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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 zria-

ďovateľskej 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  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 vyučovanie a praktické vyučovanie (forma: odbornú prax, odborný vý-

cvik a praktické cvičenia). Odborný výcvik sa uskutočňuje cvičnou prácou formou zhotovovania 

výrobkov, poskytovaním služieb alebo vykonávaním odborných činností zodpovedajúcich povo-

laniu a pracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania žiakov pripravuje. V rámci praktic-

kého vyučovania organizácia vykonáva v súlade so školským vzdelávacím programom produk-

tívnu 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 zástupca pre technicko-ekonomické činnosti 

 

Pedagogickí zamestnanci  

Učitelia 

Bagar Boris, Ing.  

Bartková Alena, PhDr 

Benková Katarína, Ing. 

   

       MD (mimoevidenčný stav) 

Blahová Adriana, Ing. 

Beznák Miloš, Mgr. 

Búriová Mária, Ing.                             

 

 

predseda MK EKO 

Černeková Anna, Mgr.  

Čierna Milota, Mgr.  

Čuláková Martina, Mgr.    

Ďurčeková Ivana, Mgr.  

Fencík Juraj, Mgr.  

Fencíková Adriana, Mgr.        

 

    školský psychológ, výchovný poradca 

Fronková Alžbeta, Mgr.  

Galambosová Andrea, Mgr.  

Galková Oľga, Bc.  
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Gerhardt Ľubica, Ing. 

Gloneková Zuzana, Ing. 

Harušincová Dana, Ing. 

 

Hlávková Marcela, Ing. 

Hodálová Mária, Mgr. 

 

MD 

Holčeková Jana, Ing.                        

Horná Zlatica, Mgr. 

MD 

 

Jaška Roman, Mgr. 

Kadlec Stanislav, Ing. 

Kapilová Alena, Ing. 

Kelešiová Gabriela, Ing. 

 

Korienková Sidónia, Ing.  

Kosibová Janka, Mgr. 

Košútová Ivica, Ing. 

Krajčová Michaela, Ing.  

 

koordinátor ŠPZ 

Kresseová Marta, MVDr. 

Križková Veronika, Mgr. 

Kucharovičová Elena, Ing. 

Kupcová Katarína, Mgr. 

 

Lintnerová Iveta,Mgr.  

Ľahká Katarína, Mgr. 

Mandincová Janka, Ing.                     

 

predseda MK EKO a CR 

Masárová Martina, Mgr.  

Masaryková Zuzana, Mgr.  

Mastelová Miroslava, PaedDr.  predseda MK HP 

Meravý Radoslav,  Ing.  

Mikušat Miroslav, Ing.  

Olejníková Janka, Ing.  

Plšková Alena, PhDr. 

Poradová Sylvia, Mgr. 

Rožníková Ingrida, Mgr.. 

Rácová Jela, Ing. 

 

 

Sabbagh Barbora, Mgr.   

Santová Gabriela, Mgr. 

Slezáková Oľga, Mgr. 

Srogoňová Eva, Ing. 

predseda MK CJ 

Strechová Jarmila, Mgr. školský špeciálny pedagóg – odbor. zam. 

Sýkorová Iveta, PaedDr.  

Šargavá Dagmar, Ing. 

Šimíčková Marcela, Ing. 

predseda MK Gastro 

školská knižnica 

Šišovská Monika, Mgr. predseda MK výživa a zdravie 

Števanková Marta, RNDr. fond učebníc 

Švančarová Janka, Mgr.  

Švecová Lucia, Mgr.  

Švedová Jana, Ing.  

Vasková Barbora, Mgr.  

Vavríková Monika, PaedDr. 

Vicenová Katarína, Ing. 

Vlnová Danica, Ing. 
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Zahradníková Zuzana, PaedDr. 

Zámečníková Anna, Mgr.  

Zaťková Mária, Ing. 

Zubáková Kvetoslava, Ing. 

 

predseda MK PTP 

  

Majstri odborného výcviku 

Bohunická Eva, 

Burdejová Terézia, Bc. 

Dávidková Anna, Bc. 

 

Gavendová Jana, Bc. 

Gabrielová Zlaza, Bc. 

 

Jamborová Ľudmila, Bc. 

Janíková Milada, Bc. 

Katonová Petra, Bc.                         

        

 

        MD 

Klimová Anna, Bc.         hlavná majsterka  

Kopuncová Eva, Mgr. 

Kopuncová Ivona 

        hlavná majsterka  

Magula Jozef, Bc.  

Mikšíková Alena, Bc.   

Mlčúchová Marta  

     hlavná majsterka, vedúca školského závodu 

Nováková Františka, Bc.  

Nováková Jarmila, Mgr.      hlavná majsterka, vedúca školskej jedálne 

Ondrášek Peter, Mgr. 

Ozimá Vladimíra, Bc. 

Repáňová Helena, Bc. 

 

Rezičová Lucia, Mgr.    MD 

Sabalová Soňa 

Serišová Brigita, Bc. 

Stopková Blažena 

 

Sýkorová Galina, Bc.  

Šedivá Mária  

Vojtechová Barbora, Bc. 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci 

THP, upratovačky, údržba, vrátnici – TEČ 

 

Augustini Pavol 

Bednárik Pavol 

Bulejková Mária 

 

Červeňanová Iveta  

Dohálová Anna  

Ďurišová Alena 

Forgáčová Viera 

Gabriel František 

Krupková Janka 

Lesay Pavol 

Mikuštiaková Ľubica 

Mojtová Zuzana  

Nôšková Marta 
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Pajkošová Eva 

Slivová Katarína, Mgr.       MD 

Šedo Martin 

Valient Juraj  

Vicenová Oľga  

 Zajacová Soňa 

 Žáčiková Gabriela  

 Lobotková Mária, Ing. 

 Šugereková Janka  

 Vávrušová Zlata 

 

 

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 

 

 

 

Rada školy 

 

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

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

Gabriela Žáčiková nepedagogický 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 

Erika Kajdová rodič – od 04. 9. 2017 

Jana Šuleková rodič – od 19. 5. 2016 

Lucia Kobzová žiačka, V. HB  
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Metodické predmetové komisie 

 

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

 

2. Metodická komisia anglického, nemeckého, ruského, španielskeho,  

      francúzskeho jazyka   

   Predseda:   Mgr. Gabriela Santová 

 

  3. Metodická komisia prírodovedných, odborných technických predmetov    

                       a informatiky 

   Predseda:  Ing. Kvetoslava Zubáková 

 

  4.   Metodická komisia výživa a zdravie 

   Predseda:     Mgr. Monika Šišovská 

 

5. Metodická komisia odborných ekonomických predmetov 1 

 Predseda:   Ing. Mária Búriová    

 

6. Metodická komisia odborných ekonomických predmetov 2 a cestovného  

      ruchu 

 Predseda:   Ing. Janka Mandincová 

 

7. Metodická komisia gastronomických predmetov   

 Predseda:  Ing. Dagmar Šargavá   
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 (1) – b       Počet žiakov v školskom roku 2016/2017 

    

 

           Žiaci spolu k 15. 09. 2016 

    935 

 úplné stredné odborné  vzdelanie  

 stredné odborné vzdelanie  

 nižšie stredné odborné vzdelanie 

  

 

Vzdelávacie poukazy             vydané   935 

                                                 prijaté   686 

 

 Študijné a učebné odbory (denná forma) 

Kód od-

boru  
Názov odboru 

Počet žiakov v ročníkoch 
Spolu 

I. II. III. IV. V. 

 Študijné odbory 

3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci   14 23  37 

6323 K hotelová akadémia 70 55 61 56 57 299 

6329 M 01 obch. a inf. služby – medzin. obchodné vzťahy  10 10 10  30 

6341 M škola podnikania   13 17  30 

6352 M obchod a podnikanie 27 12 15 13  67 

6355 M  služby v cestovnom  ruchu   11 24  35 

6444 K čašník, servírka  13 14 9  36 

6445 K kuchár  26 17 10  53 

6446 K kozmetik  12 11 9  32 

6403 L podnikanie v remeslách a službách 12 22    34 

6405 K pracovník marketingu   10 14  24 

6421 L spoločné stravovanie 21     21 

Spolu   130 150 176 185 57 698 

 Učebné odbory 

2964 H cukrár 14 10 10   34 

3178 F výroba konfekcie 6 3    9 

6444 H čašník, servírka 12 14 18   44 

6445 H kuchár 26 13 20   59 

6456 H kaderník 16 18 16   50 

6489 H hostinský, hostinská 13 18 10   41 

Spolu  87 76 74   237 

 

 

 

 

 



SSStttrrreeedddnnnááá    ooodddbbbooorrrnnnááá    ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

10 

 

Žiaci denného štúdia k 31. 08. 2017 

 Študijné a učebné odbory (denná forma) 

Kód od-

boru  
Názov odboru 

Počet žiakov v ročníkoch 
Spolu 

I. II. III. IV. V. 

 Študijné odbory 

3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci   14 23  37 

6323 K hotelová akadémia 71 55 60 55 56 297 

6329 M 01 obch. a inf. služby – medzin. obchodné vzťahy  10 10 10  30 

6341 M škola podnikania   12 17  29 

6352 M obchod a podnikanie 24 13 15 13  65 

6355 M  služby v cestovnom  ruchu   11 24  35 

6444 K čašník, servírka  12 13 8  33 

6445 K kuchár  25 16 9  50 

6446 K kozmetik  11 11 8  30 

6403 4 podnikanie v remeslách a službách 8 20    28 

6405 K pracovník marketingu   10 13  23 

6421 4 spoločné stravovanie 13     13 

Spolu 116 146 172 180 56 670 

 Učebné odbory 

2964 2 cukrár 11 10 9   30 

3178 F výroba konfekcie 5 3    8 

6444 2 čašník, servírka 13 13 16   42 

6445 2 kuchár 29 12 20   61 

6456 2 kaderník 17 18 16   51 

6489 2 hostinský, hostinská 6 16 9   31 

Spolu 81 72 70   223 

 

 

 

Triedy 

  Počet tried v ročníku 
Spolu 

  1. 2. 3. 4. 5. 

 Denné štúdium spolu  9 10 10 7 2 38 

v
 t

o
m

 

 4 a 5 ročné ÚSV (maturita)  4 5 7 7 2 25 

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

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

 ZUUP 2-ročné  1 1    2 
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1. 8.   Triedy na škole 

Trieda    Počet  Ch  D        Odbory  Triedny učiteľ 

 

I.HA  22           0       22           6323 K  PhDr. Alena Plšková 

I.HB          25           9       16          6323 K Ing. Danica Vlnová  

I.HC  23     5       18       6323 K     Ing. Marcela Hlávková 

I.P  27     9       19       6352 M Ing. Mária Búriová 

I.AB  25         19       9        6445 H, 6444 H Mgr. Anna Zámečníková 

I.AH  26         14     12       6445 H, 6489 H Ing. Dana Harušincová 

I.CD  30     2     28       2964 H, 6456 H PaedDr. Monika Vavríková 

I.F   6     1       5       3178 F Bc. Milada Janíková 

I.N  33   11     22       6403 L, 6421 L Ing. Alena Kapilová 

 

II.HA   30         10     17           6323 K  Mgr. Katarína Ľahká 

II.HB         28           6     22           6323 K Mgr. Gabriela Santová    

II.ČK   27    14     13           6444 K, 6445 K  Ing. Radoslav Meravý 

II.KZ   24           9     15           6445 K, 6446 K  Ing. Janka Olejníková 

II.PS          22           7     15           6352 M, 6329 M 01 Mgr. Andrea Galambosová 

II.AC         23         11     12           6445 H, 2964 H Ing. Jana Švedová 

II.BD   32           3     29           6444 H, 6456 H Ing. Mária Zaťková 

II.H            18         10      8            6489 H  Mgr. Lucia Švecová 

II.F               3           0      3       3178 F Bc. Milada Janíková 

II.N            22          11    11           6403 L Ing. Sidonia Korienková 

 

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

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

III.PS 25      10    15               6352 M, 6329 M 01         Ing. Marcela Šimíčková 

III.ČK 23        8    15               6444 K,  6445 K   RNDr. Marta Števanková 

III.KZ 19        8    11               6445 K, 6446 K  Mgr. Janka Kosibová 

III.A 20      13      7           6445 H                             Mgr. Barbora Vasková 

III.BH 28      14    14               6444 H, 6489 H               Mgr. Roman Jaška 

III.CD 26        2    24               2964 H, 6456 H                Mgr. Martina Masárová  

III.EM        24      13    11               3965 M, 6405 K      Ing. Janka Mandincová 

III.RŠ 24        6    18       6341 M, 6355 M PhDr. Marcela Štefániková 

                                                                                                 Od  

IV.HA 28        7    21               6323 K  Ing. Dagmar Šargavá 

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

IV. ČK 19      11   8       6444 K, 6445 K  Mgr. Alžbeta Fronková 

IV.PSZ 32   3   29       6352 M, 6329 M 01, 6446 K Ing. Zuzana Gloneková  

IV. .MŠ      31       7      24              6405 K, 6341 M  Ing. Michaela Krajčová 

IV.R           24       7      17              6355 M Ing. Ivica Košútová 

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

 

V.HA 29       5     24              6323 K                              PaedDr. Miroslava Mastelová 

V.HB 28       6     22              6323 K Mgr. Barbora Sabbagh 

 

Spolu 935  žiakov    
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Individuálna integrácia žiakov denného štúdia   

 

  Spolu 

z toho  

diev-  

čatá 

v tom postihnutie 

sluchové zrakové telesné 
vývinové poruchy 

aktivity a pozor. učenia 

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

1. ročník 8 2       2 0 6 2 

2. ročník 12 5 1 0 1 1   2 1 8 3 

3. ročník 12 5 1 1   2 0 2 0 7 4 

4. ročník 3 1         3 1 

5. ročník             

Celkom 35 13 2 1 1 1 2 0 6 1 24 10 

 

    Plus  jeden žiak postihnutie syndróm autizmu – prvý ročník. 

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 sys-

tematická a obojstranne účinná. Žiaci majú záujem svoje nedostatky kompenzovať usilovnos-

ťou 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 
 

Zoznam  zamestnávateľov – firiem, ktoré poskytujú praktické vyučovanie a firiem, 

s ktorými má SOŠ  uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní: 

Billa, s. r.o, Bajkalská 19/A, Bratislava 

V školskom roku 2017/2018 sa v systéme duálneho vzdelávania budú pripravovať: 

- 3 žiaci v odbore 6405 K pracovník marktetingu, 

- 3 žiaci v odbore 6442 K obchodný pracovník. 

 

Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1E, Bratislava 

V školskom roku 2017/2018 sa v systéme duálneho vzdelávania budú pripravovať: 

- 3 žiaci v odbore 6405 K pracovník marktetingu,   

- 3 žiaci v odbore 6442 K obchodný pracovník. 

 

Kaufland Slovenská republika, v. o. s., Trnavská cesta 41/A, Bratislava 

V školskom roku 2017/2018 sa v systéme duálneho vzdelávania budú pripravovať: 

- 2 žiaci v odbore 6405 K pracovník marketingu, 

- 2 žiaci v odbore 6442 K obchodný pracovník, 

- 10 žiakov v odbore 6460 H predavač. 

 

TESCO STORES SR, a. s., Kamenné námestie 1/A, Bratislava 

 

Danubia centrum FRISOR KLIER, s. r.o, Panónska cesta 16, Bratislava 

V školskom roku 2017/2018 sa v systéme duálneho vzdelávania budú pripravovať: 

- 4 žiaci v odbore 6456 H kaderník. 

 

 

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 - § 68 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 MŠVVaŠ SR č. 64/2015 o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom  

  vzdelávania, 

- vyhláška  MŠVVaŠ 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. 2017 

 1. kolo – 2. termín    11. 5. 2017 

 2. kolo      20. 6. 2017 
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Zápisnica z prijímacieho konania do študijných a učebných odborov  

pre školský rok 2017/2018   
 

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

jímanie zo dňa: 

26. 1. 2017 - schválila Pedagogická rada  a  

8. 3. 2017 – schválila Rada školy 

podľa nasledujúceho harmonogramu: 

 

Prijatie bez prijímacích skúšok:   

 

učebné odbory - 28. 4. 2017 

 

študijné odbory 28. 4. 2017  (1 žiačka  na študijný odbor hotelová akadémia   a  

1 žiačka na študijný odbor obchod a podnikanie dosiahli úspešnosť v Testovaní 9 mi-

nimálne 90% z oboch testovaných predmetov) 

 

Výsledky 1. kola prijímacích skúšok:   11. 5. 2017 (zverejnené na internetovej stránke školy                                          

                                                                                      a na výveske vo vestibule školy) 

 

 

Autoremedúra:   od 19. 5. 2017  do 23. 5. 2017 

 

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

lania nemáme 

                   

Na nenaplnený počet miest sme vyhlásili druhé kolo prijímacích pohovorov – 

20. júna 2017 

 

1 prihlásená žiačka  nekonala prijímacie skúšky z dôvodu dlhodobého pobytu v zahraničí  

a požiadala o náhradný termín PS 

 

 

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.  

 
 

Žiaci prijatí do duálneho 

vzdelávania 

  pracovník marketingu Lidl  4 žiaci 

 
dm drogerie markt 1 žiak 

obchodný pracovník Lidl  3 žiaci 

 
dm drogerie markt 2 žiaci 

 
Kaufland 1 žiak 

(zápisnica z 12.06.2017) 
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Prehľad o prijímacom konaní do jednotlivých študijných a učebných odborov je uvedený 

v tabuľke: 

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnic-
kého 24, Trenčín 

Počet prihlášok Počet 
zapísaných 
 po 1. kole 

Počet 
prihlášok  

na 2. 
kolo 

Počet 
zapísaných   
 po 2. kole 

Počet 
žiakov 
duál 

Plán Počet 

1. termín 
2. 

termín 
prijímania 

voľných 
miest 

6323 K  hotelová akadémia 2 triedy 70 32 53 
 

53 
 

60 7 

3965 M 

bezpečnosť a ochrana zdra-

via pri práci 1 trieda 10 14 14 
 

14 
 

12 0 

6352 M  obchod a podnikanie 18 31 10 2 12 
 

18 6 

6446 K kozmetik 

1 trieda 

10 12 7 
 

7 
 

10 3 

6405 K pracovník marketingu 7 6 5 
 

5 5 10 5 

6442 K  obchodný pracovník 1 13 6 
 

6 6 10 4 

2964 H  cukrár 

3 triedy 

11 9 11 
 

11 
 

14 3 

6445 H  kuchár 20 27 21 
 

21 
 

16 0 

6444 H  čašník, servírka 10 21 11 
 

11 
 

14 3 

6456 H  kaderník 13 14 15 
 

15 
 

16 1 

6489 H  hostinský, hostinská 5 3 0 
 

0 
 

10 10 

6481 H skladový operátor 1 3 0 
 

0 
 

10 10 

6460 H predavač 1 2 0 
 

0 
 

10 10 

   
177 187 153 2 155 11 210 

  

Podľa výkazu o SŠ k 15. 9. 2017 nastúpili do duálneho vzdelávania, prvý ročník, žiaci:  

- pracovník marketingu - 5 žiakov, 

- obchodný pracovník  - 2 žiaci. 

