudským právam, 

PhDr. Marcela Štefániková 

5. 

Odborná exkurzia na 

veľtrhu CR -  ITF 

Slovakiatour 

Január 

2016 
Bratislava 

IV.HB, 

II.VRŠ, 

II.EM, 

I.HA, 

I.HB, 

II.HA, 

II.HB, 

III.HA. 
50 

Technológia služieb CR  

Cestovný ruch 

-  zážitkové vyučovanie, 

medzikultúrna výmena,  

praktické vyučovanie 

 

Ing. Jela Rácová 

PhDr. Marcela Štefániková 

6.  

 „ Za dolinou dolina “ 

Jarný festival CR 
Apríl 2016 

Trenčín SOŠ 

O a S 

žiaci 

a učitelia 

školy, 

verejnosť 

Ekologická výchova, 

medzikultúrna výmena, 

výchova k aktívnemu 

občianstvu, výchova 

k ľudským právam, 

, mediálna výchova, 

čitateľská gramotnosť, 

jazykové zručnosti, 

výchova k umeniu, 

výchova k humanizmu, 

Ing. Jela Rácová 

Ing. Marcela Šimíčková 
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8.  
Mapovanie primárnej 

ponuky CR 
Máj 2015 

Trenčianske 

Teplice 

III. R 

 11 

Praktické vyučovanie – 

predmet Podnikanie 

v cestovnom ruchu 

 

Ing. Gabriela Kelešiová 

 

8. 

Odborná exkurzia Vetrh 

– Region Expotour 

Trenčín 

Máj 2015 Trenčín 

II. M,  

11 

II. VRS 

10 

III. R 

22 

 

Praktické vyučovanie – 

Technológia služieb CR 

a praktické cvičena 

Ing. Gabriela Kelešiová 

PhDr. Marcela Štefániková 

9. 

Odborná exkurzia  

„Spoznávame stovežatú 

Prahu“ 

Jún 2016 Praha 
III. R 

24 

Odborný a kultúrno – 

poznávací charakter, 

nakoľko zameranie tried je 

na cestovný ruch. Žiaci si 

mohli všimnúť prácu 

sprievodcu cestovného 

ruchu, čo je taktiež ich 

náplňou odbornej prípravy 

na budúce povolanie- 

zážitkové vyučovanie, 

medzikultúrna výmena,  

praktické vyučovanie 

PhDr. Marcela Štefániková 

Ing. Ivica Košútová 

 

Prezentácia PK CR na verejnosti 

V dňoch 26.04.2016 – 28.04.2016 sa Ing. Mandincová a PhDr. Marcela Štefániková zúčastnili 

výstavy Mladý tvorca 2016 v Nitre a súťaže TOP turistická destinácia regiónu pod záštitou 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a tým 

prezentovali školu na verejnosti. 

Dňa 02. 05 2016 Ing. Gabrielu Kelešiovú a Ing. Marcelu Šimíčkovú  s vybranými žiačkami 

prijal v prezidentskom paláci prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. 

V máji ž iačky III.  M tr iedy personálne zabezpečili stánok Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na výstave Región Tour Expo Trenčín 2016 v  spolupráci 

s  KOCR.  

 

Výchovno - vzdelávacia činnosť MK CR 

Ing. Rácová, Ing.Šimíčková a PhDr.Štefániková pripravovali žiakov na PČOZ MS 

a zabezpečili ich realizáciu.  

Všetky odborné predmety cestovného ruchu boli v školskom roku 2015/2016 odučené podľa 

tematických plánov. Do výučby jednotlivých predmetov vyučujúci priebežne začleňovali 

aktuálne informácie. V pedagogickom procese sa orientovali na tvorivo-humánnu výchovu 

a vzdelávanie, na výchovu k demokracii, mravným hodnotám s dôrazom na individuálny 

prístup k žiakovi, na prehlbovanie vzťahu žiakov k ochrane životného prostredia. Formou 

individuálneho štúdia si učitelia doplňovali svoje odborné a všeobecné vedomosti 

a sprostredkovávali ich žiakom. Zabezpečovali si aktuálne materiály na odučenie tematických 

celkov v súlade s platnými učebnými osnovami predmetu.  

V priebehu školského roka sa učitelia podieľali na kontrole úrovne dosahovaných výsledkov 

vo vyučovacom procese. 

Pre budúci školský rok navrhujeme vzájomné hospitácie členov PK. 
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Praktické vyučovanie 

V dňoch od 12. 10. 2015 do 23. 10. 2015 sa žiaci IV. R triedy zúčastnili súvislej odbornej 

praxe v cestovných kanceláriách, kultúrno-informačných kanceláriách a kultúrno-

spoločenských zariadeniach. 

Žiaci III. R sa zúčastnili súvislej odbornej praxe v čase od 02. 11. 2015 do 20. 05. 2016 

v Trenčianskom múzeu a na Trenčianskom hrade. 

Žiaci II. VRŠ absolvovali súvislú odbornú prax v čase od 23. 05. 2016 do 03. 06. 2016  

hotelových a stravovacích zariadeniach.   

Návrhy pre praktické vyučovanie pre rok šk. rok 2016/2017 

Žiakom študijného odboru pracovník marketingu – cestovný ruch III. M a IV. M, ktorí sú 

v odborných predmetoch, zameraný na cestovný ruch odporúčame zabezpečiť prax aj  

v zariadeniach priamo – súvisiacich s cestovným ruchom – cestovných kanceláriách, 

agentúrach, ubytovacích zariadeniach , informačných kanceláriách, oblastných a krajských 

združeniach cestovného ruchu, marketingových a reklamných agentúrach a pod... 

 

Vzdelávanie členov MK CR 

- v októbri 2015 a v marci 2016 sa zúčastnili pracovného stretnutia učiteľov predmetu 

podnikanie v cestovnom ruchu Ing. Marcela Šimíčková a Ing. Gabriela Kelešiová, 

-  v dňoch 12. 10 2015 –  14. 10. 2016 v Terchovej sa Ing. Šargavá a  PhDr. 

Štefániková zúčastnili kontinuálneho aktualizačného vzdelávania na 

tému Sys tém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole a  poskytli  

informácie členom komis ie.  

- 12. 05. 2016 sa Ing. Marcela Šimíčková zúčastnila 10. medzinárodnej konferencie – 

Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl – Univerzitná knižnica v 

Bratislave 

 

 

Metodická komisia zdravie a výživa 

 

Zloženie MK: 
Mgr. Anna Černeková 

PhDr. Helena Čimborová 

Mgr. Adriana Fencíková 

Mgr. Ingrid Rožníková 

Mgr. Monika Šišovská 

PhDr. Marcela Štefániková 

PaedDr. Monika Vavríková 

PaedDr. Zuzana Zahradníková 

Ivona Kopuncová 

Bc. Františka Nováková 

Bc. Vladimíra Ozimá 

Bc. Barbora Vojtechová 

Mgr. Gabriela Zavacká 
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Maturitné skúšky: 
Maturitných skúšok sa v tomto školskom roku zúčastnilo 10 študentiek odboru kozmetik. 

Z toho 2 študentky idú v septembri na opravnú maturitnú skúšku z predmetu slovenský jazyk 

a literatúra. 

 

Záverečné skúšky: 
Záverečných skúšok sa v školskom roku 2015/2016 zúčastnilo 12 dievčat, ktoré zvládli 

písomnú, praktickú  i ústnu časť záverečnej skúšky.  

 

Súťaže a aktivity: 

September 2015 

- strihanie v Domove sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach, /zodp.: Ozimá/ 

- príprava testov a úloh na zisťovanie úrovne vedomostí žiakov štud. i učebných odborov                        

- členovia PK pripravili aktivity ku Dňu gramotnosti - poskytovanie prvej pomoci 

    /zodp. Šišovská, Vavríková/        

- zapojili sme žiakov do súťaže stredoškolskej odbornej činnosti tým, že sme vyhlásili 

  zaujímavé a aktuálne témy 

         

 

Október 2015 

 

- 01.10.2015  DOD TSK , naše študentky Čapáková a Peťovská robili módne účesy na TSK 

  /zodp. Zavacká, Ozimá/ 

- 16.10.2015 Svetový deň zdravej výživy – pripravili sme si pre študentov zdravý pultík s 

  popisom zdravej stravy /zodp. Šišovská, Šargavá/ 

- exkurzia Interbeauty Bratislava /zodp. : Kopuncová, Vojtechová/ 

 

November 2015 

  

- žiačky Galková, Remšíková, Lipárová, Čapáková sa zúčastnili na akcii stredoškolák EXPO 

  center Trenčín ( prezentácia odborov) , /zodp. : Kopuncová/ 

- spolupráca s humanitnou komisiou pri organizácii krajskej súťaže Majster rétor (vytvorenie 

  účesu a make-upu k danej téme) 

- zúčastnili sme sa súťaže JUVYR - 24.11.2015, súťažiaca Lucia Ondrisková z II.AD robila 

   svadobný účes a kozmetička Veronika Perthenová zo IV.KZ jesenné variácie 

  /zodp. : Vavríková, Kopuncová, Zavacká, Ozimá/ 

 

December 2015 

 

  - 03.12.2015 - Deň otvorených dverí – prezentácia odborov kozmetik, kaderník 

    /zodp. : Vavríková, Kopuncová, Zavacká, Ozimá/      

  - pokračujeme v separácii odpadu v budove školy.(elektro, plasty, papier).   