 

Nadstavbové a skrátené štúdium 

Zápisnica z prijímacieho konania do odborov nadstavbového štúdia  a skráteného štúdia 

pre školský rok 2017/2018 

 

prijatie bez prijímacích skúšok:   14. 6. 2017 

odvolania na TSK:  neboli žiadne  

 

Počet schválených tried denného nadstavbového štúdia: 1 

v členení: 

6403 L podnikanie v remeslách a službách 

6421 L spoločné stravovanie 

 

Počet schválených tried skráteného štúdia: 1 

v členení: 

2964 H cukrár 

6445 H kuchár 

6489 H hostinský, hostinská 
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Prehľad výsledkov prijímacieho konania – nadstavbové štúdium 

 

odbor 
počet    

prihlášok 
počet prija-

tých 
počet nezapí-

saných 
počet prij. 

autoremed. 
počet zapí-

saných   

 
voľné 
miesta 

         

 6403 L  

 podnikanie v remeslách a          

 službách 

23 23 5 0 18 0 

 6421 L  

 spoločné stravovanie 
15 15 2 0 13 0 

       

SPOLU 38 38 7 0 31 0 

 

 

Skrátené štúdium: 

- počet prihlášok – 7 (z toho:  2964 H cukrár – 1, 6445 H kuchár – 4, 6489 H hostinský - 2) 

- všetci prijatí 

 

 

Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s § 69 zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

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

predpisov a zákona č. 64/2015 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. 2017)  

 

R
o

čn
ík

 

Počet 
z toho 

počet vymeška-

ných hodín 
prospeli neprospeli 

ne- 

klasi- 

fiko- 

vaní 

žiaci 

so zníženým stup-

ňom zo správania 

tr
ie

d
 

žiakov spolu 

v tom 

spolu 

v tom z predme-

tu 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. 4 95 95 13 35 47 0 0 0 0 0 0 4 3 0 6543 271 

2. 5 126 125 16 33 76 0 0 0 0 0 1 12 2 0 11639 386 

3. 7 172 168 16 39 113 4 4 0 0 4 0 12 9 0 15612 1097 

4. 7 180 173 25 27 121 7 1 3 3 3 0 21 5 4 17263 1471 

5. 2 56 56 7 12 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3299 0 

Spolu 25 629 617 77 146 394 11 5 3 3 7 1 49 19 4 54356 3225 

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

1. 3 76 72 4 8 60 3 2 0 1 0 1 12 4 3 5177 329 

2. 3 69 64 2 7 55 5 1 0 4 0 0 8 4 6 5763 1081 

3. 3 70 67 1 8 58 3 0 0 3 0 0 7 6 4 6418 976 

Spolu 9 215 203 7 23 173 11 3 0 8 0 1 27 14 13 17358 2386 

Druh štúdia – nadstavbové denné 2-ročné 

1. 1 21 17 3 2 12 2 0 0 2 0 2 0 0 0 3394 1803 

2. 1 20 17 0 4 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1400 589 

Spolu 2 41 34 3 6 25 5 3 0 2 0 2 0 0 0 4794 2392 

 

 Druh štúdia – zvlášť upravené učebné plány 2-ročné  

1. 1 5 3 0 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1285 615 

2. 1 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 563 411 

Spolu 2 8 6 0 1 5 1 1 0 0 0 1 1 0 4 1848 1026 
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Maturitné skúšky 2017 
 

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 SŠ. 

 

Na maturitnú skúšku sa prihlásilo 206 žiakov (205 žiakov školy, 1 opravná EČ a PFIČ MS 

z cudzieho jazyka).  

 

EČ a PFIČ MS konalo 206 žiakov. V riadnom termíne uspelo 196 žiakov (splnili podmienku 

úspešnosti aspoň z jednej časti). Neuspelo spolu 10 žiakov (7 ANJ, 2 NEJ, 1 SJL). 

 

Predmet Úroveň PFIČ MS EČ MS Národný priemer 

Slovenský jazyk a literatúra * 59,48 % 55,30 % 53,40 % 

Anglický jazyk B1 54,25 % 58,90 % 57,00 % 

Anglický jazyk B2 71,67 % 83,1 % 68,40 % 

Nemecký jazyk B1 54,87 % 44,9 % 42,70 % 

Ruský jazyk B1 30 % 46,7 % 49,70 % 

 

Ústnu MS konalo spolu 186 žiakov. Počet žiakov, ktorí nekonali ústnu MS v riadnom termíne: 19 

žiakov (5 nepripustení z dôvodu neprospechu, 10 malo neukončenú klasifikáciu, 3 žiaci zanechali 

štúdium a 1 žiačka nematurovala zo zdravotných dôvodov). 

V riadnom termíne MS 2017 uspelo 175 žiakov školy a neuspelo 11 žiakov (10 žiakov z jedného 

predmetu a 1 žiak z dvoch predmetov). 

Opravná maturitná skúška z EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry sa konala dňa 05. 09. 

2017 a z cudzieho jazyka sa konala  dňa 06. 09. 2017.  

Počet prihlásených žiakov: 7 žiakov (6 ANJ, 1 NEJ). 

 
Ústna časť maturitnej skúšky v mimoriadnom termíne (september 2017) za školský rok 2016/17 

sa konala dňa 19. 09. 2017. 

Povolená opravná skúška:  11 žiakov (1 žiak TČOZ, 1 žiak TČOZ a NEJ, 9 žiaci ANJ) 

 

Vyhodnotenie MS  2017 v riadnom termíne podľa predmetov  

 

   EČ MS PFIČ MS Ú F I Č    

Predmet 
Úro-

veň 

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 155 58,9 155 52,05 155 31 31 41 39 2 2,65 143+1D 

ANJ B2 6 83,1 6 71,67 6 4 2 - - - 1,33 6 

NEJ B1 40 44,9 40 54,87 40 6 17 11 2 - 2,25 36 

RUJ B1 1 46,7 1 30 1 2 1 - - - 1,33 1+2D 

SJL *  205 55,30 205 59,48 205 48 50 62 26 - 2,35 186 

PČOZ * * * * * * 89 52 45 16 - 1,94 202 

TČOZ * * * * * * 46 53 56 29 2 2,40 186 
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Vyhodnotenie PČOZ a TČOZ MS podľa odborov 

 

 

 

 

Vyhodnotenie MS podľa tried  

 

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

V.HA 72,46 64,31 2,17 * * * * 

V.HB 72,55 72,66 1,69 56,39 58,75 2 * 

IV.ČK 51,66 34,06 3,5 * * * * 

IV.PSZ 54,62 48,26 2,55 42,93 67,5 2,25 * 

IV.MŠ 55,08 47,75 3 38,83 50 2,38 * 

IV.R 72,6 60,94 2,63 45,03 58,75 2,5 * 

IV.E 52,32 51,30 3,09 * * * * 

II.N 44,99 37,86 2,58 36,34 39,0 2,25 46,7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

študijný odbor 

Praktická časť odbornej zložky 

maturitnej skúšky 

Teoretická časť odbornej zložky 

maturitnej skúšky 

počet žia-

kov, ktorí 

úspešne 

vykonali 

PČOZ MS 

počet žiakov, 

ktorí vykonali 

PČOZ MS 

neúspešne 

priemerná 

známka 

počet žiakov, 

ktorí úspešne 

vykonali 

TČOZ MS 

počet žia-

kov, ktorí 

vykonali 

TČOZ MS 

neúspešne 

priemerná 

známka 

3965 M 
bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci 
23 0 1,87 21 0 1,71 

6323 6 hotelová akadémia 56 0 1,38 56 0 2,52 

6329 M 

01 

obchodné a informač-

né služby   

- medzinárodné ob-

chodné vzťahy 

10 0 2,5 10 0 1,9 

6352 M obchod a podnikanie 12 0 2,83 12 0 2,83 

6444 K čašník, servírka 8 0 2 3 1 3,5 

6445 K kuchár 10 0 2,4 8 0 2,88 

6446 K kozmetik 9 0 2 9 0 3,11 

6403 L 
podnikanie v remes-

lách a službách 
20 0 2,25 17 0 2,24 

6405 K pracovník marketingu 13 0 2,15 10 0 1,9 

6341 M škola podnikania 17 0 2,18 15 0 2,13 

6355 M 
služby v cestovnom 

ruchu 
24 0 1,88 23 1 2,58 

Spolu 

  
202 0 1,94 184 2 2,40 
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Trieda PFIČ/RUJ ÚFIČ /RUJ EČ / SJL PFIČ / SJL ÚFIČ / SJL TČOZ PČOZ 

V.HA * 1 65,9 76,24 1,5 2,28 1,31 

V.HB * * 66,99 71,02 1,66 2,77 1,44 

IV.ČK * * 44,88 40,55 3,17 3,08 2,22 

IV.PSZ * * 57,32 62,22 2,35 2,61 2,48 

IV.MŠ * * 51,14 56,31 2,68 2,04 2,16 

IV.R * * 55,47 54,32 2,54 2,58 1,88 

IV.E * 1 50,35 58,39 2,81 1,71 1,87 

II.N 30 2 44,31 44,65 2,94 2,24 2,25 

 

 
Vyhodnotenie MS 2017 v mimoriadnom termíne september 2017 

 

Na opravnú MS v mimoriadnom termíne september 2017 sa prihlásilo spolu 11 žiakov.  

Opravná maturitná skúška z EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry sa konala 05. 09. 

2017 a z cudzieho jazyka sa konala dňa 06. 09. 2017.  

Povolená opravná skúška: 7 žiaci (6 ANJ, 1 NEJ).  

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

 

Ústna časť maturitnej skúšky v mimoriadnom termíne (september 2017) za školský rok 2016/17 sa 

konala dňa 19. 09. 2017. 

Ústnu časť opravnej maturitnej skúšky malo konať 8 žiakov, z toho 1 žiak požiadal o náhradný ter-

mín.  

Celkový počet odskúšaných žiakov na opravnej  MS : 7,  z toho neúspešný : 1 žiak. 

 
Tabuľka č.1:  Opravná MS 

 

 

MS v náhradnom termíne konalo 7 žiakov. 

Celkový počet odskúšaných žiakov na náhradnej MS: 7  z toho neúspešní : 0  

 

 

 

 

 

Predmet MS  

 

Termín 

konania 

MS 

 

Počet odskúšaných žiakov, ktorí vykonali MS v jednotlivých pred-

metoch 

 
spolu 

z toho 

úspešne neúspešne 

ANJ 19. 9. 
2017 

6 5 1 

TČOZ 
6444 K čašník, servírka 

19. 9. 
2017 

1 1 0 
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Tabuľka č. 2: Náhradná MS 

 

 

Celkový počet úspešných absolventov v mimoriadnom termíne september 2017:  

15 žiakov (2 z EČ a PFIČ, 6 za ÚFIČ MS, 7 NT MS). 

 

Opravná maturitná skúška v mimoriadnom termíne február 2017 sa bude konať  

dňa 13. februára 2018.  

Na opravnú MS sa prihlásil 1 žiak a 1 žiak požiadal žiadosť o vykonanie MS v náhradnom termíne. 

 

 
 

        Záverečné skúšky 2017 
 

 

V školskom roku 2016/2017 vykonalo záverečnú skúšku 58 žiakov v spolupráci so Slovenskou ob-

chodnou a priemyselnou komorou, za ktorú sme v odboroch kuchár, čašník, servírka, hostinský, 

hostinská a cukrár mali Ing. Jaroslava Šmída, PhD. prizvaného ako odborníka z praxe a Tatianu 

Šedivú delegovanú do funkcie stáleho člena skúšobnej komisie pre odbor výroba konfekcie : 

 

 

Cukrár     6 žiakov 

Čašník, servírka    9 žiakov 

Kuchár   19 žiakov 

Kaderník  16 žiakov 

Hostinský     6 žiakov 

Výroba konfekcie    2 žiačky 

 

 

 

 
Predmet MS  

 

Termín 

konania 

MS 

 

Počet odskúšaných žiakov, ktorí vykonali MS v jednotlivých pred-

metoch 

 
spolu 

z toho 

úspešne neúspešne 

SJL 
19. 9. 
2017 

7 7 0 

ANJ 
19. 9. 
2017 

6 6 0 

NEJ 
19. 9. 
2017 

1 1 0 

TČOZ 
6444 K čašník, servírka 

19. 9. 
2017 

2 2 0 

TČOZ 
6445 K kuchár 

19. 9. 

2017 
1 1 0 

TČOZ  
6405 K pracovník 

marketingu 

19. 9. 

2017 
2 2 0 

TČOZ 
3965 M BOZP 

19. 9. 

2017 2 2 0 
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 ZS 2016/2017 riadny termín 

kód odbor PV PVD P 

2964 H cukrár 2 0 4 

6444 H čašník, servírka 2 4 3 

6445 H kuchár 2 1 16 

6456 H kaderník 1 3 12 

6489 H hostinský, hostinská 0 0 6 

3178 F výroba konfekcie 0 0 2 

 

Po úspešnom absolvovaní komisionálnych skúšok (opravné, náhradná klasifikácia) záverečnú skúš-

ku v mimoriadnom skúšobnom období malo vykonať 11 žiakov:  

- 3 žiaci v odbore hostinský, hostinská,  

- 2 žiaci v odbore cukrár  

- 6 žiakov v odbore čašník, servírka.  

Jeden žiak v odbore kuchár opakuje ročník, jedna žiačka v odbore čašník, servírka opakuje ročník, 

jedna žiacka v odbore výroba konfekcie neabsolvovala ústnu časť záverečnej skúšky. 

 

 

ZS 2016/2017 mimoriadny termín – september 

kód odbor PV PVD P 

2964 H cukrár 0 0 2 

6444 H čašník, servírka 0 0 6 

6445 H kuchár 0 0 0 

6456 H kaderník 0 0 0 

6489 H hostinský, hostinská 0 0 3 

3178 F výroba konfekcie 0 0 0 

 

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 jednotli-

vých žiakov. 

 

 

0,3 

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 vý-

cviku na reálnych prevádzkach u našich zmluvných partnerov sa stávajú flexibilnejšími 

a zručnejšími.  
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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 

2964 H  cukrár   2/skrátené štúdium/ 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 H  čašník, servírka   2/skrátené šúdium/ ZS 

6444 K  čašník, servírka   4  MS 

6445 H  kuchár   3  ZS 

6445 H  kuchár   2/skrátené štúdium /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 

6489 H  hostinský, hostinská   2/skrátené štúdium/ ZS 

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 4   MS 
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Odbory, v ktorých škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie v školskom roku 2016/2017 

s uplatňovanými učebnými plánmi: 

 

 

Školský vzdelávací program 

 

1.  Podnikanie a služby  

                                                 

  študijné odbory  
   3965  M   bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

   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 

  učebné odbory 2964  H  cukrár 

   3178  F  výroba konfekcie 

    

    

    

 

2. Hotelierstvo a gastronómia 

 

  študijné odbory 6323 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    69 24 40 

z toho:  kvalifikovaní 66 24 40 

             nekvalifikovaní 3 0 0 

Znížený úväzok 2 0 3 

ZPS 9 4 7 

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

§ 2, ods. 4 (DPŠ) 0 1 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 

 

 

 Pedagogickí zamestnanci  (fyzické osoby) spolu ženy 

 Riaditeľ a zástupca riaditeľa  5 5 

 Interní učitelia 59 52 

v
 t

o
m

 

  všeobecnovzdelávacích predmetov 36 32 

  odborných predmetov 33 30 

 Externí učitelia 2 2 

v
 t

o
m

 

  všeobecnovzdelávacích predmetov 0 0 

  odborných predmetov 2 2 

 Majstri odbornej výchovy vrátane hlavných 24 22 

 Výchovný poradca (z učiteľov) 1 1 

 Školský špeciálny pedagóg 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

Vzdelávanie zamestnancov v šk. r. 2016/2017 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. kvalifikačná skúška 7 1 

2. kvalifikačná skúška 0 1 

štúdium školského manažmentu 0 0 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 0 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 0 1 

vysokoškolské pedagogické 0 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 
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Kvalifikovanosť vyučovania  

 

Teoretické vyučovanie 

Vyučovacie predmety 
Počet vyučovacích hodín podľa  Kvalifikovanosť 

školského vzdelávacieho programu vyučovania 

    
celkom 

odborné neodborné v % 

skratka názov vyučovanie vyučovanie   

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

ADK Administratíva a korešpondencia 23 23 0 100 

ADC Administratívne cvičenia 14 14 0 100 

ANJ Anglický jazyk 230,5 211 19,5 91,54 

AKY Animačné a kongresové služby 4 0 4 0 

APE Aplikovaná ekonómia 9 9 0 100 

API Aplikovaná informatika 36 36 0 100 

ALU Aplikované účtovníctvo 3 3 0 100 

BPN Bezpečnosť práce a právne normy 2 2 0 100 

BSE Business English 5 5 0 100 

BIO Biológia 1 1 0 100 

CTO Cestovný ruch 22 22 0 100 

CZD Cvičenia z daňovníctva 4 4 0 100 

CCR Cvičenia z cestovného ruchu 4 2 2 50 

CCK Cvičenia z ekonomiky 4 4 0 100 

KCV Cvičenia z kozmetiky 4 4 0 100 

CMR Cvičenia z marketingu 2 2 0 100 

CTB Cvičenia z techniky obsluhy 38 35 3 92,11 

CZY Cvičenia z technológie a techniky obsluhy 31 31 0 100 

CTC Cvičenia z technológie 4 4 0 100 

CTH Cvičenia z technológie 6 6 0 100 

DEJ Dejepis 11 11 0 100 

DRT Dermatológia 6 0 6 0 

DMO Diplomacia v medzinárodnom obchode 2 2 0 100 

EKO Ekonomika 67 67 0 100 

EKC Ekonomické cvičenia 2 2 0 100 

EFI Ekonomické cvičenia v cvičnej firme 3 3 0 100 

ETE Estetická a výtvarná výchova 1 1 0 100 

ETV Etická výchova 7 5 2 71,43 

EVP Etika v podnikaní 2 2 0 100 

FRJ Francúzsky jazyk 15 15 0 100 

GEG Geografia 8 8 0 100 

HOG Hospodárska geografia 2 2 0 100 

HVY Hospodárske výpočty 1 1 0 100 

HGM Hotelový a gastronomický manažment 32 32 0 100 

CHE Chémia 9 9 0 100 

INF Informatika 25 25 0 100 

KAH Komunikácia s hosťom v anglickom jazyku 2 2 0 100 
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KCJ Komunikácia v cudzom jazyku 5 5 0 100 

KAJ Konverzácia v anglickom jazyku 1 1 0 100 

KAG Korešpondencia v anglickom jazyku 3 3 0 100 

LAC Laboratórne cvičenia 6 6 0 100 

MNZ Manažment 8 8 0 100 

MNC Manažment v cestovnom ruchu 3 3 0 100 

MOF Manažment osobných financií 6 6 0 100 

MAT Matematika 46 46 0 100 

MKT Marketing 16 16 0 100 

MRC Marketing v cestovnom ruchu 1 1 0 100 

MTE Materiály 6 6 0 100 

MEM Medzinárodný marketing 2 2 0 100 

MPY Modelovanie prevádzky hotelov 3 3 0 100 

NBV Náboženská výchova 12 12 0 100 

NAM Náuka o materiáloch 5 5 0 100 

NOZ Náuka o výžive 3 3 0 100 

NEJ Nemecký jazyk 80 78 2 97,5 

OBN Občianska náuka 20 20 0 100 

ODK Odborné kreslenie 5 5 0 100 

OZR Odborné zručnosti 4 4 0 100 

POL Politológia 2 2 0 100 

PDN Podnikanie 9 9 0 100 

VCR Podnikanie v cestovnom ruchu 6 6 0 100 

PGN Podnikanie v hotelierstve a gastronómii 14 14 0 100 

PBC Podnikanie v remeslách a službách   7 7 0 100 

PUL Podnikateľské zručnosti 35 35 0 100 

PMI Potravinárska chémia 1 1 0 100 

PVY Potraviny a výživa 11 11 0 100 

PNN Potraviny a nápoje 6 6 0 100 

PRW Právo 3 3 0 100 

PEP Právo a etika v podnikaní 2 2 0 100 

PUK Praktická komunikácia 4 2 2 50 

PWK Praktická korešpondencia 5 5 0 100 

PXA Odborná prax 18 18 0 100 

PMY Priemyselné technológie 6 6 0 100 

RIY Rezervačné a informačné systémy 8 8 0 100 

RUJ Ruský jazyk 31 31 0 100 

SLC Služby cestovného ruchu 3 1 2 33,33 

SJL Slovenský jazyk a literatúra 104 104 0 100 

SPK Spoločenská komunikácia 13 12 1 92,31 

SPS Sprievodcovské služby 2 2 0 100 

SPC Sprievodcovská činnosť 2 2 0 100 

STO Stolovanie 1 0 1 0 

SUR Suroviny 4 4 0 100 

SPJ Španielsky jazyk 12 12 0 100 
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CUT Špeciálne cukrárske techniky 6 6 0 100 

TEC Technológia 16 9 7 56,25 

TOB Technika obsluhy 31 14 17 45,16 

TPY Technika prevádzky 9 6 3 66,67 

TSF Technológia služieb cestovného ruchu 7 4 3 57,14 

TSQ Technológia služieb cestovného ruchu praktikum 11 11 0 100 

TSV Telesná a športová výchova 84 84 0 100 

TMQ Teória medzinárodného obchodu 6 6 0 100 

TVZ Tovaroznalectvo 2 2 0 100 

TFP Tvorba projektov 4 4 0 100 

EPP Technológia prípravy pokrmov 35 23 12 65,71 

UCT Účtovníctvo 63 63 0 100 

USP Úvod do sveta práce 5 5 0 100 

VKF Výroba konfekcie 7 7 0 100 

ZDR Zdravoveda 4 0 4 0 

ZIV Životológia 3 3 0 100 

  Spolu 1478,5 1388 90,5 91,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Praktické vyučovanie 

Študijné a učebné odbory 
Počet vyučovacích hodín podľa  Kvalifikovanosť 

školského vzdelávacieho programu vyučovania 

 v % 
kód  odbo-

ru 
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 34 34 - 100 

6445 K kuchár 54 54 - 100 

6446 K kozmetik 34 34 - 100 

6405 K  pracovník marketingu 14 14 - 100 

6421 L spoločné stravovanie 0 0 - 100 

2964 H cukrár  47,5 47,5 - 100 

6444 H čašník, servírka 47,5 47,5 - 100 

6445 H kuchár 62,5 62,5 - 100 

6456 H kaderník 47,5 47,5 - 100 

6489 H hostinský , hostinská 50,5 50,5 - 100 

3178 F výroba konfekcie 48 48 - 100 

      

  Spolu 503,5 503,5 - 100 



SSStttrrreeedddnnnááá    ooodddbbbooorrrnnnááá    ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

 29 

 (1) – i          Prezentácie a aktivity školy na verejnosti 

 

 

Prezentácie školy 
 

V školskom roku 2016/2017 sme sa prezentovali viacerými aktivitami, ktorých cieľom bolo zvidi-

teľnenie 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  predve-

denie 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 tu pre-

zentovali náš región, predávali výrobky žiakov zhotovené na predmete Aplikovaná ekonómia. 