   /zodp.:   Černeková, školníci/ 

- 07.12.2015 - strihanie v Domove sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach, 

   /zodp.: Ozimá/ 
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Marec 2016 

 

- strihanie v Domove sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach, /zodp.: Ozimá/ 

- účasť žiakov na Beauty forum EXPO center Trenčín 

  /zodp.: Kopuncová, Vojtechová/ 

       

Apríl 2016 

 

- 12.04.2016 sme boli na medzinárodnom festivale filmov o trvalo udržateľnom rozvoji    

EKOTOPFILM 

- žiaci IV.HA sa zúčastnili prednášky o očkovaní v Nemocnici na Regionálnom úrade 

   verejného zdravia., /zodp.: Šišovská/ 

- Deň podpory remesiel – 29.04.2016 našu školu reprezentovali študentky. Markéta 

  Zemanová z II. BD s témou Glamour vlny a Klaudia Králiková z III.PSZ s témou 

  Lady Gaga 

- študentky kozmetiky a kaderníctva sa zúčastnili pri príprave modelov, účesov a make-upu 

   na praktickej maturite V.HB hotelovej akadémie na Trenčanskom hrade /zodp. Kopuncová, 

   Zavacká, Ozimá, Vojtechová/ 

- školenie Fibreplex Schwarzkopf, Tr.Teplice – Zavacká, Ozimá 

 

Jún 2016 

 

-  skúšky: maturitné, záverečné 

-  strihanie v Domove sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach, /zodp.: Ozimá/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SSStttrrreeedddnnnááá   ooodddbbbooorrrnnnááá   ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

73 

 

Aktivity členov komisie ZAV za školský rok 2015/2016 
P.č. 

Názov aktivity 
(príp. popis) 

Dátum Miesto 
Meno 

organizát
ora 

Počet zúč. 
žiakov 

Prínos pre 
žiakov, 
školu, 

región* 

Zodpovedn
ý za akciu 

(zorganizov
al) 

1. Deň 

gramotností 

8. 9. 2016 SOŠ 

OaS 

Komisia 

EKO 

Celá škola Všetky 

gramotnosti 

Šišovská, 

Vavríková 

2. Strihanie 

v domove 

sociálnych 

služieb 

v Adamovs. 

Kochan. 

September,december

, marec, jún 

Dom 

soc.slu

žieb 

Adam.

Koch. 

Ozimá 7 Zdokonalenie 

sa v strihoch, 

propagácia 

školy 

Ozimá 

3.  DOD TSK 1.10.2016 TSK Vedenie 

školy, 

 TSK 

3 

kadernič., 

2 

kozmetičky 

Propagácia 

školy 

 

Zavacká 

4. Svetový deň 

zdravej výživy 

16.10.2016 SOŠ 

OaS  

Komisia 

ZAV 

a gastro 

komisia 

Celá škola Zdravší 

sposob 

stravovania 

na škole 

Šišovská, 

Šargavá 

5. Stredoškolák 12.-13.11.2015 Expo 

center 

TN 

Expo 

center TN  

4 Propagácia 

školy 

Kopuncová, 

Zavacká 

6. MAJSTER 

RÉTOR 

8.12.2015 SOŠ 

OaS 

Komisia 

humanit. 

predm. 

IV.KZ Zdokonaľovan

ie sa v make 

upe a kreácií 

učesov na 

danú tému 

Vojtechová, 

Kopuncová, 

Zavacká, 

Ozimá 

7. Deň otvorených 

dverí – 

prezentácia 

odboru 

kozmetik, 

kaderník 

3.12.2015 SOŠ 

OaS 

Vedenie 

školy 

Žiaci 9. 

ročníkov 

ZŠ, 

návštevníci 

Propagácia 

školy 

Zavacká, 

Ozimá, 

Kopuncová, 

Vojtechová 

8.  EKOTOPFILM 12.4.2016 Kino 

MAX, 

TN 

Vedenie 

školy, 

Šišovská 

50 Environmentál

nejší postoj 

študentov k 

prostrediu 

Šišovská 

9.  Prednáška o 

očkovaní 

12.5.2016 RÚVZ 

TN 

Vedenie 

školy, 

Šišovská 

30 Študenti 

získali 

informácie 

o preventívno

m očkovaní 

Šišovská 

10. Deň podpory 

remesiel 

29.4.2016 Expo 

center 

TN 

Branislav 

Grohling 

2 Propagácia 

školy 

Ozimá, 

Vojtechová 

11. Maturity V.HB – 

líčenie, účesy 

22.4.2016 Hrad 

TN 

TSK, 

vedenie 

školy, 

V.HB 

10 Kreácia 

dobových 

učesov a 

líčenia 

Kopuncová, 

Vojtechová, 

Ozima, 

Zavacká 

 

Súťaž : 
JUVYR   - 24.11.2015, súťažiaca Lucia Ondrisková z II.AD –svadobný účes, 

                                      súťažiaca Veronika Perthenová zo IV.KZ- jesenné variácie 

zodpovedné: Vavríková, Kopuncová, Zavacká, Ozimá 
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Praktické vyučovanie 

 

V školskom roku 2015/2016 sme pokračovali v zameriavaní sa na kvalitu získaných 

vedomostí a zručností, uplatňovanie moderných učebných metód založených na riešení 

problémov a väčšej samostatnosti a tvorivosti žiakov. Používali sme stratégie , ktoré  

rozvíjajú kľúčové a odborné kompetencie žiakov v súlade so ŠVP a ŠkVP. 

Pri hodnotení  žiakov sme využívali viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite 

ich výstupov, najmä formatívne hodnotenie . 

Pri výchove žiakov v duchu humanizmu a   vytváraním priaznivého multikultúrneho 

prostredia, sme pomáhali žiakom porozumieť iným kultúram  formou   tematicky zameraných  

týždňov  na  jednotlivé  kultúry.  

Podporovali a rozvíjali sme enviromentálne správanie žiakov na odbornom výcviku a  

praxi, so zameraním sa na separáciu odpadu a udržateľnú spotrebu energetických zdrojov. 

Kontrolná činnosť bola v tomto školskom roku zameraná na uplatňovanie metodiky 

rozvoja odborných kompetencií žiakov  a podľa stupňa riadenia vykonávaná podľa plánu 

kontrolnej činnosti. 

Naďalej sme spolupracovali aj so zmluvnými partnermi a ich prevádzkami v Trenčíne, 

Trenčianskych Tepliciach, Nemšovej, Dubnici nad Váhom a Novej Dubnici. 

 

1. Grand hotel – Palackého 3477, 9011 01 Trenčín 

2. Country pub – Braneckého 179/14, 911 01 Trenčín 

3. Pizzéria Venezia – Hviezdoslavova 4, 911 01 Trenčín 

4. La Piazzetta - Horný Šianec 10, Trenčín 

5. Reštaurácia Kursalon – 17. novembra 32, 914 51 Trenčianske Teplice 

6. Retro restaurant – Palackého 6403, 911 01 Trenčín 

7. Hotel Panoráma - Šrobárova ul, Trenčianske Teplice 

8. Reštaurácia-pizzéria Nemšovanka – SNP 1, 914 41 Nemšová 

9. Penzión Kingo, Jozefa Lacu, 1539/27, 914 41 Nemšová 

10. Mikés Garage – Zlatovská ul. 2763, 911 05 Trenčín 

11. Chateau Mignon – Pod kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica n/V 

12. Fontána d Or – Štúrove námestie, 911 01 Trenčín 

13. Hotel Elizabeth – M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín 

14. Reštaurácia R Club – Masarykova 31, 914 51 Trenčianske Teplice 

15. Amadeus Caffé – štvrť SNP123, Trenčianske Teplice 

16. Kúpele a.s. – Slovakia, Pax, Krym – T. G. Masaryka 21, 914 51 Trenčianske Teplice 

17. Pizzéria Vega – Mierové námestie, Nová Dubnica 

18. Hotel Alfa – SNP 847, Nová Dubnica 

19. Gaudeamus reštaurácia – ČSA 33, Dubnica nad Váhom 

20. Hotel Most Slávy – ul. 17. novembra 11, 914 51 Trenčianske Teplice 

21. Reštaurácia Trenčan – Braneckého ul., Trenčín 

22. Hotel Flóra – 17. novembra, Trenčianske Teplice 

23. Hotel Vila Anna – 17. Novembra 4, Trenčianske Teplice 

24. Gazdovský Dvor – Bánovská ul., Trenčianska Turná 

25. Kaderníctvo ATEM – Opatovská 53, 911 01 Trenčín 

26. Kaderníctvo Peťka – Mierové námestie 55, Nová Dubnica 

27. Salón Tamara – Dvorec 117, Bánovce nad Bebravou 

28. COOP Trenpek – Brnianska ul., 911 05 Trenčín 
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Praktické vyučovanie v gastronomických odboroch - Gastrocentrum, školský závod 

September 2015 

- zadelenie žiakov majstrom OV do školského závodu Gastrocentrum ,  

  SOŠ- školská jedáleň a zmluvným prevádzkam podľa žiadostí, 

- zabezpečenie BOZP pre I. III. a V. ročníky v odbore kuchár, čašník, hostinský, 

  hotelová akadémia, 

- vypracovanie a podpísanie dohôd o zabezpečení praktického vyučovania na    

  zmluvných pracoviskách, 

- odovzdanie vypracovaných tematických plánov podľa pridelených úväzkov, 

- kontrola plánu laboratórnych cvičení a plánu výstupu z modulov pre žiakov  

  na individuálnom výcviku praktického vyučovania, 

- zabezpečenie akcií pre firmy, organizácie a súkromné osoby. 