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 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 štú-

dia. Aj takáto forma zvyšovania informovanosti sa podieľa na zvyšovaní záujmu o štúdium na našej 

škole. 

V tomto školskom roku sme usporiadali pre žiakov 8. a 9. ročníka Dni zručností. Pre žiakov ZŠ sme 

pripravili školské kolá súťaže odborných zručností v disciplínach: 

1. Najlepší bezpečnostný technik – BOZP 

2. Študentský ples - kozmetika 

3. Chceš byť kaderník? 

4. Najlepšia palacinka 

5. Fancy drink 

6. Veselé muffiny 

7. Obal predáva 

8. Dobrý obchodník 

Cieľom súťaží bolo spropagovať u žiakov a verejnosti remeslá a služby, v kterých vzdelávanie po-

skytujeme na našej škole.  

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

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

a pripravili im tiež  kultúrno-športový program. 

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

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 
 

Okresné kolo SOČ-ky 

Dňa 17.3.2017 sa v Novom Meste nad Váhom uskutočnilo  Okresné kolo obhajoby prác Stredo-

školskej odbornej činnosti. Našu školu na tomto kole reprezentovalo celkovo 6 žiakov tretích roční-

kov s nasledovnými témami: 

1. Terézia Beckertová III.HA - Autocross  (konzultant Mgr. Juraj Fencík) 

2. Natálie Rapantová III.HA - Tanec ako umenie , tanec ako život ( konzultanti. Mgr. Katarína 

Ľahká, Mgr. Milota Čierna) 

3. Natália Michalcová III.HA - Trest smrti ( konzultant. Mgr. Juraj. Fencík) 

4. Sabína Bočáková III.HB, Nikola Margušová III.HB - Rande s vášňou Ochotnícke divadlo v 

Trenčianskych Stankovciach ( konzultnat Mgr. Katarína. Ľahká) 

5. Dominika Ďuracká III.HB, Veronika Panáková III.HB – Dolná Súča - moja dedina Kultúrna 

a generačná štafeta ( konzultant Mgr. Miroslava. Mastelová) 

6. Vanessa Hoštáková III.PS - Dobrovoľníctvo v KAC aktivity (konzultant Ing. Ka-

tarína.Vicenová) 

 

Do Krajského kola SOČ, ktoré sa konalo 7.apríla 

 

++ 2017 postúpili nasledovné práce: 

1.  Dominika Ďuracká III.HB, Veronika Panáková III.HB – Dolná Súča - moja dedina, 

Kultúrna a generačná štafeta 

2. Terézia Beckertová III.HA - Autocross 

Do celoslovenského kola SOČ, ktoré sa  konalo 26.-28.4 2017 v Banskej Bystrici postúpila práca 

Terézie Beckertovej z  III.HA- Autocross.  

V celoslovenskej súťaži obhajoby SOČ v súťažnej kategórii ,,Voľný čas“ sa práca Terézie 

Beckertovej umiestnila na 3. mieste.  

 

 

Teoretické vyučovanie  
 

Teoretické vyučovanie sme zabezpečovali v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi na aktu-

álny školský rok. 

Hlavné  úlohy na školský rok 2016/2017  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 riadiacich pracovníkov 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. Hospitačná 

činnosť vedúcich MK bola zameraná na kvalitu vyučovacieho procesu a využívanie učebných po-

môcok na vyučovaní.  
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Školský rok 2016/2017 sa stal špecifickým tým, že MŠ VVaŠ ho vyhlásilo za Rok čitateľskej gra-

motnosti. Patríme ku školám, ktoré dlhodobo podporujú všetky druhy gramotností – nielen čitateľ-

skú, ale aj finančnú, enviromentálnu, matematickú, digitálnu, mediálnu a kultúrnu – a to zapájaním 

sa do rôznych súťaží, vytváraním špecifických aktivít ako je celodenné súťaženie nazvané Deň 

gramotnosti, Malá maturita - predbežné testovanie končiacich ročníkov maturitných odborov, písa-

nie a uverejňovanie článkov žiakmi nielen na stránke školy ale aj na portáli TASR.  

V tomto školskom roku sme sa však rozhodli sledovať všetky nami navrhnuté a realizované aktivity 

vzťahujúce sa k čitateľskej gramotnosti, vyhodnocovať výsledky, vytvoriť a uchovať rôzne druhy 

aktivít, ktoré sa všetkým pedagógom môžu stať inšpiráciou pre ďalšie roky, tvorivým hľadaním 

medzipredmetových vzťahov a východísk pre nové a lepšie nápady ako tvorivo pracovať so štu-

dentmi. 

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.  

 

 

Metodická komisia humanitných predmetov  
 

Organizácia práce MK:   

MK humanitných predmetov pracovala v školskom roku 2016/2017 v nasledovnom zložení: 

 

Predseda MK humanitných predmetov: 

PaedDr. Miroslava Mastelová 

Členovia: 

PhDr. A. Bartková 

Mgr. K. Ľahká 

Mgr. Z. Masaryková, PhD. 

PaedDr. Z. Zahradníková 

PhDr. A. Plšková 

Mgr. O. Slezáková 

 

Mgr. J. Fencík – čiastočný úväzok (MK gastronomických predmetov) 

Mgr. J. Kosibová – čiastočný úväzok (MK cudzích jazykov) 

 

MK zasadala celkovo 6-krát, analyzovala aktuálne problémy študentov, jednotliví členovia sa ve-

novali prípravám súťaží a exkurzií zaradených do plánu práce na príslušný školský rok. 
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Maturitné skúšky:   

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

v školskom roku 2016/2017 zodpovedala daným cieľovým požiadavkám. Výsledky testovania 

v jednotlivých triedach boli nasledovné: 

V. HA  65,89% 

V. HB  66,95% 

IV. ČK  44,88% 

IV. E  55,51% 

IV. MŠ 51,14% 

IV. PSZ 57,31% 

IV. R  55,47% 

II. N  44,40% 

 

Celoslovenský priemer škôl: 57,6%     Celkový priemer SOŠ OaS: 55,51% (-2,29%) 

Ako najčastejšie dôvody zlyhávania študentov vyučujúci SJL uvádzali nasledujúce – zvýšená ab-

sencia 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 zada-

nie), v gramatike – študenti si často mýlia morfologické a syntaktické pojmy, ako aj v teórii literatú-

ry. Najväčší problém niektorým študentom robia najmä zadania s otvorenou odpoveďou. 

 

Súťaže:   

P.
Č. 

názov súťaže  Vyhlasuje 

Počet 
zapo-
jených  
žiakov 

Hlavná 
súťaž kona-
ná dňa 

Najlepšie umiestnenia 

meno žiaka a 
trieda 

úroveň umiestnenie 
meno učiteľa, 
ktorý žiaka 
pripr. 

1. Majster rétor 
SOŠ OaS 
a KCVČ v TN 

6 06.12.2016 Sabina Bočáková 
Krajské 
kolo 

4. miesto Mastelová 

2. Koyšove Ladce 

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

1 21.10.2016 
Natália Lišková 
(1.HC) 

celosloven-
ská 

Účasť, bez 
umiestnenia 

Slezáková 

3. 
Olympiáda ľudských 
práv 

IUVENTA 1 08.02.2017 Alexandra Pletňová 
Krajské 
kolo 

Úspešná rieši-
teľka 

Kosibová 

4. SOČ 
MŠVVaŠ SR 
a ŠIOV 

4 17.03.2017 

Veronika Panáková 
(3.HB)  a Dominika 
Ďuracká (3.HB) 
Sabina Bočáková 
(3.HB) 
Natálie Rapantová 
(3.HA) 

regionálna 

Postupové 
umiestnenie 
-bez umiestne-
nia 
-bez umiestne-
nia 

Mastelová 
 
 
Ľahká 

5. SOČ 
MŠVVaŠ SR 
a ŠIOV 

2 08.04.2017 

Veronika Panáková 
(3.HB)  a Dominika 
Ďuracká (3.HB) 
 

 krajské 4. miesto  Mastelová 

6. 

Literárna súťaž 
„Vnímame prítom-
nosť, ovplyvníme 
budúcnosť“ 

Nadácia 
Jana Piveč-
ka 
a Gymnázia 

1 24.04.2017 
Alex Hoštáková 
(3.RŠ) 

Zlínsky 
a Trenčians
ky kraj 

1.miesto Zahradníková 



SSStttrrreeedddnnnááá    ooodddbbbooorrrnnnááá    ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

 33 

J. Pivečky 
a SOŠ 
Slavičín 

7.  
Práva detí očami 
detí 

 Rada pre 
práva dieťaťa 
– Slovenská 
republika 
Fakulta 
masmediálnej 
komunikácie 
Univerzity sv. 
Cyrila 
a Metoda 
v Trnave 
                      
       

4 25.04.2017 
Patrik Pohorelec, 
Adriana Haljaková 
(3.HA) 

Celoslo-
venská pod 
záštitou 
prezidenta 
SR 

ocenení 
Mastelová 
Ľahká 

8. 
Takto poznám J.M. 
Hurbana ja 

TSK 

1 žiač-
ka a 1 
triedny 
kolektív 

 
Nikola Denková 
(2.HB) a trieda 4. 
HB 

 krajská 
Zatiaľ bez 
vyhodnotenia 

 Mastelová 
Ľahká 

 

Aktivity MK:   

Členovia MK humanitných predmetov pracovali celoročne na nasledujúcich aktivitách: 

 
P.
č. 

Názov aktivity (príp. 
popis) 

Dátum Miesto 
Meno orga-

nizátora 

Počet 
zúč. 

žiakov 

Prínos pre žiakov, školu, 
región* 

Zodpovedný za akciu 
(zorganizoval) 

1. 
Medzinárodný deň 
gramotnosti 

8.9.2016 SOŠ OaS SOŠ OaS 
všetky 
triedy v 
škole 

Tréning rôznych druhov 
gramotností – pre SJL 

dôležitá čitateľská gramot-
nosť 

Testy čitateľskej gramot-
nosti zostavili Mastelová, 

Ľahká 

2. 
Exkurzia Chateau 
Appomy 

04.10.2016 Oponice SOŠ OaS 
V.HA, 
V.HB, 

IV.HB, I.N 

Zážitkové učenie o histórii 
a knižnici rodu Appony 
spojená s prehliadkou 

hotela 

Mastelová, Ľahká 

3. Exkurzia Verejná kniž-
nica M. Rešetku Tren-
čín 

Október 
2016 

VKMR Učitelia SJL 
Žiaci 1. 

ročníkov 

Učenie sa o systéme 
knižníc v reálnom prostre-

dí 

Plšková, Slezáková, Za-
hradníková, Mastelová, 

Ľahká 

4. Divadelné predstavenie 
– Mestské divadlo 
Žilina 

25. 11. 
2016 

Žilina SOŠ OaS 
4.E, 4.MŠ Podpora kultúrneho 

a kultivovaného spôsobu 
vyučovania 

Slezáková 

5. 
Príprava študentov na 
školské kolo biblickej 
olympiády 

12.12.2016 SOŠ OaS SOŠ OaS 
20 

Tréning interpretačných 
zručností, rozšírenie 

vedomostí z Biblie, čitateľ-
ská gramotnosť 

Masaryková 

6. Promo akcie Gutenber-
gova knižnica spojená 
s diskusiou s kustódom 
Apponyovskej knižnice 
P. Králikom 

06.02.2017 SOŠ OaS SOŠ OaS 
cca 100 
žiakov 

Podpora medzipredmeto-
vých vzťahov, zážitkové 
učenie, rétorika na živo 

Ľahká, Mastelová 

7. 
Školské kolo SOČ  SOŠ OaS SOŠ OaS  

Samostatná práca, vý-
skum, rétorický tréning 

Mastelová, Ľahká, Fencík 

8. 

Holokaust – návšteva 
Oswienčimu 

15.03.2017 
Oswienčim, 

Poľsko 
SOŠ OaS 102 ž 

Autentické spoznávanie 
histórie, výchova zamera-
ná na vysvetlenie dôsled-
kov rasizmu, šovinizmu, 

nacionalizmu 

Fencík 

9. 
Gutenbergova knižnica 21.03.2017 Oponice SOŠ OaS 

cca 90 

žiakov 

Podpora medzipredmeto-
vých vzťahov, zážitkové 
učenie, rétorika na živo 

Mastelová, Ľahká 

10 Divadlo J. Palárika v 
Trnave 

03.05.2017 Trnava SOŠ OaS 1.HC       výchova  umením       
Slezáková 

11 Návštevy Galérie M. 
Bazovského v Trenčíne 

11.05.2017 Trenčín SOŠ OaS 1.CD Výchova umením 
Zahradníková 

12 Výstava študentských 
prác v Katovom dome, 
Mestskej veži a galérii 

05.06.2017 Trenčín SOŠ OaS 3.ČK Výchova umením 
Zahradníková 

13 

Prehliadka Grasalkovi-
čovho paláca spojená 
s audienciou 
u prezidenta SR 

14.06.2017 Bratislava SOŠ OaS 47 ž 

Prehliadka prezidentského 
paláca študentmi 

a následné prijatie ocene-
ných študentov A. Halja-

kovej a P. Pohorelca 
prezidentom SR 

Mastelová, Ľahká 
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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). 

Vyučujúci predmetov DEJ, OBN, ETV, NBV kládli na hodinách dôraz nielen na čitateľskú gramot-

nosť (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. 

 

Prezentácia MK na verejnosti: 

Jednotliví členovia MK prezentovali svoje aktivity prostredníctvom článkov študentov na stránkach 

TASR. Pod vedením Mgr. K. Ľahkej  prispievali Lucia Kobzová (4.HB), príspevky pridali aj R. 

Rokášiová (4.PSZ), Adriana Haljaková (3.HA), Denisa Valachová (5.HA)  na školský servis TASR 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť MK:   

MK zasadala niekoľkokrát v priebehu roka (7x), aby dochádzalo k vzájomnému usmerňovaniu čle-

nov 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 pripra-

vený a realizovaný test čitateľskej gramotnosti na Dni gramotnosti a pre končiace ročníky študij-

ných odborov pripravili PaedDr. Mastelová a Mgr. Ľahká test imitujúci maturitný test – malá matu-

rita zo SJL – tzv. riaditeľské testovanie prebehlo 25. 01. 2017 

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 možnos-

tí, alebo sa nechali preskúšať už počas roka boli všetci úspešní v záverečnej hodnotiacej fáze. Na-

opak 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 nena-

hlásil sklz vo vyučovaní, rovnako aj prierezové témy z Pedagogicko-organizačných pokynov v 

školskom roku 2016/2017 spolu s úlohami z plánu školy sa členovia MK snažili zaradiť individuál-

ne na svojich hodinách. 

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

väčší 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. 

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) 

 



SSStttrrreeedddnnnááá    ooodddbbbooorrrnnnááá    ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

 35 

Vzdelávanie členov MK:   

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

roku 2016/2017. 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, nemeckého, ruského, španielskeho, francúzskeho 

jazyka 

 

Organizácia práce MK:   

Metodická komisia CJ pracovala v šk. roku 2016/2017 v počte 18 členov: 

 

Mgr. Gabriela Santová, predsedníčka MK CJ 

Mgr. Martina Čuláková 

Mgr. Ivana Ďurčeková 

Mgr. Zlatica Horná 

Mgr. Adriana Fencíková 

Mgr. Alžbeta Fronková 

Mgr. Andrea Galambosová 

Mgr. Alena Koláčková 

Mgr. Janka Kosibová 

Mgr. Katarína Kupcová 

Mgr. Iveta Lintnerová 

Mgr. Martina Masárová 

Mgr. Ingrida Rožníková 

Mgr. Barbora Sabbagh 

Mgr. Monika Šišovská 

Mgr. Lucia Švecová 

Ing. Jana Švedová 

Mgr. Barbora Vasková 

 

 

Plán práce bol prerokovaný a schválený členmi komisie na zasadnutí dňa 25. 8. a 26. 8. 2016.  

Ďalšie zasadnutia sa konali v dňoch  21. 9., 10. 10., 21. 11. 2016, 12. 01. 2017 za I. polrok  

a 20. 02., 25. 4., 20. 06. 2017 za II. polrok (viď prezenčná listina). 

 

Poznámka: Mgr. Alena Koláčková ukončila pracovný pomer k 1. 2. 2017. 

 

 

 

Maturitné skúšky:   

Na zasadnutí komisie dňa 21. 11. 2016 sme schválili maturitné zadania z nemeckého jazyka a anglického  

Jazyka - polytematické, v súlade s cieľovými požiadavkami pre úroveň B1 a v anglickom jazyku aj pre  

úroveň B2. 
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Výsledky maturít 2017:  

V anglickom jazyku sa zúčastnilo MS 155 žiakov, úroveň B1.  

V externej časti dosiahli priemer 58,9 % (priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1  

bola 57 %), v PFIČ získali 52,05 a priemerná známka bola 2,6. Na úrovni B2 maturovalo z AJ 6 žiakov, 

ktorí dosiahli v EČ priemer 83,1% (priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B2 bola  

68,4 %), v PFIČ dosiahli priemer 71,66% a priemerná známka z ústnej časti bola 1,33. 