 

Október 2015 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: Husaco - kačacie hody, 

- spolupráca majstrov OV s učiteľmi odborných predmetov, 

- zvýšiť pozornosť pri práci s integrovanými žiakmi, 

- zabezpečenie akcií pre rôzne organizácie, firmy a súkromné osoby, 

- využívanie nových foriem a metód vzdelávania vo vyučovacom procese. 

 

November 2015 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: Špeciality Ruskej kuchyne, 

- všetci majstri OV sa budú priebežne vzdelávať prostredníctvom kreditného    

  vzdelávania, odborných časopisov, internetu a sledovať nové trendy   

  v gastronómii a v cestovnom ruchu, 

-  zabezpečenie akcií pre TSK , zväz telesne postihnutých a súkromné osoby. 

 

December 2015 

- zabezpečenie vianočného posedenia so zamestnancami školy, 

- zabezpečenie akcií  pre rôzne organizácie, firmy a súkromné osoby, 

- pravidelne sa zúčastňovať odborných školení a metodických porád, 

- príprava:  Mikulášskeho týždňa a pozornosti, varenie a podávanie vianočného  

  punču   v jedálni Gastrocentra, 

- prestretie slávnostných stolov: Vianočná tabuľa, Silvestrovská tabuľa, 

- pravidelne sa zúčastňovať odborných školení a metodických porád, 

- zabezpečenie  akcie v Múzeu TN, 200 osôb v dome armády a 100 osôb v Spojenej            

škole internátnej. 

 

Január 2016 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: Kuchyňa starých materí, 

-zabezpečenie akcie: Krajský úrad, firemné posedenia a 200 osôb v Dome armády, 

- majstri OV pripravia témy na praktickú časť maturitnej skúšky pre študijný   

  odbor a záverečné skúšky pre učebný odbor kuchár, čašník, hostinský. 

 

Február 2016 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: Zabíjačkové špeciality, 

- Valentínske posedenie v jedálni Gastrocentrum, príprava pozornosti pre hostí, 

- odborné exkurzie sa budú realizovať podľa daného odboru a podľa učebných     

  plánov v spolupráci SOŠ, 
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- kontrola plnenia modulov za I. polrok. 

-zabezpečenie akcie: Ples Stavebná priemyslovka a Univerzita City v Gastre, Krajský 

úrad, Polícia, Jednota dôchodcov s p. Pelegrínym, rôzne školenia a firemné posedenia, 

 

Marec 2016 

- Deň žien – pripravenie slávnostného menu v jedálni Gastrocentrum, 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: Týždeň zdravej a racionálnej výživy, 

- príprava slávnostných stolov – Veľkonočné sviatky, 

- uskutočňovanie porád s majstrami OV s cieľom skvalitnenia práce a kontroly   

 -zabezpečenie akcie v Galérii Bazovského Deň učiteľov , zastupiteľstvo TSK. 

 

Apríl 2016 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: Mexická kuchyňa, 

- príprava študentov na praktickú maturitu, 

- uplatňovať na odbornom výcviku didaktické zásady, metódy a upevňovať v žiakoch    

  vzťah k materiálnym hodnotám, 

- kontrola a plnenie plánu LC žiakov Gastrocentra a zmluvných pracovísk, 

-zabezpečenie 2 dňovej súťaže vín Vitis Tropheé Junior, recepcia 80 osôb zabezpečená 

a pripravená v Gastre p. Strápková. 

 

Máj 2016 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: Bryndzové a hydinové špeciality, 

- prestretie slávnostnej tabule k Dňu matiek, 

- realizácia a zabezpečenie praktickej maturitnej skúšky, 

- zvyšovať úroveň a vyučovanie na odbornom výcviku. 

 

Jún 2016 

- zabezpečenie praktických záverečných skúšok, 

- porada s majstrami OV, vyhodnotenie maturitných a záverečných skúšok,  

  vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov školského roka 2015/2016, 

  vyhodnotenie kontrolnej a hospitačnej činnosti, 

- vypracovanie plánu dovoleniek cez letné prázdniny a harmonogram práce na       

  mesiac júl a august 2016 v školskom závode Gastrocentrum. 

 

Školská jedáleň 

September 2015 

- p. Dubcová 80osôb     Svadobná hostina 

- p. Macurová 54 osôb   Svadobná hostina  

- p. Knotková 32osôb    Oslava jubilea  

- p. Breznický 68osôb    Svadobná hostina  

 

Október 2015 

               - p. Ďurmek  37 osôb      Oslava jubilea  

               - p. Jaššo  35 osôb      Oslava jubilea  

   - p. Vranková  55 osôb    Oslava jubilea  
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November 2015 

  - Lekárska komora  45 osôb  Školenie 

 

December 2015 

  - TSK                        137 osôb       Vyhodnotenie roka  

   - strana Smer SD     120 osôb       Posedenie 

  

Apríl 2016 

  - Centrum voľného času    50 osôb Dejepisná súťaž  

  - p.Gajdoš                     60 osôb  Životné jubileum 

  - p. Knotková                     40 osôb Svadobná hostina  

  - TSK                               110 osôb Obed   

 

Máj 2016 

   - p.Červeňan   68 osôb    Svadobná hostina 

  

Jún 2016 

   - Centrum voľného času 35 osôb    Fyzikálna olympiáda, TSK 

   - p.Baginová                        73 osôb    Svadobná hostina  

   - Sl. Lekárska komora         35 osôb    Zhromaždenie delegátov  

   - Matica slovenská            65 osôb     Obed   

   - p. Nováková            55 osôb     Svadobná hostina  

   - TSK                       120 osôb  Športový deň  

 

 

Praktické vyučovanie v úseku služieb - Kaderníctvo,Kozmetika 

 

September 2015 

- strihanie klientov DSS Adamovské Kochanovce 

 

November 2015 

- STREDOŠKOLÁK – Paulína Galková, Remšíková Marika, Lipárová Nikola,  

  Čapáková Nikola 

- JUVYR -  súťažiaca Lucia Ondrisková  II.AD (svadobný účes)  

                               súťažiaca Veronika Perthenová IV.KZ (jesenné variácie) 

 

December 2015 

- deň otvorených dverí  

- strihanie klientov DSS Adamovské Kochanovce 

 

Marec 2016 

- strihanie klientov DSS Adamovské Kochanovce 

 

Apríl 2016 

- Deň podpory remesiel  – súťažiaca Markéta Zemanová II.BD (téma- Glamour vlny) 

                                                       súťažiaca Klaudia Králiková III.PSZ  (téma- Lady Gaga) 

- maturita hotelovej akadémie na hrade – príprava modelov, účesy a make-up 

- školenie Fibreplex Schwarzkopf, Tr.Teplice -  MOV Závacká, MOV Ozimá 
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Jún 2016 

- strihanie klientov DSS Adamovské Kochanovce 

- akcia strihanie, formovanie obočia, pre zamestnancov TSK 

 

Odborné kurzy 

V rámci zvyšovania odbornosti žiakov gastronomických odborov sa počas školského 

roka organizovali odborné kurzy zamerané na špecializáciu v oblasti barmanství, baristiky, 

somelierstva. 

 

Zahraničná prax 

V školskom roku 2015/2016 sa žiaci  zúčastnili zahraničnej praxe v destináciách:  

Cyprus, Grécko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Česká republika. 

 

Cyprus – 10 žiakov 

Grécko – 2 žiaci 

Francúzsko – 14 žiakov 

Nemecko – 1 žiakov 

Írsko – 9 žiakov 

Česká republika – 4 žiaci 

               
Žiaci v zahraničných destináciách pracovali v týchto hoteloch:  

Alex Beach, 

D Andrea Mare, 

Lindos Mare & Blue, 

Pefki Island & Lindia Thalassa, 

Mistral, 

Sun Beach Lindos, 

Sunrise Beach 

 

V rámci  zahraničnej praxe v školskom roku 2015/2016 sme spolupracovali s firmami  

Global Contract s.r.o. Bratislava, J. Hole s.r.o. Brezno, IL MONDO, s.r.o. Senec, Quality 

Hotels, Írsko a rezort Valachy Česká republika. 

Odbornú letnú prax Vysokých Tatrách v hoteloch spoločnosti Sorea – Trigan a Urán 

absolvovalo 18 žiakov. 

 

Memorandum o spolupráci 

V súvislosti s odborným výcvikom a odbornou praxou žiakov, ktoré absolvujú naši 

študenti v reálnych podmienkach u zamestnávateľov bolo 30.11.2015 podpísané 

Memorandum o spolupráci, ktoré uzatvorili Trenčiansky samosprávny kraj zastúpený 

predsedom Ing. Jaroslavom Baškom, naša škola, teda Stredná odborná škola obchodu 

a služieb zastúpená riaditeľkou Mgr. Máriou Hančinskou so stavovskými alebo profesijnými 

organizáciami ako: 

 Republiková únia zamestnávateľov 

 Slovenská živnostenská komora  

 Trenčianska regionálna komora SOPK 
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ďalej sa podpisovania zúčastnila  Ing. Zdenka Tvrdá riaditeľka ÚPSVR Trenčín a zástupcovia 

zamestnávateľov ako: 

 Hotel Elizabeth, Trenčín, 

 TESCO Hypermarket Trenčín, 

 Kúpele Trenčianske Teplice, 

 Grand hotel, Trenčín, 

 RETRO RESTAURANT, Trenčín, 

 Hotel Most Slávy, Trenčianske Teplice, 

 Hotel Flóra, Trenčianske Teplice, 

 Reštaurácia R-Club a La Vita Café, Trenčianske Teplice, 

 Hotel Panorama Trenčianske Teplice, 

 Reštaurácia Gaudeamus, Dubnica nad Váhom, 

 Pizzeria Vega, Nová Dubnica. 

Podpísaným Memorandom o spolupráci sa vzájomné vzťahy medzi našou školou, 

stavovskými alebo profesijnými organizáciami a zamestnávateľmi  posunú na kvalitatívne 

vyššiu úroveň a zabezpečia stabilný kontakt školského prostredia s aktuálnym dianím na trhu 

práce práve prostredníctvom uvedených spoločností. 

 

Záverečné skúšky,  Absolventské skúšky 

V školskom roku 2015/2016 vykonalo záverečnú skúšku 68 žiakov v spolupráci so 

Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, za ktorú sme v odboroch kuchár, čašník, 

servírka, hostinský, hostinská a cukrár mali Mgr. Petra Ilavského stáleho člena skúšobnej 

komisie: 

 

Cukrár   10 žiakov 

Čašník, servírka  13 žiakov 

Kuchár   20 žiakov 

Kaderník  12 žiakov 

Hostinský     9 žiakov 

 

Celkové hodnotenie záverečných skúšok  2015/2016 

kód odbor PV PVD P 

2964 H cukrár 3 0 7 

6444 H čašník, servírka 0 0 13 

6445 H kuchár 1 0 19 

6456 H kaderník 0 1 11 

6489 H hostinský, hostinská 0 1 8 

3178 F výroba konfekcie 0 0 4 

 

Po úspešnom absolvovaní komisionálnych skúšok záverečnú skúšku v mimoriadnom 

skúšobnom období vykoná päť žiakov. Jeden žiak v odbore kuchár, dvaja žiaci v odbore 

hostinský, hostinská a jedna žiačka v odbore cukrár . 
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V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách sa záverečné skúšky konali 

v príjemnej atmosfére. Žiaci preukázali dobrú pripravenosť, ktorá korešpondovala 

s celkovými študijnými výsledkami jednotlivých žiakov. 

 

Uplatnenie absolventov učebných odborov je veľmi dobré, ako na trhu práce v SR, tak 

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

odborného výcviku na reálnych prevádzkach u našich zmluvných partnerov sa stávajú 

flexibilnejšími a zručnejšími.  

 

Celkové hodnotenie absolventských skúšok  2015/2016 

kód odbor PV PVD P 

6310 Q financie 4 9 2 

 

Absolventskú skúšku konalo 15 žiakov, ktorí vykonali obhajobu písomnej 

absolventskej práce a komplexnú skúšku z odborných predmetov.  

Po skončení absolventskej skúšky predsedníčka skúšobnej komisie zvolala záverečnú poradu 

skúšobnej komisie, na ktorej zhodnotila priebeh a celkovú úroveň, ako pripravenosť, 

organizáciu, celkový priebeh a klasifikáciu absolventskej skúšky, v súlade s platnou 

legislatívou.  

 

 

 

 

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 6 hotelová akadémia 64 64 - 100 

6444 K čašník, servírka 40 40 - 100 

6445 K kuchár 40 40 - 100 

6446 K kozmetik 40 40 - 100 

6405 K  pracovník marketingu 26 26 - 100 

6421 L spoločné stravovanie 7 7 - 100 

2964 H cukrár  47,5 47,5 - 100 

6444 H čašník, servírka 47,5 47,5 - 100 

6445 H kuchár 47,5 47,5 - 100 

6456 H kaderník 47,5 47,5 - 100 

6489 H hostinský , hostinská 47,5 47,5 - 100 

3178 F výroba konfekcie 48 48 - 100 

      

  Spolu 502,5 502,5 - 100 
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 (1) – j        Projekty 

 

      Sme zapojení do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných 

a stredných školách s využitím elektronického vzdelávania“ – E – testovanie. Naši študenti 

absolvovali DEMO test, ktorý bol záťažovou skúškou celého systému, zapojili sa aj do 

skúšobnej verzie maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sme sa aj 

súťaže Digitálny Mladý Európan, ktorá tiež prebehla v elektronickom prostredí e-testového 

systému. 

      Ďalším projektom, ktorého sa zúčastňujeme, je „Rozvoj stredného a odborného 

vzdelávania“, ktorý zastrešuje ŠIOV. 

 

(1) - k      Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

V školskom roku 2015/2016  na našej škole bola vykonaná  inšpekcia: 

 

Predmet školskej inšpekcie:  

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania k ľudským právam v strednej odbornej škole 

Závery: 

V škole je výchova k ľudským právam uskutočňovaná v zmysle platných školských 

predpisov. Škola plní úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu, ľudských práv, práv 

dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu. 

Žiaci 4. Ročníka v teste z problematiky ľudských práv dosiahli lepšie výsledky z časti 

praktická aplikácia teoretických poznatkov.  

.  

Predmet školskej inšpekcie:  

Úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov končiaceho ročníka strednej školy v oblasti 

finančnej gramotnosti 

Závery: 

Priemerná úspešnosť žiakov končiaceho ročníka školy v oblasti FG bola 54, 93 %. 

Dosiahnutá úroveň bola v porovnaní s dosiahnutou priemernou úspešnosťou za Slovenskú 

republiku vyššia o 7, 06 %. V porovnaní s priemernou úspešnosťou za Trenčiansky kraj bola 

úspešnosť žiakov vyššia o 4, 13 %. 

 

Predmet školskej inšpekcie:  

Realizácia IČ MS – TČOZ  

Závery: 

Škola bola pripravená v súlade s platnými právnymi predpismi, maturitné témy boli 

vypracované v súlade s právnymi predpismi a odobrené stavovskými organizáciami.  
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(1) – l         Materiálno-technické a priestorové podmienky školy 

 

Materiálno-technické zabezpečenie a priestorové zabezpečenie 

 
Škola sa snaží  udržiavať svoje  materiálno-technické vybavenie na primeranej úrovni. 

Každoročne ho pravidelne  obnovujeme a dopĺňame v rámci  bežných a kapitálových 

výdavkov.  

V rámci bežnej prevádzky školy zabezpečujeme  opravy drobného charakteru (výmena 

ventilov na radiátoroch, opravy kvapkajúcich vodovodných batérií, opravy spŕch na šatniach, 

maľovanie znečistených stien v šatniach, chodbách a triedach a pod.). Ďalej realizujeme 

pravidelné revízie kotlov, plynových zariadení, komínov, čistenie odpadov.  