V nemeckom jazyku sa zúčastnilo MS 41 žiakov, úroveň B1,  ktorí v EČ získali 44,9% (priemerná  

úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B1 bola 42,7 %), v PFIČ získali 54,87% a na ústnej časti 

MS priemernú známku 2,25. V porovnaní s minulým šk. rokom sme dosiahli lepšie výsledky, nad  

celoslovenský priemer. V ruskom jazyku sa zúčastnili MS 3 žiaci (z toho 2 dobrovoľne), ktorí   

získali 46,7% (priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B1 bola 49,7 %) a na ústnej časti 

MS priemernú známku 1,33. 

Na záver si dovolím konštatovať, že výsledky v uplynulom školskom roku 2016/17 boli aj napriek  

klesajúcej úrovni vedomostí žiakov v CJ, dobré. 

 

Súťaže: 

V školskom roku 2016/2017 sme sa zúčastnili nasledujúcich súťaží: 

 

P.č. 
Názov 

súťaže  
Vyhlasuje 

Počet za-

pojených  

žiakov 

Hlavná 

súťaž 

konaná 

dňa 

Najlepšie umiestnenia 

Meno žiaka 

a trieda 
Úroveň Umiestnenie 

Meno uči-

teľa, ktorý 

žiaka pri-

pravoval 

1. 

Olympiáda 

v nemeckom 

j. 

MŠVVaŠ 

SR, KCVC 

TN 

10 
19.01. 

2017 

Patrik Poho-

relec, 

III.HA 

Okresné kolo 
5. miesto 

 

Mgr. Masá-

rová 

2. 
Olympiáda 

v ruskom j. 

MŠVVaŠ 

SR, KCVC 

TN 

23 
10.02. 

2017 

Richard 

Kostifal, 

I.P 

Krajské kolo 6. miesto 
 Mgr. Lin-

tnerová,  

 3. 

Olympiáda 

vo francúz-

skom j. 

MŠVVaŠ 

SR, KCVC 

TN 

11 
06.02. 

2017 

Andrea 

Benková, 

I.HB 

Krajské kolo 
 

5.miesto 

 Mgr. Ši-

šovská 

4. 

Olympiáda 

v anglickom  

j. 

MŠVVaŠ 

SR, KCVC 

TN 

20 
28.03. 

2017 

Patrik Poho-

relec, 

III.HA 

Celoslovenské 

kolo 
3. miesto 

Mgr. Čulá-

ková 

5. 

Juvenes 

Translatores 

2016 

Európska 

komisia 

 

NJ- 7 

AJ-11 

24. 11. 

2016 
 Školské kolo  

Mgr. Ďur-

čeková, 

Mgr. Rož-

níková 

         

AJ-anglický jazyk, NJ-nemecký jazyk 

Aktivity MK: 

 

P.č. Názov ak-

tivity (príp. 

popis) 

Dátum Miesto 
Meno orga-

nizátora 

Počet zúč. 

žiakov 

Prínos pre 

žiakov, ško-

lu, región* 

Zodpovedný 

za akciu 

(zorganizoval) 
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1. Deň gra-

motností 

8. 9. 

2016 

SOŠ OaS Komisia 

EKON. 

predmetov 

Celá škola Všetky gra-

motnosti- 

cudzojazyčná, 

čitateľská 

Mgr.Santová 

za NJ 

Ing.  za AJ 

(Vicenová, 

Búriová) 

2. Európsky 

deň jazykov 

25. 9. 

2015 

SOŠ OaS Komisia CJ  cca 520 Jazykové 

zručnosti, 

multikultúrna 

výchova 

Mgr. Santová  

 

3.  

 

Deň otvore-

ných dverí-

prezentácia 

zahraničnej 

praxe 

 

08. 12. 

2016 

 

SOŠ OaS 

Učebňa C 

24 

 

Vedenie ško-

ly 

  

 

Externí 

návštevníci, 

žiaci ZŠ... 

 

multikultúrna 

výchova, 

medziľudské 

vzťahy 

 

 

Mgr. Santová 

 

4. Divadelné 

predstavenie  

v AJ 

október 

2016, 

apríl 

2017 

Žilina MK CJ 130 Mediálna 

výchova, cu-

dzojazyčná 

gramotnosť 

Mgr. Horná 

5. Riaditeľské 

testovanie 

maturitných 

ročníkov-

NUCEM 

testovanie 

AJ,NJ 

január 

2017 
SOSOaS 

NUCEM,  

MK CJ 
200 

Jazykové 

zručnosti 

všetci vyuču-

júci NJ, AJ 

6.  Príprava 

testov z NJ, 

AJ na prijí-

macie skúš-

ky 

Apríl 

2017 
SOSOaS SOSOaS - 

Overenie ja-

zykových 

kompetencií 

Mgr. Santová, 

Mgr. Čuláková 

7. Exkurzia 

knižnice 

City Uni-

versity of 

Seattle 

29. 06. 

2017 

City Uni-

versity 

Trenčín 

MK CJ 25 

Čitateľská 

gramotnosť 

v AJ 

Sabbagh, Plš-

ková 

 

 

Prezentácia MK 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, TSK, prezentáciami  

aktivít a úspechov na obrazovke vo vestibule školy. Za zmienku určite stojí umiestnenie v Celoslovenskom 

kole olympiády v AJ, kde sa na 3. mieste umiestnil žiak 3. ročníka hotelovej akadémie, Patrik Pohorelec. 

Žiaka pripravovala Mgr. Martina Čuláková. 
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Výchovno-vzdelávacia činnosť MK:   

MK CJ pracovala v uplynulom školskom roku, v prvom polroku v zložení- 18 členov a v druhom  

polroku v zložení 17 členov. Na začiatku školského roka 2016/2017 došlo k zlúčeniu komisií MKCJ 

a MKAJ 

 do jednej pod vedením Mgr. Gabriely Santovej. 

Uskutočnilo sa niekoľko hospitácií predsedníčky komisie Mgr. Gabriely Santovej na hodinách NJ, RJ  

a AJ, ktorých výsledok je zaznamenaný v hospitačnom hárku. Hospitácie boli zamerané predovšetkým 

na kontrolu vých.- vzdelávacích výsledkov žiakov. 

So vzrastajúcim  počtom  študentov s IUP 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 jednotlivých tried  

a tiež školy.  

V študijných smeroch sme uskutočnili jesenné e-testovanie v cudzích jazykoch, koncoročné testovanie  

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

zásoba, pre prvý CJ. Taktiež prebehlo testovanie maturantov pod koordinátorom NUCEM, ktorého výsled-

ky 

sú v porovnaní s výsledkami MS v CJ na takmer rovnakej úrovni. 

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  kritérií hodnotenia pre  

CJ, 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 ako aj IKT.  

Členovia komisie spolupracujú s ostanými komisiami na škole, čím utužujú medzipredmetové vzťahy,  

taktiež zastávajú funkciu konzultantov pri SOČ. 

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

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

Počas celého šk. roka sme mali aj krúžkovú činnosť zameranú nielen na prípravu žiakov k maturite  

a na nadstavbové štúdium, ale  aj na posilnenie jazykových kompetencií a podporu motivácie k zanieteniu  

pre cudzí jazyk. 

 

Zahraničná  prax: 

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

na zahraničnú prax do Francúzska, Českej republiky a  Rodos. Tu  majú žiaci možnosť zdokonaliť sa v  

cudzom jazyku a taktiež spoznať kultúru a reálie týchto krajín.  

 

Odborné kurzy: 

V uplynulom šk. roku 2016/2017 sme sa zúčastnili kurzov: Oxford vzdelávanie v oblasti čitateľskej  

gramotnosti v AJ, školenie na aplikovanie interaktívneho vyučovania English GO (projekt MŠ), Workshop 

o výučbe o OSN a trvalo udržateľných cieľoch (zamerané na rozvoj profesijných kompetencií  

pedagogických zamestnancov vyššieho stredného vzdelávania v oblasti výchovy a vzdelávania k  

ľudským právam a demokratickému občianstvu). O nových poznatkoch informovali účastníčky  

kurzov a vzdelávaní na zasadnutiach MK a mimoriadnych stretnutiach členov. Aj v budúcom šk. roku  
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chceme reagovať na ponuky MPC a iných organizácií. 

  

Vzdelávanie členov MK:   

Na zasadnutiach MK a mimoriadnych stretnutiach členov 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, 

 a informatiky 

 

 

Organizácia práce MK:   

 

Zloženie MK PTP: 

Predseda:  Ing. Kvetoslava Zubáková 

Členovia: Mgr. Černeková Anna, Mgr. Ďurčeková Ivana, Ing. Gerhardt Ľubica, Ing. Harušin-

cová Dana, Bc. Janíková Milada, Ing. Kadlec Stanislav, Ing. Korienková Sidónia, Ing. Mikušát 

Miroslav, RNDr. Števánková Marta. 

 

Vyučovacie predmety: 

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

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

nia LAC, náuka o materiáloch NAM, priemyselné technológie PMY, prax PXA, protipožiarna 

a civilná ochrana PZQ, právna náuka PNK, výroba konfekcie VKF. 

 

Zasadnutia: 

MK PTP pracovala podľa plánu práce pre školský rok 2016/2017. 

Stretla sa plánovane 9x, a to 26. 8. 2016, 31. 8. 2016, 26. 9. 2016, 24. 10. 2016, 22. 11. 2016, 26. 1. 

2017, 20. 3. 2017, 26. 6. 2017, 29. 6. 2017 – MK viedla a zápisnice vyhotovila Ing. Zubáková. 

Okrem toho podľa potreby aktuálne členovia organizačne zabezpečovali školské akcie s vedením 

školy, riešili úlohy výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečenia maturitných skúšok odboru 

BOZP priebežne počas školského roka 2016/2017.  

 

 

Súťaže:   

P.

Č. 
názov súťaže Vyhlasuje 

Počet 

zapo-

jených  

žiakov 

Hlavná 

súťaž ko-

naná dňa 

Najlepšie umiestnenia 

meno žiaka a 

trieda 
úroveň 

umies-

tnenie 

meno učiteľa, 

ktorý žiaka 

pripr. 

Matematické: 

1. 
Génius 

 Matematicus 
MŠ 12 1.2.2017 Výber žiakov 

medziná-

rodná 
diplom 

Korienková 

Števánková 
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celosloven-

ská 

2. 
Matematický 

Klokan 

Talentída, n. o. 

Bratislava 

 

15 20.3.2017 

Marko Kšiňan     

II.HA - 89,4% 

Boris Hrabovský 

III.EM- 86,5% 

Petra Hrabalová  

II.HB - 86,0% 

Dominik Pecen   

I.HB - 83,4% 

medziná-

rodná 

celosloven-

ská 

Úspešní 

riešitelia 

 

diplom 

Korienková 

Števánková 

3. Pišqworky 

Občianske zdru-

ženie Student 

Cyber Games 

20 11.10.2016 
Družstvo „Jile-

máci“ 

Školské 

kolo 
1.m 

Korienková 

Števánková 

4. 

 

 

Pišqworky 

 

Občianske zdru-

ženie Student 

Cyber Games 

6 2.11.2016 
Družstvo „Jile-

máci“ 

Oblastné 

kolo 
--- Korienková 

IT zručnosti a rozvoj osobnosti: 

5. iBobor 
EK EÚ 

Infovek 
104 

7.-8. 

11.2016 

Boris Hrabovský 

III.E 

Kristína Orieš-

ková IV.M 

Daniel Svrbík 

III.E 

medziná-

rodná 

celosloven-

ská 

Úspešní 

riešitelia 

 

diplom 

Mikušát 

Zubáková 

6. 

e-Skills 2017 

testovanie IKT 

zručností 

Európska komi-

sia, 

IT Asociácia SR 

215 
04-05 

2017 

Poláček II.PS-

61% 

Sudimáková 

II.PS-60% 

Dobošová III.PS-

61% 

medziná-

rodná 

celosloven-

ská 

diplom 

Mikušát 

Gerhardt 

Zubáková 

 
Takto poznám 

 J. M. Hurbana 
TSK 3 31.5.2017 

Marek Blahuta 

III.E 
krajská diplom Zubáková 

Technické a SOČ: 

7. 

Súťaž zručnosti 

Najlepší bezpeč-

nostný technik 

TSK 10 22.2.2017 

Agáta Beňová, 

Michal Podolák 

IV.E 

Školské 

kolo 
diplom 

Kadlec 

Zubáková 

8. 

 

SOČ 

 

MC 5 1.2.2017 

Paliesková, 

 Melišíková M., 

Melišíková P. – 

III.E 

Gajdošová, 

 Janošková-

III.PS 

Školské 

kolo 
diplom 

Ďurčeková 

Gerhardt 

 

 

 

 

Aktivity MK PTP:   

P.č. 
Názov aktivity (príp. 

popis) 
Dátum Miesto 

Počet zúč. 

žiakov 

Prínos pre žiakov, školu, 

región* 

Zodpoved-

ný za akciu 

(zorganizo-

val) 

1. 

Deň gramotnosti 

-Rozvoj IKT zručností 

-BOZP, 

rozvoj technických 

a matematických 

zručností 

8.9.2016 Trenčín všetci 

Všestranná gramotnosť : špor-

tový, kreatívny, vedomostný 

rozvoj osobnosti 

Mikušát 

Kadlec 

Zubáková 
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2. Deň otvorených dverí 8.12.2016 Trenčín 
Výber 

IV.E 

Propagácia študijného odboru 

BOZP pre žiakov ZŠ 

Zubáková 

Kadlec 

3. 
ELOSYS  

Odborná výstava 
11.10.2016 

Expo výsta-

visko Tren-

čín 

36 

III.E, IV.E 

Kompetencie vyučovania, 

environmentálna výchova 
Kadlec 

4. 
ACCORD, s. r. o 

Trenčín 
22.5.2017 Trenčín II.F 

Kompetencie vyučovania, 

environmentálna výchova 
Janíková 

5. 

Continental Matador 

Rubber, s. r. o. 

Púchov 

Odborná exkurzia 

28.4.2017 Púchov 
14 

III.E 

Kompetencie vyučovania, 

environmentálna výchova 

Gerhadrt 

Harušincová 

6. Picnik day 1.6.2017 Trenčín všetci 
Kompetencie vyučovania, 

environmentálna výchova 

Všetci čle-

novia MK 

PTP 

 

 

Maturitné skúšky 

 

MK PTP pripravila maturitné skúšky študijného odboru 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci. 

PČOZ MS vykonalo 23 žiakov obhajobou vlastného projektu. Všetci žiaci prospeli. S prospechom 

výborným 8 žiakov, chválitebným 11 žiakov, dobrým 3 žiaci a dostatočným 1 žiak. 

Celkový prospech PČOZ MS bol 1,87. 

TČOZ MS konalo 21 žiakov, všetci prospeli. S prospechom výborným 9 žiakov, chválitebným 9 

žiakov a dobrým 3 žiaci. Priemerný prospech TČOZ MS bol 1,7. 

Môžeme s radosťou konštatovať, že žiaci MS zvládli na veľmi dobrej úrovni, boli pripravení, čo sa 

odrazilo aj na ich prospechu. 

 

Krúžková činnosť v oblasti mimoškolskej činnosti dala žiakom možnosť využiť vzdelávacie pou-

kazy a pracovať v záujmových krúžkoch našej MK PTP, ktoré viedli 

- Ing. Zubáková – Informačná spoločnosť 

- RNDr. Števánková – Matematika hrou 

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, čitateľská gra-

motnosť, mediálna výchova. Špecifické ciele a úlohy, a to znižovanie informačnej nerovnosti, 

testovanie IT gramotnosti a IKT zručností, bezpečnosť a prevencia, prehlbovanie čitateľskej gra-

motnosti, zvyšovanie efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Vzájomná metodická spolupráca a hospitácia členov MK bola zameraná na metódy a formy vyučo-

vania jedenkrát za školský rok 2016/2017 na vybrané témy podľa vyučovacích predmetov členov 

PK. 

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

V odborných technických predmetoch Ing. Zubáková, Ing. Kadlec a Ing. Harušincová. 

Podpora žiakov v stredoškolskej odbornej činnosti, konzultácie: 

- Ing. Ľubica Gerhardt, konzultantka SOČ žiačok Viktória Gajdošová, Kristína Janošková, III. 

PS, téma: Sociálne siete, školské kolo 
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- Mgr. Ivana Ďurčeková, konzultantka SOČ žiačok Paliesková III.VRŠ, Melišíková Patrícia  

a Melišíková Mária  III.EM, téma: Matematika života, školské kolo. 

Projekty školy: 

- Ing. Kvetoslava Zubáková vypracovala podrobnú prvú monitorovaciu správu 

o implementácii projektu Moderná škola - základ úspechu, o udržateľnosti finančných pro-

striedkov poskytnutých zo ŠF EÚ (február 2017) 

- Ing. Miroslav Mikušát zapojil som školu do projektu IT akadémia - vzdelávanie pre 

21.storočie, ako školský koordinátor (máj 2017). 

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.  

Z oblasti odborných technických predmetov MK PTP 

14 žiaci III.E študijného odboru 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v treťom ročníku 

absolvovali  odbornú prax v čase od 5.-9. júna.2017  na základe Zmluvy o poskytovaní praktického 

vyučovania, zameranú na kompetencie vyučovania a environmentálnu výchovu. Posilnili tak svoju 

odbornosť na vybraných prevádzkach pod vedením autorizovaných bezpečnostných technikov. 

Z odbornej praxe žiaci vypracovali správy a ich význam rozobrali na predmete prax. 

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, priemy-

selných 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 

v priestoroch SUŠ Trenčín. Materiálno-technické zabezpečenie je vyhovujúce. Žiaci 2. ročníka pod 

vedením Bc. Janíkovej úspešne zavŕšili štúdium v júni 2016 vykonaním záverečných skúšok.  

Na odbornom výcviku Bc. Janíková so žiakmi zhotovili textilné a odevné výrobky. V mesiacoch 

10-11/2016 suveníry na Deň otvorených dverí a v mesiacoch 03-06/2017 slávnostné návleky na 

stoličky do jedálne.  

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

avanie 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 2016/2017 zamerali na budovanie infor-

mačnej gramotnosti, informačnej bezpečnosti a kultúry komunikácie, finančnej gramotnosti, me-

diálnej výchovy a prehlbovanie čitateľskej gramotnosti pri riešení problémových úloh, projektového 

vyučovania. 
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Žiakov sme testovali na IT zručnosti krátkodobo súťažou iBobor, ale aj dlhodobo apríl až jún 2017 

medzinárodným projektom eSkills 2017. 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 informati-

ke 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 dokumen-

tov, 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. 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 2016/2017 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 

 

Organizácia práce MK:   

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 

 

Metodická komisia ekonomických predmetov 1  zasadala v priebehu školského roka 2016/2017 

sedem 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  sof-

tvér OMEGA. Študenti, ktorí dosiahli prospech výborný a chválitebný dostali originálny certifikát, 
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ktorý preukazuje schopnosť pracovať s týmto softvérom. Vzhľadom k tomu, že tento softvér využí-

va veľká časť podnikateľskej sféry, je uvedený certifikát významný pri úvodnom pracovnom poho-

vore absolventov. 

 

Súťaže:   

P.

Č. 
názov súťaže  Vyhlasuje 

Počet 

zapo-

jených  

žiakov 

Hlavná 

súťaž kona-

ná dňa 

Najlepšie umiestnenia 

meno žiaka a 

trieda 
úroveň umiestnenie 

meno učiteľa, 

ktorý žiaka pripr. 

1. Mladý účtovník KROS, a.a. 2 31.3.2017 

Zuzana Bračíková, 

Monika Špačková 

IV.PSZ 

regionálna 

 

20. miesto 

 

Ing. M. Búriová 

Ing. Z. Gloneková 

2. 