 

V priebehu roka sme realizovali nasledovné akcie: 

 výmena okien v budove C školy – 2 podlažia 

 vymaľovali sa priestory kaderníctva, školskej jedálne  a kuchyne  

 vymaľovali sa priestory kuchýň, jedálne a banketových miestností na pracovisku 

praktického vyučovania Gastrocentrum 

 opravili sme podlahu v priestoroch kancelárie kaderníctva a vymenili sme podlahovú 

krytinu 

 vybudovali sme 3 nové počítačové učebne 

 zriadili sme novú učebňu stolovania 

 

 
V ďalších rokoch je potrebné realizovať najmä tieto aktivity: 

- pokračovať vo výmene pôvodných okien za plastové 

- pokračovať v rekonštrukcii podlahových plôch na chodbe budovy B 

- opraviť hlavné vchodové dvere 

- v priestoroch  školy vybudovať kamerový a zabezpečovací systém 

- rekonštrukcia telocvične (podlaha, obloženie stien, osvetlenie) 

- pripraviť a realizovať rekonštrukciu elektroinštalácie na pracovisku praktického 

vyučovania Gastrocentrum 

- zabezpečiť výmenu skriniek do šatní. 
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Objekty v správe školy 

   Názov objektu Adresa Účel využitia Kapacitné 

využitie v % 

Škola Jilemnického 24 výučba, výchova 100 

Prevádzka praktického 

vyučovania 

Hviezdoslavova 4, 

Trenčín 

praktická výučba 100 

Telocvičňa Jilemnického 24 TN Všestranné športové 

využitie 

100 

Hospodársky objekt 

školy   

Jilemnického 24 TN Administratívna činnosť 100 

Kaderníctvo - 

kozmetika       

Jilemnického 24 TN odborný výcvik 100 

Stravovacie zariadenie      Jilemnického 24 

Trenčín 

praktická výučba 100 

Areál zdravia  Jilemnického 24 

Trenčín 

Výučba,  výchova 100 

 

Nájomné vzťahy (škola je prenajímateľ) 

Nájomca Predmet 

nájmu 

(m2) 

Účel nájmu Doba 

nájmu (od 

–do) 

Cena nájmu 

(€/m2) 

Cena nájmu 

 

 

Mikail 

Pirgozi 

 

65,64  

 

 

Predaj zmrzliny 

 

 

1.2. 2014 – 

30.1.2017 

 

8,00  

 

 

791,03 € / mes 

9 492,25 € / 

rok 

 

 

 

Nájomné vzťahy (škola je nájomca) 

Prenajímateľ Predmet 

nájmu 

(m2) 

Účel nájmu Doba 

nájmu (od 

–do) 

Cena 

nájmu 

(€/m) 

Cena 

nájmu 

ročne 

Služby 

ročne 

(€) 

Obec Trenčianska 

Turná 

64,56 výučba  1. 1. 2015 

30.6.2016  

10,51 678,52 € 920,00€ 

 

 

 (1) - m        Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 

 

1. V súlade s výkazom k správe o hospodárení za rok 2015 (protokol v prílohe) dotácia na 

žiakov predstavovala čiastku:  2 216 274  €  

z toho: 

mzdy a poistné    1 932 870  € 

prevádzka         283 404 € 

2. Finančné prostriedky, prijaté  za vzdelávacie poukazy boli 22 518 € na zabezpečenie 

krúžkovej činnosti (nenormatívne zdroje).  

3. Za mimoriadne výsledky žiakov bola škole poskytnutá suma 600 € na nenormatívne 

výdaje. 
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(1) – n        Koncepčný zámer rozvoja školy 

 

 

   1. VŠEOBECNÉ CIELE A VÝCHODISKÁ ROZVOJA ŠKOLY 

 

 Všeobecné ciele sú stanovené v školských vzdelávacích programoch. Obsahujú nielen 

ciele vzdelávania, všeobecné a odborné kompetencie absolventa, ale aj prostriedky, obsah 

a hodnotenie kvality vzdelávania.  V zásade nie je možné oddeliť vzdelávaciu a výchovnú 

zložku, ktorá nadobúda stále vyššiu prioritu.  

 

Naše preferenčné hodnoty vo vzdelávacom systéme sú: 

a) celoživotný systém vzdelávania, 

b) odborný rast učiteľov, 

c) učiť analýzu a syntézu poznatkov, realizovať a aplikovať vlastné závery a myšlienky, 

pozdvihnúť  sebavedomie študenta 

d) naučiť študenta preberať na seba zodpovednosť. 

 

 

   2. KRÁTKODOBÉ CIELE  

 

Smerujú k dosiahnutiu a zlepšeniu profilu absolventa školy, udržaniu a zlepšeniu pozície na 

trhu vzdelávania. V krátkodobom horizonte sme presadzovali: 

  

 2.1  Vo vzťahu k pedagogickému procesu  

a) dôsledné plnenie kompetenčných predsavzatí a stanovených profilov absolventov 

v jednotlivých zložkách školského vzdelávacieho programu, 

b) znižovanie informačnej nerovnosti – zverejňovanie informácie na stránke školy o trendoch 

vývoja nezamestnanosti, o možnostiach štúdia na našej strednej odbornej škole,  

c) v súlade so zákonom o odbornom vzdelávaní príprava systému vzdelávania dospelých 

(získali sme akreditáciu z MŠ, pripravili sme vzdelávacie programy pre tieto oblasti 

a aktivity), 

d) posilňovanie motivácie učiteľov a žiakov v oblasti SOČ a predmetových olympiád 

(finančné odmeny a vecné ceny), 

e) skvalitňovanie vzdelávania zdravotne znevýhodnených žiakov, zlepšovanie podmienok 

učiteľom a žiakom, 

f) dobudovanie odborných učební -  na cestovný ruch, etiku a náboženstvo, prípravu 

pokrmov, 

g) zvyšovanie kvality dvojjazyčného vyučovania vo vybraných odboroch, 

h) umožnenie prípravy žiakov v systéme duálneho vzdelávania 

 

 2.2  Vo vzťahu k mikrosieti a odborom štúdia 

a) pružne reagovať na záujem verejnosti a vzdelávať žiakov v odboroch, o ktoré je 

záujem na trhu práce 

 

 2.3  Vo vzťahu k žiakom 

a) sprístupnenie internetu a počítačov žiakom na chodbe školy, 

b) sociálna pomoc žiakom pomocou neziskového Združenia... (priama pomoc konkrétnym 

žiakom, vybavenie tried, ...), 
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c) znížený prah tolerancie voči nezdravým javom a závažným priestupkom jednotlivcov 

(návykové látky, alkohol, fajčenie, krádeže, šikanovanie, vandalizmus...) - ochrana 

ostatných žiakov pred ich následkami, aktívne uplatňovanie jednotlivých stupňov 

výchovných opatrení, 

d) naďalej sme rozvíjali zahraničné aktivity pre žiakov. 

 

 2.4  Vo vzťahu k rodičom 

a) zvýšenie informovanosti rodičov o výsledkoch žiakov aj pomocou nových elektronických 

možností v ASC agende, 

b) umožnenie účasti rodičom na záverečných a maturitných skúškach výberom vhodných tém 

na tieto skúšky,  

c) rozšíriť systém zliav pre rodičov pri odbere služieb poskytovaných žiakmi. 

 

 2.5  Vo vzťahu k sociálnym partnerom 

a) skvalitňovať doterajšiu spoluprácu s profesijnými organizáciami a združeniami, 

b) vytvoriť združenie odberateľov s cieľom účinného poradenstva v organizácii a príprave 

žiakov, ich budúcich zamestnancov, 

c) k doterajším sťažňovým partnerom vyhľadávať ďalších so záujmom podieľať sa na 

odbornej príprave žiakov školy, 

d) vyhľadávať nových zahraničných partnerov v nemecky hovoriacich oblastiach. 

 

 2.6  Vo  vzťahu k sociálnym otázkam zamestnancov 

a) v  reálne únosnej miere a v súlade so záujmami školy podporovať vzdelávacie ambície 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov v kurzoch, seminároch, kvalifikačných 

a atestačných druhoch vzdelávania, 

b) podporovať skvalitňovanie jazykovej gramotnosti zamestnancov, 

c) ekonomiku a finančné zdroje školy riadiť tak, aby mohli byť plnené ustanovenia 

kolektívnych zmlúv (príspevok na cestu do zamestnania, DDP, soc. fond..). 

 

 

    3. DLHODOBÉ CIELE 

 

Tieto sú  podrobne rozpracované v základnej vízii a stratégii školy. Je uvedená 

v každom školskom vzdelávacom programe. V zásade pozostáva z cieľov ako  systematický 

rozvoj poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti a inteligencie žiaka, jeho 

zdokonaľovania, sebaregulácie a schopnosti prevziať zodpovednosť za seba, svoj rozvoj 

a tvorivosť. 

 

Dôležitá je však ich realizácia, ktorá je rozpracovaná v postupných krokoch, z ktorých 

v súhrne najdôležitejšie sú: 

 

a) príprava a tvorba školských vzdelávacích programov s vopred stanovenými cieľmi, 

b) posilnenie výchovnej funkcie školy, 

c) posilňovanie úlohy motivácie učiteľov, ich profesionálny a osobnostný rozvoj, 

d) podpora osobnosti, talentu a záujmu každého žiaka, 

e) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami, 

f) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia, 

g) zlepšenie materiálnej základne v súvislosti s vyučovaním. 
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(1) – o        Dobré a slabé oblasti výchovy a vzdelávania 

 

Silné stránky školy 

1. Silné postavenie školy v regióne Trenčína a blízkeho okolia, dobrá poloha a dostupnosť 

školy, vybavenie školy.  

2. Záujem verejnosti o štúdium v škole má stabilnú tendenciu. Pre učebné odbory možnosť 

pokračovať v nadstavbovom štúdiu, pre študijné odbory vo vysokoškolskom štúdiu.  

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

hotelovej akadémie ale aj ďalších odborov. Tvorivá spolupráca s podnikateľskými 

subjektmi. 

4. Zabezpečenie odborného výcviku v kmeňových a zmluvných gastronomických, 

ekonomických, obchodných zariadeniach vrátane vlastných stredísk praktického 

vyučovania. 

 

Slabé stránky školy  

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

záujem, hlavne o učebné odbory.  

2. Veľa žiakov pochádza zo sociálne slabých rodín a u mnohých prevažuje nízka motivácia 

dosahovať lepšie študijné výsledky. 

3. Nárast žiakov s negatívnymi návykmi z rodinného prostredia, dôsledkom čoho je 

narušovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a slabá dochádzka na vyučovanie. 

 

Príležitosti 

1.   Neustály rozvoj služieb na Slovensku. 

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

   3.   Zlepšenie stavu učebných pomôcok, didaktickej techniky a IKT. 

   4.  Modernizácia budovy školy, vybudovanie nových odborných učební. 

 

Hrozby 

1. Nepriaznivý demografický vývoj, v dôsledku ktorého je všeobecne nižší záujem 

absolventov základných škôl o štúdium.  

  2.   Vysoké administratívne zaťaženie pedagogických zamestnancov a vedenia školy   

        v niektorých obdobiach školského roka 

 

(1) - p     Úspešnosť školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie    

               žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium 

 

Príprava na výkon povolania 

SOŠ OaS zabezpečuje odborný výcvik: 

– v školských prevádzkach: Gastrocentrum, ŠJ pri SOŠ OaS, cukrárska dielňa, salón služieb 

pri SOŠ, kaderníctvo Ideál v Trenčianskej Turnej,  

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

praktického vyučovania, 

      Na odbornom výcviku pracujú žiaci pod vedením kvalifikovaných majstrov odbornej 

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

inštruktorov, ktorí spĺňajú podmienku vyučenia v odbore. 
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      Odborný výcvik pre jednotlivé študijné a učebné odbory zabezpečuje škola na týchto 

pracoviskách: 

kuchár, čašník  
-  žiaci sa pripravovali v školských závodoch Gastrocentrum, školská jedáleň pri SOŠ OaS. V 

týchto prevádzkach pracujú žiaci pod vedením MOV. V hoteloch Elizabeth, Grand hotel, 

v reštauráciách Retro, Venezia v Trenčíne,  Kursalon, R Club, Most slávy, Kúpele a.s. v 

Trenčianskych Tepliciach, S club, Kingo v Nemšovej, Chateau Mignon, pizzeria Vega 

v Dubnici nad Váhom pracujú žiaci pod vedením inštruktorov, ktorí zabezpečujú a dohliadajú 

na ich odbornú prípravu.  

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

pod vedením majsteriek OV, v prevádzke COOP TREMPEK, kde si osvojovali praktické 

zručnosti pod vedením inštruktorov.  

kaderník  

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

vedením majsteriek OV a pod vedením inštruktorov na zmluvných pracoviskách – salón 

Mischell, Bánovce nad Bebravou, Ewita salón, Stará Turá. 

kozmetik  

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

     Odborný výcvik prebiehal podľa tematických plánov, vzniknuté odchýlky od TP sa 

vyskytli na zmluvných pracoviskách, avšak nenarušili koncepciu prípravy pre danú profesiu.  

     V školskom roku 2015/2016 sme sa sústredili na prípravu žiakov na vybranú profesiu 

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

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

organizácií, hlavne z pohľadu zamestnanosti po ukončení štúdia.  

Organizovali sme odborné kurzy pre žiakov, ktorí sa pripravujú na zmluvných pracoviskách, 

na ktorých sme precvičovali niektoré profesijné zručnosti a utvrdzovali pracovné návyky 

s ktorými sa žiaci nestretávajú často pri výkone práce v príprave na povolanie. 

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

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

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

a vedia komunikovať v cudzom jazyku.  

 

Uplatnenie žiakov na pracovnom trhu 

       Sleduje sa dosť problematicky a aj údaje poskytované kompetentnými inštitúciami 

nemusia byť objektívne. Podľa sledovania dopytu trhu práce (inzeráty, žiadosti 

zamestnávateľov) je nedostatok našich absolventov, predovšetkým v odboroch 

gastronomických, zároveň sú evidovaní ako nezamestnaní na úrade práce. Táto skutočnosť je 

daná zahraničnou migráciou študentov, zamestnávaním „na čierno“ a pod. 

 

Prijímanie na ďalšie štúdium 

       Nemáme kompletné štatistiky. Spätná väzba je sporadická a nekompletná. 

Predpokladáme, že asi 10% absolventov študijných odborov študuje a absolvuje 

vysokoškolské štúdium úspešne. 
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 (2) – a       Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

 

 

Žiaci a zamestnanci našej školy majú vytvorené vyhovujúce psychohygienické 

podmienky pre svoju prácu, svoje štúdium na teoretickom a praktickom vyučovaní, pre 

zabezpečenie duševného zdravia, psychickej pohody, permanentnou starostlivosťou 

o priestory školy a jej okolia.  

Organizácia vyučovania je primeraná a vo vytvorenom rozvrhu nie sú porušené zásady 

vo vyššom počte hodín v jednom dni, v stanovení prestávok vo vyučovaní a v rozložení 

hodín. Triedy postupne vybavujeme IKT. Usilujeme sa, aby výchovno-vzdelávací proces bol 

tvorivý, s pokojnou atmosférou na vyučovacích hodinách, s dobrou sociálnou klímou 

v triedach či odborných skupinách. 

Vhodné podmienky sú vytvorené aj pre prácu pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov školy. K dispozícii majú kabinety a kancelárie s primeraným vybavením pre 

prácu, samoštúdium, oddych (literatúra, odborné časopisy, kopírka, PC, chladnička, kávovar, 

mikrovlnná rúra, ...), zborovňu, knižnicu. 

Stravovanie žiakov a zamestnancov je poskytované v školskej jedálni výberom z dvoch 

jedál na vysokej gastronomickej úrovni. V priestoroch školy je v prevádzke bufet, predajňa 

cukrárenských výrobkov a automaty na teplé nápoje. 

V popoludňajších hodinách majú žiaci aj zamestnanci k dispozícii športoviská pri 

riadenej, ale aj neformálnej športovej činnosti (telocvičňu, posilňovňu a tenisové kurty).   
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(2) – b      Voľnočasové aktivity školy 

 

 

 

Názov krúžku                                                                          vedúci 

 

1.   Easy Reading                                                                   Ing. Jana Švedová 

2.   Spoznávajme nemecky hovoriace krajiny                       Mgr. Gabriela Santová 

3.   Aglicky ľavou zadnou                 Mgr. Andrea Galambosová 

4.   Filmový klub                  Mgr. Zlatica Horná 

5.   Easy English                  Mgr. Lucia Švecová 

6.   Photoshop – úprava digitálnej fotografie               Mgr. Katarína Kupcová 

7.   K maturite z NEJ ľahšie                 PhDr. Alena Plšková 

8.   Deutsch eins, zwei                 Mgr. Martina Masárová 

9.   Barmanský krúžok                 Ing. Nora Nápoká 

10. Bedbinton                                                                         PaedDr. Iveta Sýkorová 

11. Komunikácia vo francúzskom jazyku                              Mgr. Monika Šišovská 

12. Ži zdravo                                                                          Ing. Danica Vlnová 

13. English for Everyone                                                       Mgr. Martina Čuláková 

14. Volejbal                                                                            Mgr. Milota Čierna 

15. Kozmetika a zdravie                                                        PaedDr. Monika Vavríková 

16. S angličtinou do sveta                                                      Mgr. Barbora Sabbagh 

17. Po nemecky s úsmevom                                                   Mgr. Janka Kosibová 

18. Pivný someliér                                                                 Mgr. Janka Švančarová 

19. Vínny someliér                                                                 Mgr. Janka Švančarová 

20. Matematický krúžok                                                        Ing. Sidonia Korienková  

21. Tvorba prezentácii, internet                                             Ing. Mária Búriová 

22. Ekonomický krúžok                                                         Ing. Katarína Vicenová 

23. Environmentálny krúžok                                                  Mgr. Anna Černeková 

24. Matematika hrou                                                              RNDr. Marta Števanková 

25. Florbal                                                                              Mgr. Roman Jaška 

26. Športové hry                                                                     Mgr. Peter Lenart 

27. Slávnostné stolovanie                                                       Ing. Martina Barteková 

28. Barista                                                                              Ing. Milena Mjartanová 

29. Mladý Európan                                                                 Ing. Zuzana Gloneková 

30. Umenie                                                                             PaedDr. Zuzana Záhradníková 

31. Varíme, pečieme                                                               Mgr. Zámečníková 

32. Multimédiá                                                                       Ing. Kvetoslava Zubáková 

33. Studená kuchyňa                                                              Bc. Galková 

34. Obal predáva, aranžovanie                                               Mgr. Kopuncová Eva  

35. Barmanský krúžok     Ing. Nora Nápoká 
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0 (2) – c      Spolupráca školy s rodičmi,  

                                  poskytovanie služieb žiakom a rodičom 

 

     Spoluprácu s rodičmi považujeme za primeranú. Dvakrát do roka zvolávame centrálne 

všetkých rodičov na stretnutie s učiteľmi a vedením školy a triedni učitelia sa stretávajú na 

schôdzkach s rodičmi aj častejšie, hlavne v začínajúcich a končiacich ročníkoch. Individuálne 

stretnutia iniciujeme v prípade problémového správania sa žiaka (vysoká absencia, 

porušovanie školského poriadku), slabšieho prospechu, pri práci s integrovaným žiakom. 