Ekonomicko-

manažerska olym-

piáda 

Univerzita 

Tomáša Baťu 

v Zlíne 

56 Apríl 2017 56 študentov 
 regionálna 

 
  Ing. A. Bláhová 

 

Aktivity MK:   

P.č

. 

Názov aktivity (príp. 

popis) 
Dátum Miesto 

Meno orga-

nizátora 

Počet zúč. 

žiakov 

Prínos pre žiakov, školu, 

región* 

Zodpovedný za akciu 

(zorganizoval) 

1. Deň gramotnosti 8.9. 2016 SOŠ OaS SOŠ OaS celá škola 

overenie všetkých gramot-

ností: finančná, čitateľská, 

matematická, ... 

 

 

EKO1 

2. Medzinárodný deň eura 24.9. 2016 SOŠ OaS SOŠ OaS celá škola 
Overenie vedomostí - testy 

 

 

Ing. Janka Olejníková 

3. 
Deň súkromného pod-

nikania 
11.10.2016 SOŠ OaS SOŠ OaS celá škola 

Nástenky – informácie, 

testy 
Ing. Janka Olejníková 

4. Deň sporenia 31.10.2016 SOŠ OaS SOŠ OaS celá škola Nástenky - informácie Ing. Janka Olejníková 

5. 
Bussiness Masters – 

ekonomická hra 
16.10.2015 SOŠ OaS SOŠ OaS 22 

prehlbujú schopnosti 

investovať 

rozvíjajú slovnú zásobu 

z anglického jazyka 

 

Ing. Mária Búriová 

 

6. Deň zručností  22.02. 2017 SOŠ OaS SOŠ OaS   
 

EKO1 

7. Mladý účtovník 22.02.2017 SOŠ OaS SOŠ OaS IV.PSZ Učtovné zručnosti 
Ing. M. Búriová 

 

8. 
Maškarný ples pre deti 

z DD Lastovička 
23.02.2017 SOŠ OaS SOŠ OaS II.PS  

Ing.Danica Vlnová 

9. 

Súťaž v písaní na elek-

tronických písacích 

strojoch a na PC 

27.4.2017 SOŠ OaS SOŠ OaS 36 
využívanie desaťprstovej 

hmatovej metódy pri písaní 

 

Ing. Janka Olejníková a 

Ing.Danica Vlnová. 

 

 

10. 
Odborná exkurzia Leo-

ni 
9.5.2017 

Leoni, Tren-

čín 
SOŠ OaS 

III. PS 

I.N 

oboznámenie sa s chodom 

výrobného podniku 

Ing. Katarína Vicenová.  

Ing. Marcela Hlávková 

 

Kristína Pekarčíková, žiačka  III.PS, vo finále manažérsko-ekonomickej olympiády na Baťovej uni-

verzite v Zlíne, sa umiestnila na 37 mieste zo 100 zúčastnených študentov. Získala certifikát mladé-

ho manažéra.  

 

Prezentácia MK na verejnosti: 

Študenti II.PS pripravili pod vedením Ing. Danici Vlnovej burzu starých kníh a za získané peňaž-

né prostriedky nakúpili darčeky pre deti DD Lastovička, ktoré im odovzdali na vianočnom posedení 

a pripravili im tiež  kultúrno-športový program. 

V máji 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. 

http://iii.ps/


SSStttrrreeedddnnnááá    ooodddbbbooorrrnnnááá    ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

 45 

 

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. Si-

dónie Korienkovej a Ing. Janky Mandincovej.  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, vykonávajú obchodné činnosti. 

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

a podnikanie pod vedením odborných učiteliek Ing. Zuzany Glonekovej a Ing. Márie Bú-

riovej využívajú na štúdium  on-line učebnicu Viac ako peniaze a internet. Študenti zábav-

nou formou prenikajú do sveta financií. Po úspešnom zvládnutí celoštátnych testov získava-

jú certifikáty o úspešnom absolvovaní projektu finančnej gramotnosti. 

 

Všetci členovia komisie sa aktívne podieľali na príprave:  

 maturitných zadaní pre praktickú i teoretickú časť maturitnej skúšky jednotlivých odborov,  

 teoretických zadaní na záverečné skúšky, 

a vykonávali  

 konzultantov na praktických maturitných skúškach, 

 konzultantov na školské kolo SOČ  

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

tovníctvo. Na vyučovanie odborných predmetov sa využívajú odborné počítačové učebne 

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

 

 

 

 

Krúžková činnosť  

Členovia našej komisie organizačne pripravili a viedli nasledovné krúžky: 

Ing. Mária Búriová – Tvorba prezentácií, internet 

Ing. Katarína Vicenová – Mladý Európan 

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 pois-

ťovňa, účtovnícke spoločnosti, ale aj podnikateľské subjekty so zahraničnou účasťou.  
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Zamestnávatelia vyjadrili veľkú spokojnosť s prácou našich  študentov . 

 

Vzdelávanie členov MK:   

Využívame vzdelávania poriadané hlavne MPC v Trenčíne . Absolvovali sme nasledovné školenia: 

 JASR - Ekonómia a podnikanie- modulové vzdelávanie - Ing. Katarína Vicenová 

 MPC - Predatestačné vzdelávanie – Ing. Katarína Vicenová, Ing. Marcela Hlávková, Ing. 

Janka Olejníková 

 AV- Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa - 

Ing. Katarína Vicenová 

 AV- Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa - Ing. Katarína Vicenová 

 

 

 

Metodická komisia odborných ekonomických predmetov 2 

 a cestovného ruchu 

 

Organizácia práce MK EKO2 

Zloženie: Ing. Janka Mandincová, Ing. Ľubica Gerhardt, Ing. Dana Harušincová, Ing. Alena Kapi-

lová, Ing. Michaela Krajčová, Ing. Elena Kucharovičová. 

Zmena od 01. 02. 2017: zlúčenie s metodickou komisiou cestovného ruchu.  

Noví členovia MK EKO2: Ing. Gabriela Kelešiová, Ing. Ivica Košutová, Ing. Jela Rácová, Ing. Eva 

Srogoňová, Ing. Marcela Šimíčková. 

Počet zasadnutí MK: 14 

 

Maturitné skúšky 2016/2017 - Praktická časť odbornej zložky 

Študijné odbory: 

 

6341 M škola podnikania (IV. MŠ) – 04. 05. 2017 = 17 žiakov 

forma: OBHAJOBA VLASTNÉHO PROJEKTU 

zodpovední: Ing. Elena Kucharovičová, Ing. Michaela Krajčová (triedna učiteľka) 

 

 

6355 M služby v CR (IV. R) - 09. a 10. 05. 2017   Formy: 

OBHAJOBA VLASTNÉHO PROJEKTU = 14 žiakov 

OBHAJOBA ÚSPEŠNÝCH SÚŤAŽNÝCH PRÁC = 10 žiakov 

zodpovední: Ing. Eva Srogoňová, Ing. Ivica Košutová (triedna učiteľka) 

 

6405 K pracovník marketingu (IV. MŠ) – 03. 05. 2017 = 14 žiakov 

forma: PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY  

zodpovední: Ing. Janka Mandincová, Ing. Michaela Krajčová (triedna učiteľka) 

 

Maturitné skúšky 2016/2017 - Teoretická časť odbornej zložky 

 

Študijné odbory: 
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6341 M škola podnikania (IV. MŠ) – 06. 06. 2017 = 17 žiakov 

zodpovední: Ing. Marcela Šimíčková, Ing. Michaela Krajčová 

6355 M služby v CR (IV. R) - 07. a 08. 06. 2017 = 24 žiakov 

zodpovední: Ing. Alena Kapilová, Ing. Eva Srogoňová, Ing. Gabriela Kelešiová 

6405 K pracovník marketingu (IV. MŠ) – 05. 06. 2017 = 14 žiakov 

zodpovední: Ing. Gabriela Kelešiová, Ing. Janka Mandincová 

 

Vyhodnotenie maturitnej skúšky v študijnom odbore 6405 K pracovník marketingu (CR) 

PČOZ  03. máj 2017 

 

Výsledné hodnotenie Počet žiakov (13) 

výborný (1) 5 

veľmi dobrý (2) 3 

dobrý (3) 3 

dostatočný (4) 2 

nedostatočný (5) 0 

Priemerný prospech: 2,15 

 

TČOZ  05. jún 2017 

 

Výsledné hodnotenie Počet žiakov (10) 

výborný (1) 4 

veľmi dobrý (2) 3 

dobrý (3) 3 

dostatočný (4) 0 

nedostatočný (5) 0 

Priemerný prospech: 1,9 

 

 

 

 

Vyhodnotenie maturitnej skúšky v študijnom odbore 6341 M škola podnikania 

PČOZ  04. máj 2017 

Výsledné hodnotenie Počet žiakov (17) 

výborný (1) 7 

veľmi dobrý (2) 3 

dobrý (3) 3 

dostatočný (4) 2 

nedostatočný (5) 0 

Priemerný prospech: 2,18 

 

TČOZ  06. jún 2017 
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Výsledné hodnotenie Počet žiakov (15) 

výborný (1) 5 

veľmi dobrý (2) 3 

dobrý (3) 6 

dostatočný (4) 1 

nedostatočný (5) 0 

Priemerný prospech: 2,2 

 

Vyhodnotenie maturitnej skúšky v študijnom odbore 6355 M služby v CR 

 

PČOZ  09. – 10. máj 2017 

Výsledné hodnotenie Počet žiakov (24) 

výborný (1) 14 

veľmi dobrý (2) 2 

dobrý (3) 5 

dostatočný (4) 3 

nedostatočný (5) 0 

Priemerný prospech: 1,87 

 

TČOZ  07. – 08. jún 2017 

Výsledné hodnotenie Počet žiakov (24) 

výborný (1) 8 

veľmi dobrý (2) 3 

dobrý (3) 5 

dostatočný (4) 7 

nedostatočný (5) 1 

Priemerný prospech: 2,58 
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Súťaže: 

 

 

Názov súťaže Miesto Termín 
Kategória 

súťaže 

Ďalšie údaje 

Zúčastnení žiaci Trieda Umiest. Učiteľ 
Odborný ga-

rant 

Najkrajší stánok  

a prezentácia školy na Výsta-

ve Stredoškolák –  

hrdina remesla 2016 

Trenčín 25.11.2016 marketing 

Nikola Ferová, Adam Bar-

talský, Dominika Gajdoší-

ková, Paulína Konečná, 

Marek Blahuta 

IV. R, 

III. EM 
1. miesto 

Ing. Mandincová,  

PhDr.Štefániková 

TSK,  

KCVČ  

Trenčín 

Finančná olympiáda on-line 21.11.2016 financie žiaci odboru BOZP IV. E účasť Ing. Harušincová 
Nadácia Part-

ners 

Geografická olympiáda, škol-

ské kolo 
on-line 02.02.2017 geografia žiaci prvého ročníka 

I. P, 

I. HA, 

I. HB, 

I. HC 

účasť 
Ing. Košutová,  

Ing. Rácová 

IUVENTA, 

MŠVVaŠ SR 

Geografická olympiáda, kraj-

ské kolo 

Dubnica 

nad 

Váhom 

24.03.2017 geografia 
Katarína Zemánková, Si-

mona Šimunová 

IV. HA, 

I. P 
7. miesto 

Ing. Košutová,  

Ing. Rácová 

IUVENTA, 

MŠVVaŠ SR 

Celoslovenská súťaž Vitajte 

v našom regióne, súťažná 

kategória Najlepší prezentač-

ný tím 

Žilina 26.04.2017 cestovný ruch 

Natália Briešťanská, Dali-

bor Mičo, Aneta Petrová, 

Dominik Kolář, Eliška 

Strapková 

III. RŠ 1. miesto Ing. Šimíčková 
JA Slovensko, 

n. o.  

Celoslovenská súťaž  

Vitajte v našom regióne 
Žilina 26.04.2017 cestovný ruch 

Paulína Konečná, Elizabe-

ta Gajdošová, Marek Bla-

huta, Miriam Guričanová 

III. EM účasť Ing. Kelešiová 
JA Slovensko, 

n. o.  

Celoslovenská súťaž TOP 

destinácia regiónu  

(Mladý tvorca Nitra 2017) 

Nitra 
26. - 28. 04. 

2017 
cestovný ruch 

Nikola Szentkirályiová, 

Vanesa Vodárová, Ad-

rián Molota 

IV. R účasť 
Ing. Košutová,  

Ing. Mandincová 

Ministerstvo 

hospodárstva 

SR 

Mladý Európan on-line 09.05.2017 
história, geo-

grafia 

žiaci druhého a tretieho 

ročníka 
  účasť Ing. Košutová Úrad vlády SR 
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Aktivity MK EKO2 

 

Názov aktivity Dátum Miesto 
Meno organizá-

tora 

Zúčast. 

žiaci 

Prínos pre žiakov, školu, re-

gión* 

Zorganizoval / spolu-

pracoval 

Deň gramotnosti 
08. 09. 

2016 
SOŠ OaS Trenčín SOŠ OaS TN 

všetci 

žiaci 

preveriť schopnosti a zručnosti 

žiakov v rôznych oblastiach 

PK EKO1 (organizácia) 

PKEKO2 (spolupráca) 

KOŽAZ 
19. 09. – 

21. 09. 

2017 
Trenčín SOŠ OaS TN 

III. EM,  

III. RŠ  

získať zručnosti v oblasti ochrany 

života a zdravia 

komisia TEV /  

Ing. M. Krajčová 

Workshop „eSKaEÚ sa 

usmievajú“ 
22. 09. 

2016 
Trenčiansky hrad TSK 

III. RŠ, 

IV. R 

formou prednášky a kvízu prehĺ-

biť povedomie stredoškolskej 

mládeže o dianí v Európskej únii 

Ing. E. Kucharovičová 

Workshop „Využitie naj-

novších IT technológií vo 

vyučovacom procese“ 

21. 10. 

2016 
Nové Mesto n.V. 

SPŠ Nové Mes-

to n. Váhom 
5 žiakov 

oboznámiť sa s interaktívnym 

vyučovaním prostred. IKT 
Ing. E. Kucharovičová 

Odborná exkurzia  
14. 11. 

2016 
Bošácka dolina PK EKO2 

III. EM,  

III. RŠ  

uskutočniť prieskum trhu 

k projektu a súťaži v predmete 

Podnikanie v CR 

Ing. M. Šimíčková 

Filmové predstavenie 

a prednáška „Peru“ 
25. 11. 

2016 

Kino Hviezda 

Trenčín 

Kino Hviezda 

Trenčín 
III. RŠ prehĺbiť vedomosti z geografie Ing. I. Košutová 

JOB Fórum – odborná ex-

kurzia 

25. 11. 

2016 
Trenčín 

TSK, ExpoCen-

ter 
IV. MŠ 

získať informácií o novinkách na 

trhu práce a vzdelávania pre žia-

kov končiacich strednú školu 

Ing. M. Krajčová 

Stredoškolák 2016 
24. a 25. 

11.2016 
Trenčín 

TSK, ExpoCen-

ter 

III. EM, 

IV. R 

prezentovať študijné a učebné 

odbory školy na našej škole, po-

skytnúť informácie žiakom ZŠ a 

ich rodičom   

Ing. J. Mandincová 

PhDr. M. Štefániková 

Workshop „Podnikateľské 

zručnosti“ 

05. 12. 

2016 
Bratislava 

Národný ústav 

celoživotného 

vzdelávania 

 
osvojiť si novinky vo využití IT 

nástrojov v podnikaní 
Ing. E. Kucharovičová 

Deň otvorených dverí 
08. 12. 

2016 
SOŠ OaS Trenčín SOŠ OaS TN 

II. N, 

IV. R 

III. EM 

poskytnúť žiakom a rodičom in-

formácie o možnostiach štúdia na 

našej škole – prezentácia študij-

ných a učebných odborov  

Ing. A. Kapilová, 

Ing. G. Kelešiová, 

Ing. I. Košutová, 

Ing. M. Krajčová, 

Ing. M. Šimíčková 

Deň zručností 
22. 02. 

2017 
SOŠ OaS Trenčín SOŠ OaS TN III. EM 

prezentovať študijné a učebné 

odbory školy prostredníctvom 

Ing. G. Kelešiová, 

Ing. I. Košutová, 
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súťaží žiakov Ing. J. Mandincová, 

Ing. M. Šimíčková 

Deň enviromentálnych 

aktivít 

14. 03. 

2017 
SOŠ OaS Trenčín SOŠ OaS TN 

I. N 

III. EM 

výchovávať žiakov k ochrane 

životného prostredia 
Ing. M. Krajčová 

Divadlo jedného herca Pa-

vol Šeriš 

15. 03. 

2017 
Trenčín Kino Hviezda I. N výchovávať k umeniu a estetike Ing. M. Krajčová 

Odborný seminár „Ako 

nenaletieť médiám“ 

31. 03. 

2017 
MPC Trenčín 

MPC Trenčín 

a Denník N 
 

usmerňovať žiakov k tomu, aby ne-

podliehali mediálnej manipulácii, 

dokázali kriticky myslieť a správne 

vyhodnocovať informácie v médiách 

Ing. J. Mandincová 

Prednáška KOCR (Krajskej 

organizácie CR) 

apríl 

2017 
Trenčín TSK III. RŠ 

informovať sa o nových projek-

toch KCCR 
Ing. M. Šimíčková 

Múzeum židovskej kultúry 

a NBS – odborná exkurzia 

05. 04. 

2017 
Bratislava SOŠ OaS TN 

III. EM, 

III. RŠ 

výchovávať žiakov k ľudským 

právam a prehĺbiť vedomosti o 

úlohe NBS v Eurosystéme (spoje-

né s workshopom)  

Ing. E. Kucharovičová, 

Ing. A. Kapilová 

Zdravý životný štýl – od-

borná exkurzia 

06. 04. 

2017 
Trenčín ExpoCenter 

III. EM, 

IV. MŠ 

výchovávať žiakov k zdravému 

životnému štýlu, osvojiť si zdra-

viu prospešné návyky 

Ing. M. Krajčová, 

Ing. I. Košutová 

Mladý tvorca Nitra 2017 
26. – 28. 

04. 2017 
Nitra 

MŠVVaŠ SR 

MH SR 
IV. R 

prezentovať možnosti vzdelávania 

na našej škole 

Ing. I. Košutová, 

Ing. J. Mandincová 

Continental Matador  

odborná exkurzia 

28. 04. 

2017 
Púchov SOŠ OaS TN III. EM 

prehĺbiť vedomostí žiakov 

o riadení výrobných procesov 

a zabezpečení BOZP v podniku 

Ing. Gerhardt, 

Ing. Harušincová 

„Na cestách s ROTARY“ 

prednáška s besedou 

21. 06. 

2017 
Trenčín TSK a KCVČ I. HA 

získať informácie o možnostiach 

výmenných študijných pobytov v 

zahraničí 

Ing. I. Košutová 
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Výchovno-vzdelávacia činnosť MK EKO2 

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

organizačných pokynov na školský rok 2016/2017 sme priebežne na zasadnutiach MK preve-

rovali 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 10- dňovej blokovej odbornej praxe žiakov štvrtého ročníka študijného odboru škola 

podnikania (IV. MŠ) bol od 19. 09. 2016 do 30. 09. 2016. V MK boli schválené tlačivá - 

zmluva, denník, potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe, zadanie pre žiakov, za prípravu, 

priebeh a vyhodnotenie správ z odbornej praxe boli zodpovedné Ing. Janka Mandincová (za 

správy z praxe) a triedna učiteľka Ing. Michaela Krajčová (za prípravu). Všetci žiaci (17) sa 

odbornej praxe zúčastnili a po návrate odovzdali vypracovanú správu z odbornej praxe. Sprá-

va z odbornej praxe bola hodnotená známkou do priebežnej klasifikácie v prvom polroku 

v predmete odborná prax. 