Stretnutia vychádzajú aj zo záujmu rodičov (osobné problémy, kariérne poradenstvo). Často 

sa rodičia aktívne zúčastňujú praktickej časti záverečných alebo maturitných skúšok, čo 

považujeme za pozitívne. 

     Každoročne organizujeme Deň otvorených dverí, ktorého sa môžu zúčastniť aj rodičia 

našich žiakov, taktiež rodičia našich budúcich žiakov. 

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

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

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

 

Výchovné poradenstvo 

 

Činnosť výchovného poradcu Mgr. Jaroslavy Strechovej vychádzala z plánu úloh na 

aktuálny školský rok. Pracovná činnosť výchovnej poradkyne pozostávala z plnenia úloh 

výchovného a kariérneho poradenstva: 

 

Riešenie výchovných, študijných, pracovných, sociálnych a psychických problémov žiakov 

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

odbormi sociálnych vecí a rodiny a PZ SR. 

Poskytovanie výchovného poradenstva žiakom a ich zákonným zástupcom 

Poskytovanie kariérového poradenstva končiacim žiakom  

Pravidelná aktualizácia informácií o možnostiach štúdia a ďalšieho vzdelávania žiakov ako aj 

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

vysokých škôl a agentúr sprostredkujúcich ďalšie štúdium alebo zamestnanie,  osobné  

konzultácie so žiakmi.  

Účasť na odborných metodických seminároch a školeniach v oblasti výchovného poradenstva, 

realizovaných v CPPPaP 

Účasť na prednáškach ( Nebezpečné sekty a spoločenstvá, Rodovo podmienené násilie) 

 

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

 neospravedlnené absencie na teoretickom aj na praktickom vyučovaní 

 nevhodné správanie žiakov voči pedagógom a spolužiakom – šikana,  kyberšikana, 

vyhrážanie sa ujmou na zdraví alebo poškodením majetku 

 porušovanie školského poriadku  

 osobné a študijné problémy žiakov (narušené rodinné vzťahy, psychické problémy) 

 držanie a užívanie návykových látok v škole (alkohol a cigarety) 

 krádeže 

 zanedbávanie povinnej školskej dochádzky 
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Riešené problémy :  

 záškoláctvo a zanedbávanie povinnej školskej dochádzky u žiakov 1. ročníkov   

 falšovanie ospravedlneniek 

 šikanovanie žiakov aj formou kyberšikany 

 vulgárne vyjadrovanie sa žiakov voči pedagógov, vyhrážanie, nerešpektovanie 

 vyhrážanie,  fyzické napadnutie spolužiaka 

 požitie alkoholu na vyučovaní 

 krádeže 

 psychické problémy 

 fajčenie v areáli školy ( el. cigarety) 

 poškodenie školského majetku 

 úteky z vyučovania 

 

Z pohovorov boli urobené zápisy s podpismi všetkých zúčastnených. Okrem toho sa 

uskutočnilo množstvo následných konzultácií s dotyčnými účastníkmi pohovorov, ktoré sú 

zaevidované v denníku výchovného poradcu. V spolupráci s triednymi učiteľmi sa riešilo 

zanedbávanie povinnej školskej dochádzky u žiakov 1. ročníkov: I. KZ, I. B.D a I. AC, ktoré 

bolo priebežne nahlasované na ÚPSVaR.  

 

V rámci prevencie sociálno-patologických javov sa školskom roku 2015 /2016 uskutočnili 

nasledovné akcie – prednášky a besedy : 

 
P.č. 

Názov aktivity (príp. popis) Dátum Miesto 
Meno 

organizátora 

Počet 
zúč. 

žiakov 

1. Preventívno policajná akcia zameraná na 

vyhľadávanie zakázaných látok  

so špeciálne cvičeným psom. 

10.12.

2015 
SOŠOaS KRPZ TN 55 

2. Látkové a nelátkové závislosti  

a ich dôsledky 

14.9. 

2015 
ODA TSK 

103  

 

3. 
Alkohol a ženy 

17.9. 

2015 
TSK TNOS 48 

4. 
Stop násiliu na ženách  

25. 11. 

2015 

Mestská 

knižnica 

TN 

Mestská 

knižnica 

TN 

36 d 

5. 
Trestná zodpovednosť 

8.12. 

2015 
SOŠOaS KR PZ 1 

6. 

Ako sa brániť  domácemu násiliu 

17.12.

2015  

16.3. 

2016 

SOŠOaS 

KMC pre 

rodovo 

pod- 

mienené a 

domáce 

násilie - 

Bratislava 

92 d 

7. 
Obchod s ľuďmi 

15.4. 

2016 
TSK TNOS 20 

8. 
Prevencia HIV 

15.4. 

2016 
TSK TNOS 20 

9. 
Prevencia užívania návykových látok 

5.5. 

2016 
SOŠOaS KR PZ TN 56 
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10. 
Domáce násilie – ako sa brániť 

2.6.20

16 
SOŠOaS 

Strechová, 

Fencíková 
210 d 

11. 
Žena ako symbol života 

9.a 

17. 6. 

2016 

SOŠOaS 

MP 

Education 

BA 

118 d 

 

 

 

Záverečná správa koordinátorky primárnej prevencie 

 

Koordinátorka primárnej prevencie PhDr. Helena Čimborová v školskom roku 

2015/2016 aktívne spolupracovala s Krajským policajným zborom v Trenčíne, s vedením 

školy, s výchovným poradcom a s koordinátorkou Školy podporujúcej zdravie, s triednymi 

učiteľmi.  

 

Sledovala aktuálnu situáciu na škole ohľadne zneužívania omamných 

a psychotropných látok, v tomto školskom roku bola realizovaná jedna preventívno-

bezpečnostná akcia zameraná na vyhľadávanie omamných látok so služobným psom 

v spolupráci s príslušníkmi KPZ Trenčín, čím bol podporený pocit bezpečia žiakov na škole.  

 

Aktívne organizovala účasť študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb na 

protidrogových akciách organizovaných rôznymi organizáciami. Sledovala aktuálnu ponuku 

aktivít.  

 

Študentov  informovala o aktuálnych dňoch a aktivitách súvisiacich s preventívnou 

problematikou a to formou informačnej nástenky, ktorá sa nachádza vo vestibule školy.  

 

V spolupráci s učiteľmi slovenského jazyka a literatúry sme sa zapojili do súťaže 

„Nebuď otrokom drog“ organizovanej Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky (TASR) 

prostredníctvom web portálu.  
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Realizované aktivity koordinátora primárnej prevencie 

 
Mesiac Plánované aktivity, 

spolupráca 

Školské akcie Informovanosť 

 

 

 

 

 

 

September 

2015 

Nadviazanie spolupráce 

s výchovným poradcom 

Mgr. Jarmilou Strechovou  

 

Výber vhodných 

predstavení, prednášok, 

koncertov pre študentov 

zameraných na prevenciu 

sociálno-patologických 
javov z ponúkaných 

aktivít od firiem: Letart, 

TASR, Metamorfiz, 

AMOS apod. 

Mapovanie situácie, 

spoznávanie žiakov v 1. 

ročníkov, predstavenie 

a zviditeľnenie koordinátora 

prevencie. 

 

Dňa 14. IX. 2015 
Beseda pre žiakov I. 

ročníkov na tému: „Látkové 
a nelátkové závislosti a ich 

kriminálne dôsledky“  -  

zúčastnili sa žiaci prvých 

ročníkov 

 (I. HA, I.HB, IČK, I.PS) 

 

Informačná nástenka: 

- kontakt na koordinátora 

primárnej prevencie,  

- informačná nástenka pri 

príležitosti Medzinárodného 

dňa mieru 

 

 

 
 

 

 

 

Október 

2015 

Príprava materiálov, 

organizácia koncertu 

„Križovatky vlastných 

ciest“ v spolupráci 

s firmou LETart 

production – Mgr. Danka 

Dankaninová 

organizovaného 

v novembri 2015.  