Termín 10-dňovej blokovej odbornej praxe žiakov tretieho ročníka študijného odboru služby 

v CR (III. RŠ) bol od 29. 05. 2017 do 09. 06. 2017. V MK boli schválené tlačivá - zmluva, 

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

a vyhodnotenie správ z odbornej praxe bola zodpovedná Ing. Gabriela Kelešiová. Všetci žiaci 

(12) sa odbornej praxe zúčastnili a po návrate odovzdali vypracovanú správu z odbornej pra-

xe.  

Termín 10-dňovej blokovej odbornej praxe žiakov tretieho ročníka študijného odboru škola 

podnikania (III. RŠ) bol od 29. 05. 2017 do 09. 06. 2017. V MK boli schválené tlačivá - 

zmluva, denník, potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe, zadanie pre žiakov, za prípravu, 

priebeh a vyhodnotenie správ z odbornej praxe bola zodpovedná Ing. Janka Mandincová. 

Všetci žiaci (12) 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. 

Termín 10-dňovej blokovej odbornej praxe žiakov tretieho ročníka študijného odboru obchod 

a podnikanie (III. PS) bol od 12. 06. 2017 do 23. 06. 2017. Za za prípravu tlačív bola zodpo-

vedná triedna učiteľka III. PS Ing. Marcela Šimíčková.  

 

Vzdelávanie členov MK EKO2 a ocenenie  

Ing. Marcela Šimíčková prevzala 27. marca 2017 na TSK ocenenie „Najlepší učiteľ roka“ za 

svoju kvalitnú pedagogickú prácu a opakovane dosahované nadštandardné úspechy so žiakmi 

na celoslovenských súťažiach v predmete podnikanie v CR. 
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Ing. Marcela Šimíčková 08. 02. 2017 absolvovala na Okresnom úrade v Trenčíne školenie 

spôsobilosti na výkon funkcie predsedu školskej MK, predsedu PMK, hodnotiteľa výsledkov 

externých častí skúšok alebo testovania.  

Ing. Marcela Šimíčková absolvovala pracovné stretnutie učiteľov predmetu podnikanie v CR, 

ktoré organizovala JA Slovensko, n.o. v MPC Trenčín v októbri 2016 a vo februári 2017. 

Ing. Janka Mandincová absolvovala pracovné stretnutie učiteľov predmetu aplikovaná eko-

nómia, ktoré organizovala JA Slovensko, n.o. v MPC Trenčín v septembri 2016 a vo februári 

2017. 

Ing. Ľubica Gerhardt a Ing. Dana Harušincová ukončili prípravné atestačné vzdelávanie na 

1. atestačnú skúšku. 

Ing. Michaela Krajčová ukončila 01. 12. 2016 v MPC Trenčín atestačné vzdelávanie 

a úspešne zložila 1. atestačnú skúšku. 

 

 

Metodická komisia gastronomických odborov 

 

Organizácia práce MK:   

Predseda MK: 

Ing. Dagmar Šargavá 

Členovia MK:  

MVDr. Marta Kresseová 

Ing. Radoslav Meravý 

Ing. Eva Srogoňová 

Ing. Jela Rácová 

Mgr. Janka Švančarová  

Mgr. Anna Zámečníková 

Mgr. Juraj Fencík 

Mgr. Veronika Križková 

Bc. Oľga Galková 

Bc. Eva Bohunická 

 

Práca komisie: 

Práca v gastronomickej komisii sa niesla v školskom roku 2016/2017 v duchu zmien. Zmeny 

v práci súviseli so zmenou na poste predsedu PK. Spolupráci v komisii predchádzalo adaptač-

né obdobie, keď sme si vysvetlili vzájomne svoje predstavy o práci, svoje metódy práce a 

priority. Tieto diskusie našťastie viedli k vzájomnému akceptovaniu sa a k spolupráci, za kto-

rú chcem členom komisie srdečne poďakovať.  

Počet zasadnutí komisie za školský rok je bol 12 krát, čo ale nezahŕňa nevyhnutné operatívne 

zasadnutia.  
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Plán práce komisie sme takmer splnili. Nepodarilo sa nám zapojiť do programu Zelená škola. 

Pokúsili sme sa však v rámci našich možností separovať odpad, najmä biologický odpad pri 

varení na cvičeniach, ale ešte nás na tomto poli čaká kus práce. 

Množstvo akcií, ktoré komisia v spolupráci so žiakmi realizovala, je chronologicky uvedené 

nižšie. Zúčastnili sme sa 14 súťaží, z ktorých sme získali štyri prvé miesta, štyri druhé miesta 

a jedno tretie miesto  

Okrem súťaží sa učitelia spolu so žiakmi podieľali na organizácii  a realizácii podujatí pod 

záštitou TSK 

 

Maturitné skúšky:   

Cieľové požiadavky boli splnené.  

Termíny a témy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 2016/17 

Téma Dátum  Trieda Počet 

žiakov 

 

Členovia komisie 

 

č. 1: Praktická príprava a rea-

lizácia: Domácej gazdovskej 

zabíjačky-street foodu“ 

 

24.03.2017 

 

 

 

V. HB 

 

 

27 

Ing. Jela Rácová 

Ing. Radoslav Meravý 

Bc. Oľga Galková 

 

č. 2: Praktická príprava a rea-

lizácia: Gastro divadlo – 

„Dobrodružstvo pri obžin-

koch“             

 

07. 04. 2017 

 

V. HA 
 

28 

Ing. Milena Mjartanová 

Mgr. Anna Zámeční-

ková 

Ing. Srogoňová Eva 

 

č. 3: Praktická príprava a rea-

lizácia rautu „Slovenské jedlá 

v Európskej únii“   

 

12.05.2017 

 

 

IV.ČK 

Čašník, 

servírka 

 

 

8 

 

 

Ing. Dagmar Šargavá 

Bc. Serišová Brigita 

 

 

č. 3: Praktická príprava a rea-

lizácia rautu „Slovenské jedlá 

v Európskej únii“  

 

12. 05. 2017 

 

IV. ČK 

kuchár 

 

10 

 

Ing. Dagmar Šargavá 

Bc. Sýkorová Galina 

 

Termíny a témy teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky 2016/17 

 

P. Č. Dátum Trieda Odbor Počet žiakov Komisia 

1.  5.-

8.6.2017 

V.HA, 

V.HB 

hotelová 

akadémia 

27 

28 

Ing. Rácová 

Ing. Meravý 

Ing. Zaťková 

2.  5.-

8.6.2017 

IV.ČK kuchár 10  

Ing. Šargavá 

Ing. Blahová 

Bc. Sýkorová 

3.  5.-

8.6.2017 

IV.ČK čašník 8 Bc. Serišová 

Ing. Šargavá 

Ing. Blahová 
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Kontrola a schválenie tém teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a návrh 

hodnotenia   

Predmetová  komisia skontrolovala a upravila jednotlivé témy. V odbore kuchár, čašník, ktorý 

v tomto školskom roku prvý krát ukončoval štúdium podľa ŠVP platného od roku 2013, bolo 

potrebné pridať otázky z predmetu cestovný ruch. 

Okrem toho sme na základe odporúčania školskej inšpekcie pripravili konkrétne pomôcky 

k jednotlivým maturitným otázkam. 

 Čerpali sme zo ŠVP pre OVP 6364 ÚSO a z podkladov k maturite z odborných predmetov 

/Harausová MPC Bratislava/. Dohodli sme sa na hodnotiacej tabuľke s piatimi kritériami 

hodnotenia s rovnakou váhou /podľa vyhlášky č. 318 o ukončovaní štúdia na stredných ško-

lách/, 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. Ofi-

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

Praktická časť maturitnej skúšky v odbore kuchár, čašník bola negatívne ovplyvnená slabou 

úrovňou vypracovania organizačno technického zabezpečenia. V budúcnosti je nevyhnutné, 

aby MOV dôsledne  kontrolovali a konzultovali tieto práce a pri ich nedostatočnej úrovni ne-

umožnili žiakom realizáciu . 

Z tohto dôvodu prišlo aj k zápisu od predsedkyne maturitnej komisie, ktorá vytkla nedosta-

točnú hygienickú úroveň pracoviska. Maturanti  si vo svojom OTZ o pracovisko nepožiadali 

a MOV toto neskontrolovali. 

V teoretickej časti v odbore hotelová akadémia, aj v odbore kuchár čašník, žiaci dosiahli 

v tomto školskom roku oveľa horší prospech ako bolo zvykom. Je nevyhnutné z toho vyvodiť 

závery aj pre učiteľov odborných predmetov, treba prehodnotiť obsahovú náplň vyučovania 

a vlastné vyučovacie metódy. 

 

Záverečné skúšky: 

Cieľové požiadavky na tento rok boli splnené. 

Záverečné skúšky úspešne absolvovali z odborných predmetov všetci žiaci gastronomických 

odborov.  Písomná časť záverečnej skúšky bola na priemernej až slabšej úrovni.  Praktická 

časť záverečnej skúšky v odbore cukrár zaznamenala výrazné zlepšenie. V ostatných odbo-

roch sa preukázalo, že príprave na praktické záverečné skúšky nevenovali žiaci, ani MOV  

potrebnú pozornosť. V teoretickej časti dosiahli žiaci očakávané priemerné výsledky, viacerí 

skončili s výbornými výsledkami, za čo získali aj certifikáty od živnostenskej komory. 

Oficiálne výsledky záverečnej skúšky sú u p. zástupkyne Ing. Martiny Bartekovej.  
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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.  
Najkrajšia torta 

Slovenska 
SOŠ Púchov 1 6.10.2016 Adriana Múčková národná 3.miesto Bc. Bohunická Eva 

2. 
Rytier čiernej dámy 

Prievidza 

Škola baristu 

p.Cibuľa 
2 13.10.2016 

Michaela Pevná 

IV.HA 

Adriana Kováčiková 
III.HB 

národná účasť 
Mgr. Križková 

Veronika 

3. 
Skills Slovakia 

Nové Zámky 
MŠVVaŠ SR 1 23.11.2016 

Michal Michalec 

II.AC 
 regionálna účasť 

 Mgr. Ondrášek 

Peter 

4. 
Michal star 
Levice 

Škola baristu 
p.Cibuľa 

2 
28.-
29.11..2016 

Karasová Nina 

III.HA 
Beckertová Terézia 

III.HA 

 národná 

účasť 

 

účasť 

 Mgr.Križková 
Veronika 

 5. 
Goral master cup 

Bratislava 
SKBA 2 27.1.2016 

Beckertová Terézia 

III.HA 
Pavlíček Erik III.HA 

 národná 
strieborná zóna 

bronzová zóna 

 Mgr. Veronika 

Križková 

6. 
Trendy barový čašník 

Púchov 

Klub mladého 

barmana a 
baristu 

2 10.3.2017 

Terézia Beckertová 

III.HA  
Marko Kšiňan II.HA 

národná 

1. miesto 

 
2.miesto 

Mgr. Veronika 

Križková 

7. 
Trenčiansky pivný 

somelier  Trenčín 

SOŠ OaS 

Švančarová 
3 17.3.2017 

Terézia Beckertová 
III.HA 

Karolína Mišovcová 

III.HA 
Rapantová Natálie  

III.HA 

národná účasť 

Mgr. Veronika 

Križková 

Mgr. Janka Švan-
čarová 

 

Mgr. Anna Zá-
mečníková 

8. 
Expert v umení čapo-

vať 

SOŠ Nové 

Zámky 
2 28.-29.3.2017 

Terézia  Beckertová 
III.HA 

Bučková Katarína 

III.HB 

národná 
Účasť 

účasť 

 

Mgr. Veronika 
Križková 

Mgr. Janka Švan-

čarová 
 

9. 

Súťaž o Pohár Ľudoví-
ta Wintera Junior 

Teatender  Piešťany 

hotelová 

akadémia 
3 

10.-11.4..2017 

 

Terézia Beckertová 

III.HA 
Bučková Katarína 

III.HB 

Marko Kšiňan II.HA 

národná 
1.miesto 
Účasť 

účasť 

Mgr. Janka Švan-

čarová 

Mgr. Veronika 

Križková 

 
Mgr. Veronika 

Križková 

 

10. 
Gastro Macro Cup 

Přerov 

SŠ gastronó-

mie a služieb 
1 12.4.2017 

Michal Michalec 

II.AC 

medzinárod-

ná 
účasť 

Mgr. Peter Ondrá-

šek 

11. 
Súťaž o putovný pohár 

mesta Brno 

Agrárna komo-

ra 
2 11.5..2017 

Martina Bučencová 
II.HB 

Katarína Bučková 

III.HB 

medzinárod-

ná 

Účasť 

účasť 

Bc Oľga Galková 

Ing. Radoslav 
Meravý 

12. Torty a svet pečenia 
Výstavisko 

Trenčín 
1 12.5.2017 Adriana Múčková národná účasť Bc. Eva Bohunická 

13. 
Oheň náš darca 

 
Kežmarok 3 7.6.2017 

Terézia Beckertová 
III.HA 

Karolína Mišovcová 

III.HA 
Adriana Haljaková 

III.HA 

národná 1. miesto 

Mg. Anna Zámeč-

níková 

Mgr. Veronika 
Križková 

14.  Varenie gulášu 
OcÚ 

Dolná Poruba 
11 24.6.2017 

Michal Michalec 
II.AC 

Erik Lobotka  II.AC 

Andrej Škrovánek 
II.ČK 

Michal Mikušinec 

II.ČK 
Denisa Tašárová 

II.ČK 

Laura Suchá III.ČK 
David Ilavský III.ČK 

Ondrej Nedielka 

regionálna 

1.miesto 
 

2.miesto 

 
 

 

3.miesto 
 

 

4.miesto 
 

 

Mgr. Peter Ondrá-
šek 

 

Ing. Radoslav 
Meravý 

 

Ing. Dagmar 
Šargavá 
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III.ČK 

Barbora Darnadiová 
I.AB 

Dominik Raninec 

I.AB 
Michal Macura 

I.AB 

 

 
 

Mgr.Anna Zámeč-

níková 

 

 

Aktivity MK:   

Zrealizovali sme takmer všetky aktivity, ktoré sme si naplánovali a robili sme i iné aktivity 

podľa priebežných ponúk. Všetky aktivity boli zorganizované na veľmi dobrej úrovni. 

 
P.č
. 

Názov aktivity (príp. 
popis) 

Dátum Miesto 
Meno organi-

zátora 

Počet 
zúč. 

žiakov 

Prínos pre žiakov, školu, 
región* 

Zodpovedný za akciu 
(zorganizoval) 

 
1. 

Aktualizovanie ŠKvP 
august 
2016 

SOŠ OaS vedenie školy 

6444 K 
6444 H 
2964 H 
6445 H 

vzdelávanie žiakov 

 
Mgr. Janka Švančarová 
Ing. Radoslav Meravý 
Mgr Juraj Fencík 

 
2. 

Deň gramotnosti 8.9. 2016 
SOŠ OaS 
Trenčín 

vedenie školy - 

výchova ku kreativite 
a tvorivosti 

zážitkové a praktické vyu-
čovanie 

 
Ing. Radoslav Meravý 
Bc. Oľga Galková 
Ing. Dagmar Šargavá 
Mgr. Anna Zámečníková 
Mgr. Janka Švančarová 
Mgr. Veronika Križková 
 

 
3. Tematické plány 14.9. 2016 

SOŠ OaS 
Trenčín 

vedenie školy - počítačové zručnosti 
 
Ing.Dagmar Šargavá 

 
4 

Bio Jarmok 23.9.2016 
Mierové ná-
mestie TN 

Centum envi-
romentálnych 

aktivít 
III.HA 

výchova ku kreativite 
a tvorivosti 

zážitkové a praktické vyu-
čovanie 

Ing.Dagmar Šargavá 
Bc. Oľga Galková 
Mgr. Anna Zámečníková 

 
5. 

 DOD TSK 
Zelená župa 

3.10.2016  TSK vedenie školy 
III.HA 
III.HB 

 
praktické vyučovanie, envi-
romentálna výchova 

 
Ing. Radoslav Meravý 
Bc. Oľga Galková 
Mgr. Janka Švančarová 
Bc. Janka Gavendová 
 

 
6. 

Bio, regionálna 
a sezónna kuchyňa 

10.-
14.10.2016 

SOŠ OaS 
Trenčín 

Gastrokomisia 
a školská 
kuchyňa 

- 
 
praktické vyučovanie, envi-
romentálna výchova 

Mgr. Jarmila Nováková 
Ing. Dagmar Šargavá 

 
 
7. 

Deň zdravej výživy 14.10.2016 
SOŠ OaS 
Trenčín 

gastrokomisia          - 
praktické vyučovanie, envi-
romentálna výchova 

 
 
Ing. Dagmar Šargavá 
 

 
8. 

Kontrola normatívov 
platných pre gastro 
odbory a zapracovanie 
do ŠkVP 

15.10.2016 
SOŠ OaS 
Trenčín 

vedenie školy - Aktualizácia ŠkVP 

 
Ing. Radoslav Meravý 
Mgr. Janka Švančarová 
Mgr. Juraj Fencík 

 
 
9. 

Medzinárodná výstava 
Vinum Laugarício 

14.-
15..11.2016 

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 
Bc. Oľga Galková 
Bc. Jana Gavendová 
Mgr.Veronika Križková 
MVDr. Marta Kresseová 

 
 
10. Stredoškolák 

24.-
25.11.2016 

Výstavisko 
Pod Sokolice 

Trenčín 
TSK - 

výchova ku kreativite 
a tvorivosti, 

Bc. Oľga Galková 
Mgr. Janka Švančarová 
Mgr.Veronika Križková 
 
 

 
 
 
11. 

DOD   8.12.2016 
SOŠ OaS 
Trenčín 

Vedenie školy IV. HA praktické vyučovanie 

 
Ing. Radoslav Meravý 
Mgr. Janka Švančarová 
Bc. Oľga Galková 
Ing. Dagmar Šargavá 
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Mgr. Anna Zámečníková 
Mgr.Veronika Križková 

 
12. 

Inventarizácia učební, 
stolivní a cvičných 
kuchyniek 

12.2016 
SOŠ OaS 
Trenčín 

Vedenie školy - Organizačné potreby školy 
 
Všetci členovia komisie 

 
13. 

Príprava a úprava 
maturitných zadaní 

12.2016 
SOŠ OaS 
Trenčín 

Vedenie školy - Organizačné potreby školy 
Všetci členovia komisie 

 
 
 
 
14. 

 Danubius Gastro a 
SlovakiaTour 

27.1.2017 
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 
IV.HA 

zážitkové vyučovanie, 
enviromentálna výchova, 
výchova ku kreativite a 
tvorivosti 

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

 
15. 

Školské kolo pivný 
somelier a zručnosti pre 
žiakov ZŠ 

30.1.2017 
SOŠ OaS 
Trenčín 

Vedenie školy - Organizačné potreby školy 
Všetci členovia komisie 

 
16. 

Školenie Junior Barten-
der Challenge 

31.3.2017 
SOŠ OaS 
Trenčín 

Vedenie školy 
II.HA, 
II.HB 

zážitkové vyučovanie, 
Mgr. Janka Švančarová 
 

 
17. 

Príprava cukrárskych 
výrobkov na súťaž v CR 

26.4.2017 
SOŠ OaS 

 
Ing. Martina 
Barteková 

- praktické vyučovanie 
 
Bc. Oľga Galková 

 
18. 

Workshop Kursalon 9.5.2017 
Trenčianske 

Teplice 
Vedenie školy 

Druhé 
ročníky 

študijných 
odborov 

praktické vyučovanie 
zážitkové vyučovanie 

Mgr. Anna Zámečníková 
Mgr.Veronika Križková 
Ing. Radoslav Meravý 

 
19. TSK 1.6.2017 TSK Vedenie školy III.HB 

praktické vyučovanie 
zážitkové vyučovanie 

 
Mgr. Janka Švančarová 
 

 
20. 

Barmanské kurzy 
29.5-

9.6.2017 
SOŠ OaS 

 
Vedenie školy 

Druhé 
ročníky 

študijných 
odborov 

praktické vyučovanie 
zážitkové vyučovanie 

 
Mgr. Janka Švančarová 
Ing. Martina Barteková 
 

 
21. Exkurzia Hubert Sereď 7.6.2017 Sereď gastrokomisia 

IV.HA, 
IV.HB 

zážitkové vyučovanie 
Mgr. Janka Švančarová 
MVDr. Marta Kresseová 
Ing. Dagmar Šargavá 

 
 
22. 

Kurzy Obradová prípra-
va čaju 

12.-
13.6.2017 

SOŠ OaS 
 

Mgr. Janka 
Švančarová 
 

Výber 
žiakov 
školy 

praktické vyučovanie 
zážitkové vyučovanie 

 
 
Mgr. Janka Švančarová 
 

 
23. 

Ocenenie Talent Tren-
čianskeho kraja 

13.6.2017 
Trenčiansky 

hrad 
Vedenie školy III.HA 

Ocenenie dosiahnutých 
úspechov 

 
Mgr. Janka Švančarová 
 

 
24. TSK 20.6.2017 

SOŠ OaS 
 

Vedenie školy III.HA 
praktické vyučovanie 
zážitkové vyučovanie 

 
Mgr. Janka Švančarová 
 

 
25. Baristické kurzy 

15.-
27.6.2017 

SOŠ OaS 
 

Mgr. Veronika 
Križková 

Výber 
žiakov 
školy 

praktické vyučovanie 
zážitkové vyučovanie 

Mgr. Veronika Križková 

 
26. 

Krúžková činnosť 
október 

2016 - jún 
2017 

SOŠ OaS 
Trenčín 

vedenie školy - 
praktické vyučovanie, vý-
chova ku kreativite a tvori-
vosti 

Mgr. Janka Švančarová 
Bc. Oľga Galková 

Mgr. Anna Zámečníková 
Mgr. Veronika Križková 

Mgr. Juraj Fencík 

 

 

Prezentácia MK na verejnosti: 

 

Celá škola a najmä gastronomická komisia svojou spoluprácou s TSK, prípravou a realizáciou 

mnohých vyššie uvedených akcií, výbornými umiestneniami na súťažiach prispieva 

k vytváraniu dobrého mena školy v očiach verejnosti. 

Rovnako aj praktické časti maturitnej skúšky dvoch tried hotelovej akadémie ,s témami Do-

máca gazdovská zabíjačka a Gastro divadlo Dobrodružstvo pri obžinkoch, vyniesli našu školu 

do povedomia verejnosti cez rôzne médiá na celom Slovensku, čo ocenil i predseda Trenčian-
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skeho samosprávneho kraja a zástupcovia zamestnancov pre duálne vzdelávanie. Ocenenie si 

zaslúžia aj členovia komisie a konzultanti, ktorí si dôsledne plnili svoje úlohy a stretávali sa 

so žiakmi pravidelne po vyučovaní. 

Súťaž vo varení gulášu v Dolnej Porube takisto zviditeľnila našu školu 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 repre-

zentáciu našej školy.  

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť MK: 

 vzájomné hospitácie členov MK  

 hospitácie realizované predsedom  PK s následným rozborom, 

 práca so študentmi vzdelávanými podľa IUP prebiehala podľa dohodnutých konzultá-

cií a ukončená skúškou v stanovený deň, 

 kontrola úrovne dosahovaných výsledkov vo vyučovacom procese bola realizovaná 

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

vujú sa výrazné rozdiely v hodnotení v predmete prax v škole a na zmluvných praco-

viskách. 

 plnenie časovo-tematických plánov - podarilo sa nám v rámci časových možností odu-

čiť 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) a čajový kurz (Vladimír Ondrejčík) 

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

rok 2016/2017 sme sa snažili dodržať 

 príprava študentov na vyučovanie je na rôznej úrovni. Závisí od individuálneho záuj-

mu žiaka. Nemožno ju hodnotiť paušálne. Je úlohou nás pedagógov vyučovanie ne-

ustále modernizovať, zatraktívňovať a akualizovať 

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

všetci učitelia gastronomickej komisie. Využívali rôzne pomôcky a metódy, každý 

podľa svojich schopností a možností, prípadne vybavenia učene. Limituje nás žiaľ ne-

dostupnosť internetového pripojenia 

 

Vzdelávanie členov MK:   

Ing. Dagmar Šargavá  realizácia 1.atestačnej skúšky 

Mgr.Anna Zámečníková školenie Moderná gastronómia  Piešťany 

Mgr. Juraj Fencík  školenie Moderná gastronómia Piešťany 
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Metodická komisia zdravie a výživa 

 

Zloženie MK: 

Mgr. Anna Černeková 

PaedDr. Monika Vavríková 

Ivona Kopuncová 

Bc. Františka Nováková 

Bc. Vladimíra Ozimá 

Bc. Barbora Vojtechová 

PaedDr. Iveta Sýkorová 

Mgr. Čierna Milota 

Mgr. Miloš Beznák 

Mgr. Jaška Roman 

Mgr. Monika Šišovská 

 

Maturitné skúšky: 

Maturitných skúšok sa v tomto školskom roku zúčastnilo 9 študentiek odboru kozmetik. 

Všetky zmaturovali. 

 

Záverečné skúšky: 

Záverečných skúšok sa v školskom roku 2016/2017 zúčastnilo 16 učníc, ktoré zvládli 

písomnú, praktickú  i ústnu časť záverečnej skúšky.  

 

Súťaže a aktivity odborov kaderník a kozmetik 

 
September 2016 

- strihanie v Domove sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach, /zodp.: Ozimá/ 

-TSK Zavacká 

-Miss MAX III.CD česali študentky: Peťovská Michaela, Prasličková Patrícia, Markéta  

   Zemanová, Lipárová Nikole, Ondrisková Lucia, Miškolci Martin 

- 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 2016 

- DOD TSK , naše študentky III.CD  robili módne účesy na TSK 

  /zodp. Zavacká/ 

- 16.10.2016 Svetový deň zdravej výživy – pripravili sme si pre študentov zdravý pultík s           

popisom zdravej stravy /zodp. Šišovská, Černeková/ 

-realizácia exkurzie Interbeauty Bratislava, triedy II.KZ, III.KZ, IV.PSZ  

- zabezpečenie účesovej tvorby na akcii MISS ORIGINAL 2016 v Trenč. Tepliciach 
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November 2016  

-  zúčastnili sme sa súťaže JUVYR - 10. - 11.11.2016, súťažiaca Michaela Peťovská robila 

svadobný účes. V súťaži o zlaté nožnice ,,Ukáž čo vieš“ získal I.miesto Martin Miškolci z I.C. 

Za kozmetičky nás reprezentovala Dáša Žuchová z III.KZ s témou jesenné variácie 

/zodp. : Vojtechová, Kopuncová, Zavacká, Ozimá/ 

-10.-11.11.2016 sa Mgr. Čierna a PaedDr Sýkorová zúčastnili podujatia   HoryZonty  

-počas celého mesiaca november prebieha na škole súťaž v skákaní na švihadlách „ROPE 

SKIPPING“  

- žiačky Dáša Žuchová, Simona Ševčeková, Lenka Remšíková, Nina Kebísková sa zúčastnili 

24.11.-25.11.2016 na akcii  ,,Stredoškolák“ EXPO center Trenčín ( prezentácia odborov) , 

/zodp. : Zavacká, Vojtechová, Kopuncová/ 

 

December 2016 

  - 08.12.2016 - Deň otvorených dverí – prezentácia odborov kozmetik, kaderník 

  /zodp. : Vavríková, Kopuncová, Zavacká, Ozimá/       

- strihanie v Domove sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach, /zodp.: Ozimá/ 

 

Február 2017 

-deň zručností -22.2.2017 bol venovaný žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, pre ktorých sme pripravili 

súťaže v rôznych zručnostiach 

-školská súťaž III.CD spoločenské účesy: Karin Kitzová, Lucia Ondrisková, Karolína Aková, 

Monika Barišová, Patrícia Prasličková, Kristína Martonová, Lucia Tomková, Markéta Zema-

nová 

 

Marec 2017 

- strihanie v Domove sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach, /zodp.: Ozimá/ 

-Trenčianske Teplice Kur salón účesy III.CD: Michaela Peťovská, Markéta Zemanová 

- spolupráca so SUŠ na zabezpečení akcie „Svadobné účesy“ v kúpeľnej dvorane Trenčianske 

Teplice. 

- účasť žiakov na Beauty forum EXPO center Trenčín, žiačky III.KZ ako hostesky pre kozme-

tické firmy 

 

Máj 2017 

-triedna súťaž žiakov II.BD disko účes 

 

Jún 2017 

-Leoni Ilava Deň otvorených dverí, úprava účesov II.BD Michaela Kuchárová, Simona Šev-

čeková /zodp.: Ozimá/ 

-  skúšky: maturitné, záverečné 

- strihanie v Domove sociálnych služieb v Adamovských Kochanovciach, /zodp.: Ozimá/ 
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Telesná a športová výchova 

 

Akcie TSV  v školskom roku 2016/17 

 

8.9. 2016 Deň gramotnosti – pohybová garmotnosť  - 3 stanovištia, zodp. všetci 

19. 21.9. 2016 KOŽaZ – III. HA, ČK, KZ, EM - denná forma, veliteľ Mgr. Jaška 

28. – 30.9. 2016 KOŽaZ – III. HB, PS, RŠ – denná forma, veliteľ Mgr. Beznák 

11.11. 2016 ÚC č.3 – II. HA, ČK, KZ, PS + festival horských filmov HORYZONTY, veliteľ 

Dr. Sýkorová 

8.12. 2016 ÚC č. 1 – I. HA, HB, HC, P,  ÚC č. 3 – II. HB, veliteľ Mgr. Beznák 

21.12. 2016 - Vianočný volejbalový turnaj „O pohár tiaditeľky školy“ – 12 družstiev,  

zodp. všetci 

14.2. 2017 – Valentínsky mix volejbal, 16 družstiev,1.miesto -  III.HB, 2. miesto – V.HB, 

 3. miesto – II.KZ, zodp. všetci 

19. – 24.3. 2017 – lyžiarsky kurz, Chopok – 44 žiakov, vedúca kurzu Mgr. Čierna 

14.3. 2017 ÚC č. 2 – I.HA, HB, HC, P, veliteľ Mgr. Čierna 

14.3. 2017 ÚC č. 4 – II. HA, HB, ČK, KZ, PS, veliteľ Mgr. Čierna 

14.3. 2017 DEA – zvyšné triedy, zodp. Mgr. Jaška 

9.5. 2017 Enviromentálne aktivity - II. ČK, HA, HB, III. HA – Mgr. Beznák 

11.5. 2017 Enviromentálne aktivity - II. PS, III. PS – Mgr. Čierna, Mgr. Jaška 

31.5. – 2.6. 2017 KOŽaZ – II.AC, BD, H – denná forma, veliteľ Mgr. Čierna 

8.6. 2017 športový deň v rámci Olympijskeho festivalu 2017 – 19 tried,  

zodp. všetci učitelia TSV  

23.6. 2017 futbalový turnaj dievčat – Memoriál Ružičku, Tr. Teplice, 3. miesto 

zodp. Mgr. Beznák 

25. - 29.6. 2017 Turistický kurz – Vysoké Tatry, Stará Lesná - II. HB trieda – vedúca kurzu 

Mgr. Čierna 

 

Bodovanie SŠ v šk. roku 2016/2017 – športové aktivity 

 
1. Gymnázium Ľ. Štúra                             57 bodov 

2. SOŠ O a S                                               56 bodov 

3. PGJB                                                        55 bodov 

4. Obchodná akadémia                            53 bodov 

5. Športové gymnázium TN                     33 bodov 

6. SOŠ let. – tech.                                      31 bodov 

7. Dopravná akadémia                             28 bodov 

8. SOŠ stav.,   Futurum                             26 bodov 
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Súťaže: 

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 gramot-

ností 

8.9. 2016 SOŠ 

OaS 

Komisia 

EKO 

Celá škola Všetky 

gramotnosti 

Šišovská, 

Vavríková 

2. Strihanie 

v domove 

sociálnych 

služieb 

v Adamovs. 

Kochan. 

Septem-

ber,december, ma-

rec, jún 

Dom 

soc.slu

žieb 

Adam.

Koch. 

Ozimá 7 Zdokonale-

nie sa 

v strihoch, 

propagácia 

školy 

Ozimá 

3.  DOD TSK 3.10.2016 TSK Vedenie 

školy, 

 TSK 

Študentky 

III.CD 

Propagácia 

školy 

 

Zavacká 

4. Svetový deň 

zdravej výživy 

16.10.2016 SOŠ 

OaS  

Komisia 

ZAV  

Celá škola Zdravší 

sposob stra-

vovania na 

škole 

Šišovská, 

Černeková 

 

5. 

 

 

JUVYR, súťaž 

,,Zlaté nožni-

ce“  

10.,11.11. 2016 BA Incheba 3 I.miesto 

získal Martin 

Miškolci 

Zavacká 

6. Stredoškolák 24.,25.11.2016 Expo 

center 

TN 

Expo 

center TN  

4 Propagácia 

školy 

Vojtechová 

Kopuncová, 

Zavacká 

7. Deň otvore-

ných dverí  

prezentácia 

odboru kozme-

tik, kaderník 

8.12.2016 SOŠ 

OaS 

Vedenie 

školy 

Žiaci 9. 

ročníkov 

ZŠ, náv-

števníci 

Propagácia 

školy 

Zavacká, 

Ozimá, 

Kopuncová, 

Vojtechová 

8.  Deň zručností 22.2.2017 SOŠ 

OaS 

SOŠ OaS Žiaci 8.a 

9. roční-

kov ZŠ, 

návštevní-

ci 

Propagácia 

školy 

Ozimá, 

Vavríková 

Šišovská 

9.  Beauty forum 23.,24.3.2017 Expo 

center, 

TN 

Expo 

center, 

TN 

III.KZ Propagácia 

školy 

Vojtechová, 

Kopuncová 

10. Leoni -Ilava 29.4.2016 Leoni Leoni II.BD Propagácia 

školy 

Ozimá,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Športové súťaže 
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Názov súťaže Miesto Termín Kategória súťaže 
Umiestnenie 

Meno žiaka Trieda Umiestnenie Odmena Učiteľ Odmena 

Okresné kolo cezpoľný beh- chlapci Trenčín 29.9.2016 športová Matej Kvasnica  II.HA 16. miesto   Čierna   

 

      Jakub Gajdošík II.HA 27. miesto       

Okresné kolo cezpoľný beh- dievčatá Trenčín 29.9.2016 športová Natália Lišková I.HC 22. miesto       

 

      Karin Sieklová I.HA 32. miesto       

 

      Petra Čižnárová I.HA 33. miesto       

Okresné kolo bedminton - dievčatá Trenčín 25.10.2016 športová Doris Kvasnicová II.AH 3. miesto   Sýkorová   

 
      Viktória Lisáková II.PS 3. miesto       

Okresné kolo bedminton - dievčatá Trenčín 25.10.2016 športová Matej Kvasnica II.KZ 7. miesto       

 

      Martin Nitrianský II.PS 7. miesto       

Okresné kolo stolný tenis - chlapci Trenčín 26.10.2016 športová Lukáš Buška IV.HA 3. miesto   Sýkorová   

 

      Šimon Malec IV.HA 3. miesto       

 

      Daniel Štefko   3. miesto       

Okresné kolo stolný tenis - dievčatá Trenčín 26.10.2016 športová Kristína Bavlnková III.BH 7.miesto       

 

      Andrea Benková I.HB 7. miesto       

 

      Petra Mutňanská III.BH 7. miesto       

Okresné kolo aerobic maratón Trenčín 4.11.2016 športová Alexandra Zenníková V.HA 1. miesto   Čierna   

 

      Linda Dedíková III.EM 3. miesto       

 
      Elizabeta Gajdošová III.EM 8. miesto       

 

      Natalie Rapantová III.HA 9. miesto       

 

      Adriana Kováčiková III.HB 13. miesto       

 

      Vanessa Hlinková I.HB účasť       

 

      Nina Iviczeová III.HA účasť       

 

      Martina Špániková V.HA účasť       

Okresné kolo - futsal chlapci Trenčín 8.11.2016 športová Lukáš Čačko, Tomáš Digaňa   5. miesto   Jaška   

 

      Jakub Gajdošík, Mário Hlávek           

 

      Šimon Králik, Erik Minaroviech           

 

      Adam Nomilner, Mário Oláš           

 

      René Svorada           

Okresné kolo Florbal cup Trenčín 14.11.2016 športová Marek Kyselica, Juraj Gallo   1. miesto   Jaška   

 

      Lukáš Ďatko, Boris Hrabovský           

        Mário Hlávek, Dávid Vardžík           

        Martin Žiaček, Ľuboš Kupka           
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        Marek Vlasák, Krištof Dužek           

        René Svorada, Roman Golien           

        Erik Minaroviech, Denis Šumichrast           

        Martin Nitriansky           

Krajské kolo aerobic maratón Trenčín 15.11.2016 športová Alexandra Zenníková V.HA 2. miesto   Čierna   

 

      Linda Dedíková III.EM 5. miesto       

 

      Adriana Kováčiková III.HB účasť       

 

      Elizabeta Gajdošová III.EM účasť       

Krajské kolo Florbal cup Trenčín 5.12.2016 športová Marek Kyselica, Juraj Gallo   4. miesto   Jaška   

 

      Lukáš Ďatko, Boris Hrabovský           

 

      Mário Hlávek, Dávid Vardžík           

 

      Martin Žiaček, Ľuboš Kupka           

 

      Marek Vlasák, Krištof Dužek           

 

      René Svorada, Roman Gplien           

 

      Erik Minaroviech, Denis Šumichrast           

 

      Martin Nitriansky           

Okresné kolo volejbal chlapci Trenčín 1.2.2017 športová Sebastián Breznický, Mário Hlávek   5. miesto   Beznák   

 

      Matúš Hôrka, Peter Chropeň           

 

      Marko Kšiňan, Martin Nitriansky           

 

      Michal Podolák, Jakub Prekop           

 

      Daniel Svrbík, Šimon Šedivý           

Okresné kolo volejbal dievčatá Trenčín 2.2.2017 športová Andrea Benková, Ema Bulejčíková   3. miesto   Čierna   

 

      Dominika Ďuracká, Lucia Chocinová           

 

      Stanislava Gorčíková, Natália Lišková           

 

      Adriana Kováčiková, Klaudia Dolníková           

 

      Romana Krasňanová           

Majstrovstvá SR - aerobic maratón Trenčín 6.2.2017 športová Alexandra Zenníková V.HA 1. miesto   Čierna   

 

      Linda Dedíková III.EM účasť       

Okresné kolo florbal dievčatá Trenčín 8.2.2017 športová Veronika Belásová, Denisa Tašárová   4. miesto   Jaška   

 

      Dominika Jányová, Laura Suchá           

 

      Nikola Kukučová, Michaela Laginová           

 

      Lucia Liptáková, Natália Vránová           

Okresné kolo florbal chlapci Trenčín 9.2.2017 športová Lukáš Ďatko, Roman Gelien   1. miesto   Jaška   
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      Juraj Gallo, Boris Hrabovský           

 

      Mário Hlávek, Dávid Vardžík           

 

      Ľuboš Kupka, Marek Kyselica           

 

      Martin Nitriansky, Martin Žiaček           

Okresné kolo hádzaná dievčatá Trenčín 16.2.2017 športová Petra Balážová, Lucia Chocinová   1. miesto   Sýkorová   

 

      Natália Lišková, Natália Kostková           

 

      Veronika Kováčová, Michaela Laginová           

 