Propagácia súťaže „Nebuď 

otrokom drog“ – (súťaž trvá 

od                  7. septembra 

do 7. decembra 2015), 

informačná nástenka, 

informovanie žiakov 

a učiteľov.  

Informačná nástenka: 

- Súťaž nebuď 

otrokom drog 

 

 

 

 

November 

2015 

Organizácia koncertu 

„Križovatky vlastných 

ciest“ 

 

Organizácia predstavenia 

„The dark trip – drogy sú 

cesta do tmy“ 

v spolupráci s výchovným 

poradcom, Trenčianskym 

osvetovým strediskom  

 

 

 

Propagácia súťaže 

„Nebuď otrokom drog“ 

medzi študentmi. 

 

Dňa 6. XI. 2015 

Multimediálny 

antidiskriminačno-

motivačný koncert na tému 

šikanovania, intolerancie, 

rasizmu a narastajúceho 

chladu v medziľudských 

vzťahoch – „Križovatky 

vlastných ciest“ – firma  

LETart production – 

zúčastnili sa žiaci I. – III. 

ročníkov (triedy:  I. HA,  I. 

HB, I. ČK, I. KZ, I.PS, I. F, 

I. H., II. ČK, II. KZ, II.VRŠ, 

II. EM, II. BD, II. HA, II. F., 

III. R., III. MŠ, III. HB.) – 

spolu 400 žiakov, hradené 

kultúrnymi poukazmi.  

 

 

Dňa 12. XI. 2015: 

Predstavenie pod záštitou 

predsedu TSK Ing. Jaroslava 

Bašku v spolupráci 

s Trenčianskym osvetovým 

Informačná nástenka pri 

príležitosti Európskeho týždňa 

boja proti drogám, Súťaž 

nebuď otrokom drog. 
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strediskom pod názvom –

„The dark trip – drogy sú 
cesta do tmy“ – zúčastnili 

sa žiaci I. BD, triedna 

učiteľka a koordinátor 

primárnej prevencie – spolu 

27 osôb 

December 

2015 

Príprava materiálov – 

„Červené stužky“ – 

v spolupráci s Ing. Ivicou 

Košútovou 

Akcia „Červené stužky“ – 

boj proti AIDS, HIV 

 

Zapojenie sa do súťaže: 

„Nebuď otrokom drog“ 

(14.12. 2015) 

Informačná nástenka: 

Vernosť, AIDS, HIV 

Január 2016   Informačná nástenka: 

Kyberšikana 

Február 

2016 

 Preventívo-bezpečnostné 

akcie zamerané na 

vyhľadávanie omamných 

látok so služobným psom – 

príslušníci KPZ TN. 

 

Marec 2016 Príprava materiálov – 

diskriminácia 

 Informačná nástenka na 

tému: Diskriminácia  

 

21. marec: 
Medzinárodný deň boja proti 

rasovej diskriminácii 

Máj 2016 Príprava materiálov – 

legálne drogy, ochrana 

nefajčiarov ... 

 Informačná nástenka na 

tému: „Prečo prestať 

fajčiť?“ 

31. máj: 

Svetový deň bez tabaku 

Jún 2016 Vypracovanie hodnotiacej 

správy koordinátora 

primárnej prevencie. 

 

 Informačná nástenka na 

tému:  

26. jún: 
Medzinárodný deň proti 

zneužívaniu drog 

a nezákonnému obchodovaniu 

 

 

Správa o činnosti špeciálneho pedagóga  

 

V školskom roku 2015/2016 bolo v starostlivosti špeciálneho pedagóga – Mgr. Jarmily 

Strechovej,  spolu 42 integrovaných žiakov, z toho: 

 

 

Vývinové poruchy učenia 31 

Poruchy aktivity a pozornosti 9 

Telesné postihnutie 4 

Sluchové postihnutie 2 

Zrakové postihnutie 1 

Poruchy autistického spektra  2 
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Piati žiaci mali kombinované poruchy učenia s poruchami aktivity a pozornosti,  jeden žiak 

kombinované zrakové postihnutie s telesným, jeden žiak poruchu pozornosti s poruchou 

autistického spektra. 

 

Plnenie stálych úloh: 

Preventívna činnosť: 

 

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

sledovali problémových žiakov školy, spolupracovali s ich rodičmi, ktorým sme poskytli 

poradenstvo,  navrhli ďalšie postupy, prípadné odbornú starostlivosť. 

Diagnostická činnosť: 

V oblasti diagnostiky sme reagovali na požiadavky  vyučujúcich hlavne v problémoch 

s poruchami učenia, správania a psychickými problémami a prípadné problémy sme 

konzultovali s poradenskými zariadeniami, v ktorých sú žiaci dispenzarizovaní.  V spolupráci 

s učiteľmi a rodičmi boli identifikované problémy študentov v učení, navrhnuté opatrenia na 

individuálny prístup. Následne bola sledovaná úspešnosť týchto žiakov v škole. Hlavná 

starostlivosť bola zameraná na integrovaných študentov. 

 

Intervenčná činnosť: 

 

Priame intervencie sa uskutočňovali prevažne na hodinách, slovenského a cudzieho jazyka 

a na odbornom výcviku v triedach s individuálne začlenenými žiakmi. Realizovali sa 

konzultácie s pedagógmi  a majstrami OV v oblasti integrácie a odporúčaných postupov pri 

vyučovaní a hodnotení žiakov s ŠPU, pri vypracovávaní a prípadných potrebných úpravách 

IVVP. 

Informačná, osvetová a konzultačno-poradenská činnosť: 

 

Na začiatku školského roka boli triedni učitelia individuálne začlenených žiakov prvých 

ročníkov oboznámení s potrebnou legislatívou ohľadom integrácie a s vedením potrebnej 

dokumentácie týchto žiakov. V priebehu školského roka boli priebežne sprostredkovávané 

pedagógom informácie z oblasti špeciálnej pedagogiky a na požiadanie boli poskytované 

poradenské a konzultačné služby pedagógom v oblasti integrácie žiakov. Päťkrát počas 

školského roka som sa zúčastnila porád špeciálnych pedagógov z okresu v CPPPaP alebo 

CŠPP v Trenčíne. 

 

Ako školský špeciálny pedagóg som v školskom  roku 2015/2016 realizovala: 

 individuálnu starostlivosť o integrovaných žiakov  (cvičenia zo SJ, M, AJ) 

 konzultačné a poradenské stretnutia s rodičmi  

 konzultácie s triednymi učiteľmi, ktorí majú vo svojich triedach integrovaných žiakov 

 konzultácie s majstrami OV 

 vypracovanie IVVP integrovaným žiakov  

 osobné i telefonické konzultácie s pracovníkmi CPPPaP a CŠPP v Trenčíne, Novej 

Dubnici, Púchove, Nitre, Trnave ( podľa diagnostických správ žiakov) 

 zabezpečenie asistencie na maturitnej skúške u žiačky s telesným postihnutím 

 účasť na maturitných skúškach a záverečných skúškach učňov ako administrátor pre 

individuálne začlenených žiakov 

 sledovanie prihlásených individuálne začlenených žiakov k prijímacím pohovorom 

a následné informovanie zákonných zástupcov zapísaných integrovaných žiakov 
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(2) – d   Vzájomné vzťahy medzi školou, žiakmi, rodičmi      

        a ďalšími fyzickými a právnickými osobami,  

      ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú 

 

 

Pre žiakov sme zorganizovali rôzne kultúrne podujatia, športové akcie, besedy, 

semináre, návštevy veľtrhov, odborné exkurzie, súťaže, zamerané na získavanie nových 

informácií a vybudovanie si pozitívneho vzťahu k zvolenému odboru štúdia, týkajúce 

sa drogovej prevencie, kriminality, ľudských práv, ďalšieho kariérneho rastu a iné. 

Zúčastňovali sme sa aktivít realizovaných TSK, MPC, PPP, ÚPSVaR. 

Spolupracovali sme s viacerými fyzickými a právnickými osobami, predovšetkým 

v príprave na povolanie (medzi nimi s viacerými zahraničnými spoločnosťami) a tiež v rámci 

odberateľsko-dodávateľských vzťahov.  

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

kvalitatívnu rovinu.  

Rozvíjali sme spoluprácu so stavovskými organizáciami, predovšetkým Slovenskou 

živnostenskou komorou a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. 

Zaviedli sme vzdelávanie v systému duálneho vzdelávania v učebnom odbore 6489 H 

hostinský, hostinská.  

Poskytovali sme služby verejného stravovania, ponúkali cukrárenské výrobky, 

využívanie telocvične a tenisových kurtov mimo vyučovania a učební na rôzne školenia. 

Spolupracovali sme s médiami a mimovládnymi neziskovými organizáciami. 
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