      Michalela Kuchárová, Dominika Petríková           

 

      Karolína Matušincová           

Regionálne kolo florbal chlapci Trenčín 22.2.2017 športová Lukáš Ďatko, Roman Gelien   1. miesto   Jaška   

 

      Juraj Čurík, Boris Hrabovský           

 

      Mário Hlávek, Dávid Vardžík           

 

      Ľuboš Kupka, Marek Kyselica           

 

      Martin Nitriansky, Martin Žiaček           

Oktesné kolo hádzaná chlapci Trenčín 7.3.2017 športová Tomáš Digaňa, Jakub Gajdošík   2. miesto   Jaška   

 

      Mário Hlávek, Boris Hrabovský           

 

      Dominik Huňa, Lukáš Kadlečík           

 

      Marek Kyselica, Mário Oláš           

 

      Martin Nitriansky, Martin Žiaček           

 

      Daniel Svrbík           

Krajské kolo florbal chlapci Partizánske 27.3.2017 športová Lukáš Ďatko, Roman Gelien   2. miesto   Jaška   

 

      Juraj Gallo, Boris Hrabovský           

 

      Mário Hlávek, Dávid Vardžík           

 

      Ľuboš Kupka, Marek Kyselica           

 

      Martin Nitriansky, Martin Žiaček           

 

      Marek Vlasák           

Okresné kolo atletika dievčatá Trenčín 20.4.2017 športová Forgáčová Vanesa I.HC   účasť   Beznák   

 

      Fujeríková Katarína II.HA   3. miesto       

 

      Chocinová Lucia IV.HB   účasť       

 

      Kostková Natália I.HC   2. miesto       

 

      Kollárová Veronika II.BD   2. miesto       

 

      Kováčiková Kristína I.HA   účasť       

 

      Kuchárová Michaela II.BD   účasť       
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      Lišková Natália I.HC   účasť       

 

      Matušincová Karolína III.HB   3. miesto       

 

      Pandyová Vanesa   1. miesto       

        Zemanovičová Karin II.KZ   účasť       

Okresné kolo atletika chlapci Trenčín 20.4.2017 športová Gelien Roman I.HC   3. miesto   Beznák   

 

      Hrevuš Markus II.ČK   účasť       

 

      Kvasnica Matej II.HA   1. miesto       

 

      Minaroviech Erik I.AB   účasť       

 

      Oláš Mário II.HB   účasť       

 

      Tóth Adrián III.RŠ   1. miesto       

Krajské kolo atletika dievčatá, chlapci Trenčín 25.4.2017 športová Pandyová Vanesa, skok do výšky   1. miesto   Beznák   

 

      Kvasnica Matej, 100m    3. miesto       

 

      Kvasnica Matej, 400m    2. miesto       

 

      Tóth Adrián, skok do diaľky   účasť       

Majstrovstvá SR atletika dievčatá Trnava 11.5.2017 športová Pandyová Vanesa   účasť   Beznák   
                  Evidovať hlavne súťaže pod záštitou ministerstva,              

                      školstva, ŠIOV-u a TSK 

     

        

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktické vyučovanie 
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V školskom roku 2016/2017 sme pokračovali v zameriavaní sa na kvalitu získaných vedo-

mostí 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 vý-

stupov, najmä formatívne hodnotenie. 

Pri výchove žiakov v duchu humanizmu a   vytvárania priaznivého multikultúrneho prostre-

dia, sme pomáhali žiakom porozumieť iným kultúram  formou   tematicky zameraných  týž-

dňov  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.  

Zamerali sme sa na aplikáciu základných obchodno-podnikateľských aktivít s dôrazom na 

zvýšenie orientácie sa žiakov v oblasti finančnej gramotnosti v reálnej praxi. 

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, Tren-

čianskych Tepliciach, Nemšovej, Dubnici nad Váhom, Novej Dubnici, Bánovciach nad Beb-

ravou. 

  

Zoznam školských a zmluvných pracovísk, školský rok 2016/2017 

Školské prevádzky: 

 

1. Gastrocentrum – školský závod - Hviezdoslavova 5, 911 01 Trenčín 

2. Školská jedáleň s cukrárňou -Jilemnického 24, 912 50 Trenčín 

3. Kaderníctvo, kozmetika - Jilemnického 24, 912 50 Trenčín 

 

Zmluvné pracoviská: 

 

1. Hotel Elizabeth– M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín 

2. Grand hotel – Palackého 3477, 9011 01 Trenčín 

3. Garni hotel Praha – 17.novembra č.7, 914 51 Trenčianske Teplice 

4. PizzériaVenezia – Hviezdoslavova 4, 911 01 Trenčín 

5. La Piazzetta - Horný Šianec 10, Trenčín 

6. Reštaurácia Kursalon – 17. novembra 32, 914 51 Trenčianske Teplice 

7. Retrorestaurant – Palackého 6403, 911 01 Trenčín 

8. Hotel Panoráma - Šrobárova ul, Trenčianske Teplice 

9. Reštaurácia-pizzériaNemšovanka – SNP 1, 914 41 Nemšová 

10. Penzión Kingo, Jozefa Lacu, 1539/27, 914 41 Nemšová 

11. MikésGarage – Zlatovská ul. 2763, 911 05 Trenčín 

12. Fontána d Or – Štúrove námestie, 911 01 Trenčín 
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13. Reštaurácia R Club – Masarykova 31, 914 51 Trenčianske Teplice 

14. PizzériaVega – Mierové námestie, Nová Dubnica 

15. Penzión IN – Zamarovská 62/129, 911 05 Trenčín - Zamarovce 

16. Gaudeamus reštaurácia – ČSA 33, Dubnica nad Váhom 

17. Hotel Most Slávy – ul. 17. novembra 11, 914 51 Trenčianske Teplice 

18. Reštaurácia Trenčan – Braneckého ul., Trenčín 

19. Reštaurácia Ponorka – 17.Novembra, 914 51 Trenčianske Teplice 

20. Reštaurácia u Zaja – Opatovská 13/524, 911 01 Trenčín 

21. Reštaurácia Boston – Zlatovská 2175/20 911 05 Trenčín 

22. Reštaurácia Lecafe – Márie Turkovej 1729/10, 911 01 Trenčín 

23. Reštaurácia Remyspub – Gen. Goliana 1549/33, 911 01 Trenčín 

24. Bowlingcoffee – Mierové námestie 750/63 019 01 Ilava  

25. Kaderníctvo Peťka – Mierové námestie 55, Nová Dubnica 

26. Tesco Stores SR, a.s., Hypermarket Trenčín, Belá 6469, 913 21 Trenčianska Turná 

27. Kadernícky salón Miroslava Galabová, Pribinova 1083/25, 957 01 Bánovce nad Bebra-

vou 

28. Katarína Opatovská, Melčice-Lieskové 444, 913 05 Melčice –Lieskové 

29. Kadernícky salón IMAGINE, Mierové námestie 35, 911 01 Trenčín 

30. Kaderníctvo Peťka, Petra Bulicová, SNP 763,  018 51 Nová Dubnica 

31. LiveA s.r.o., Baračka 85/87, 914 51 Trenčianske Teplice   

 

Praktické vyučovanie v gastronomických odboroch – Gastrocentrum, školský závod 

September 2016 

- 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 – stretnutia, 

  odchod do dôchodku. 

 

Október 2016 

- 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, stretnutie                           

Východniarov, oslava narodenín, svadby, Dom armády – posedenie seniorov pri hudbe. 

- využívanie nových foriem a metód vzdelávania vo vyučovacom procese. 
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November 2016 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: Špeciality Ruskej kuchyne, 

- všetci majstri OV sa priebežne vzdelávajú prostredníctvom kreditného    

  vzdelávania, odborných časopisov, internetu a sledujú nové trendy   

  v gastronómii a v cestovnom ruchu, 

- zabezpečenie akcií pre TSK , Zväz telesne postihnutých a súkromné osoby, 

Stredoškolák - zabezpečenie RAUTU, kačacie hody pre zamestnancov SOŠ. 

 

December 2016 

- zabezpečenie vianočného posedenia so zamestnancami školy, 

- zabezpečenie akcií  pre rôzne organizácie, firmy a súkromné osoby, 

- príprava: Mikulášskeho týždňa a pozornosti, varenie a podávanie vianočného  

  punču v jedálni Gastrocentra, 

- prestretie slávnostných stolov: Vianočná tabuľa, Silvestrovská tabuľa, 

- pravidelné zúčastňovanie odborných školení a metodických porád, 

  zabezpečenie  firemných večierkov pre policajtov, Tesco, Zdravotnú školu,  

  Jednota dôchodcov s p. Baškom, Hygienu Trenčín. 

 

Január 2017 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: Slovenské národné jedlá, 

- zabezpečenie akcie: Krajský úrad, firemné posedenia  

- majstri OV pripravili témy na praktickú časť maturitnej skúšky pre študijný   

  odbor a záverečné skúšky pre učebný odbor kuchár, čašník, hostinský. 

  Zabezpečenie  v DA – klub vojenských veteránov, súkromné oslavy. 

 

Február 2017 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: Tradičná česká kuchyňa, 

- Valentínske posedenie v jedálni Gastrocentrum, príprava pozornosti pre hostí, 

- realizácia odborných exkurzií podľa daného odboru a podľa učebných     

  plánov v spolupráci so SOŠ, 

- kontrola plnenia modulov za I. polrok. 

- zabezpečenie akcie: Plesová sezóna v Trenčíne, rôzne školenia a firemné posedenia, 

  Konferenciu policajtov, Memorandum, FyOriflame. 

 

Marec 2017 

- Deň žien – príprava slávnostného menu v jedálni Gastrocentrum, 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: Zdravá racionálna výživa, 

- uskutočňovanie porád s majstrami OV s cieľom skvalitnenia práce a kontroly   

  daných úloh,  

 - zabezpečenie akcií Asociácia policajtov, zastupiteľstvo TSK, súťaž Pivný someliér. 

Apríl 2017 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: Regionálna kuchyňa, 

- príprava slávnostných stolov – Veľkonočné sviatky, 
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- príprava študentov na praktickú maturitu, 

- praktické uplatňovanie a upevňovanie vzťahu žiakov k materiálnym hodnotám, 

- kontrola a plnenie plánu laboratórnych cvičení žiakov Gastrocentra a zmluvných  

pracovísk, zabezpečenie akcie TSK pre 100 osôb, Jednota dôchodcov, svadby,  ro-

dinné oslavy. Zúčastnili sme sa v Přerove na súťaži  v odbore kuchár. 

 

Máj 2017 

- zabezpečenie gastronomickej akcie: Bryndzové a hydinové špeciality, 

- prestretie slávnostnej tabule ku Dňu matiek, 

- realizácia a zabezpečenie praktickej maturitnej skúšky, 

- zvyšovanie úrovne  vyučovania na odbornom výcviku, 

- zabezpečili sme rôzne akcie na TSK, v Dome armády, oslavy a svadby. 

 

Jún 2017 

- zabezpečenie praktických záverečných skúšok, 

- porada s majstrami OV, vyhodnotenie maturitných a záverečných skúšok,  

            - vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov školského roka 2016/2017, 

- vyhodnotenie kontrolnej a hospitačnej činnosti, 

- vypracovanie plánu dovoleniek cez letné prázdniny a harmonogram práce na       

  mesiac júl a august 2017 v školskom závode Gastrocentrum, 

            - zabezpečenie akcie pre Červený kríž v školskom závode Gastro, stretnutia, oslavy  

a svadby,  

- účasť majstra OV Petra Ondrášeka so žiakmi Michalecom Michalom II.AC a  

  Rychtárechom Šimonom I.AH na súťaži vo varení gulášu v Dolnej Porube, žiaci sa  

  umiestnili na 1. mieste. 

 

Školská jedáleň 

September 2016 

            - p. Kučerková      75 osôb    svadobná hostina 

 - p. Galková          55 osôb    svadobná hostina 

 - p. Jankuj             70 osôb    svadobná hostina 

 

Október 2016 

 - p. Silady              72 osôb    svadobná hostina 

 - p. Juríček             55 osôb    svadobná hostina 

 - p. Balajová          35 osôb    životné jubileum 

 

November 2016 

 - p. Bacháňová       70 osôb     svadobná hostina 

December 2016 

 - SMER                150 osôb     posedenie dôchodcov 

 - TSK                   160 osôb     vyhodnotenie roka 
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Apríl 2017 

 - p. Husárová          70 osôb     svadobná hostina 

 - p. Červený            57 osôb     oslava jubilea 

 

Jún 2017 

 - TSK                    150 osôb     športový deň 

 - p. Ďurmeková       40 osôb     oslava jubilea  

 

Praktické vyučovanie v úseku služieb – Kaderníctvo a kozmetika 

September 2016 

 - zadelenie žiakov majstrom OV do salónu Kaderníctvo a kozmetika, školským 

              a zmluvným pracoviskám podľa žiadostí  

- dopracovanie a úprava ŠkVP pre OV odboru kaderník a kozmetik  

- odovzdanie vypracovaných tematických plánov podľa pridelených úväzkov 

- vypracovanie plánu práce, exkurzií, súťaží a školení na školský rok 2016/2017 

- zabezpečenie charitatívnej akcie strihania vlasov ležiacim klientom v DSS  

  Adamovské Kochanovce 

- zabezpečovanie a realizácia ekonomických úloh pre chod prevádzky. 

 

Október 2016 

 - príprava a zabezpečenie akcie Deň otvorených dverí na TSK 

 - zabezpečenie a realizácia exkurzie Interbeauty Bratislava  

            - zabezpečenie účesovej tvorby na akcii MISS ORIGINAL 2016 v Trenč. Tepliciach 

 - zabezpečovanie a realizácia ekonomických úloh pre chod prevádzky. 

 

November 2016 

- zabezpečenie a účasť žiakov na akcii Stredoškolák – EXPO center Trenčín          

- príprava a účasť žiakov na akciu JUVYR 2016 Bratislava, žiak Martin Miškolci sa v 

  celoslovenskej súťaži o zlaté nožnice umiestnil na 1 mieste. 

-  priebežné vzdelávanie majstrov OV prostredníctvom kreditného vzdelávania  a 

sledovanie nových trendov v kaderníckom a kozmetickom svete prostredníctvom   

odborných školení, časopisov a internetu 

-  spolupráca kaderníčok a kozmetičiek v líčení a účesovej tvorbe na stužkové      

   slávnosti pre žiakov(čky) celej školy - podľa požiadaviek  

- zabezpečovanie a realizácia ekonomických úloh pre chod prevádzky. 

 

December 2016 

- zabezpečenie charitatívnej akcie strihania vlasov ležiacim klientom v DSS  

  Adamovské Kochanovce 

- zabezpečenie akcie Vianoce v plnej kráse ( zmena image ) - spolupráca kaderníčok a 

  kozmetičiek 
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- príprava a realizácia akcie DOD v našej škole 

- účasť majsterky a žiačok na školení v tvorbe spoločenských účesov v Tr. Tepliciach 

 - zabezpečovanie a realizácia ekonom. úloh pre chod prevádzky za kalendárny rok 

Január  2017 

 - tvorba tém na praktickú časť maturitných skúšok pre študijný odbor kozmetik a  

              záverečných skúšok pre učebný odbor kaderník 

- preverovanie plnenia tematických plánov v praktických zručnostiach u žiakov na 

  individuálnom výcviku 

- príprava a zabezpečenie triednej súťaže IV. PSZ v plesovom líčení 

 -zabezpečovanie a realizácia ekonomických úloh pre chod prevádzky. 

 

Február 2017 

 - príprava a zabezpečenie triedneho kola súťaže 3.CD v spoločenskom výčese 

 - zabezpečenie akcie „Najúspešnejší žiaci školy za I. polrok“ - odmena pre žiakov vo 

              forme zmeny image v kaderníckom salóne 

            - zapojenie sa do školskej akcie „Dni zručnosti“ pre žiakov 9. ročníkov ZŠ 

 - zabezpečovanie a realizácia ekonomických úloh pre chod prevádzky. 

 

Marec 2017 

 - zabezpečenie charitatívnej akcie strihania vlasov pre ležiacich klientov v DSS 

  sociálnych služieb , Adamovské – Kochanovce 

- vykonanie porady na úseku služieb za účelom skvalitnenia práce a kontrola plnenia  

  odborných a ekonomických úloh 

- účasť majsterky a žiačok na školení firmy Framesi – farbenie a strihy vlasov v Tr. 

              Tepliciach 

 - spolupráca so SUŠ na zabezpečení akcie „Svadobné účesy“ v kúpeľnej dvorane  

   Trenčianske Teplice. 

 

Apríl 2017 

 - zabezpečenie triedneho kola súťaže II. ročníka odboru kaderník - extravagantný strih 

 - príprava žiakov IV. ročníka odboru kozmetik na praktickú maturitnú skúšku   

 - zabezpečenie triedneho kola  vo francúzskej manikúre - súťaž  1. KZ odbor kozmetik 

 - zabezpečovanie a realizácia ekonomických úloh pre chod prevádzky. 

 

Máj 2017 

 - úprava prevádzky a zabezpečenie praktických maturitných skúšok žiakov IV. PSZ 

 - realizácia odborných exkurzií podľa tematických plánov jednotlivých ročníkov 

 - preverovanie plnenia tematických plánov v praktických zručnostiach u žiakov na 

              individuálnom výcviku 

 - zabezpečenie charitatívnej akcie strihania vlasov ležiacim klientom v DSS AK 

- vykonanie porady na úseku služieb za účelom skvalitnenia práce a kontrola plnenia 

  odborných a ekonomických úloh.  
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Jún 2017 

 - úprava prevádzky a zabezpečenie praktických záverečných skúšok učebného odboru 

              kaderník 

 - realizácia odborných školení a exkurzií podľa tematických plánov  

 - prezentácia žiakov odboru kaderník na dni otvorených dverí vo firme Leoni Ilava 

- spolupráca majstrov OV s učiteľmi odborných predmetov 

  - porada majstrov OV za účelom vyhodnotenia maturitných a záverečných skúšok, 

            - vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov školského roka 2016/2017           

            - vypracovanie plánu dovoleniek na letné prázdniny a harmonogram práce na       

        mesiac júl a august 2017 v Kaderníctve a Kozmetike 

 - zabezpečovanie a realizácia ekonomických úloh pre chod prevádzky. 

 

Odborné kurzy 

V rámci zvyšovania odbornosti žiakov gastronomických odborov sa počas školského roka 

organizovali odborné kurzy zamerané na špecializáciu v oblasti nových gastronomických 

trendov varenia, barmanstva, baristiky, somelierstva, prípravy čajov. Pre odbory služieb boli 

kurzy zamerané najmä na nové trendy v spoločenských účesoch, strihaní, farbení vlasov, 

kozmetických masáží a v líčení. 

 

Zahraničná prax 

V školskom roku 2016/2017 sa žiaci  zúčastnili zahraničnej praxe v destináciách:  

Grécko – 2 žiaci 

Francúzsko – 10 žiakov 

Česká republika – 12 žiakov. 

 

Žiaci v zahraničných destináciách pracovali v týchto hoteloch:  

D Andrea Mare, Lindos Mare &Blue, SunBeachLindos, SunriseBeach, Resort Valachy 

 

V rámci odborného výcviku v školskom roku 2016/2017 sme opätovne spolupracovali so spo-

ločnosťami GlobalContract, s.r.o., Bratislava, JHOLE, s.r.o., Brezno, IL MONDO Senec 

a ATLANTICA CLUB BEGEAN BLUE – sieť hotelov v Grécku, ktoré zabezpečujú pre na-

šich žiakov pracovné príležitosti v zahraničí v destináciách Cyprus, Grécko, Francúzsko. Žia-

ci  budú pracovať na pozíciách kuchár, čašník, servírka, recepčný(á), chyžná. 

  

Odbornú  prax vo Vysokých Tatrách v hoteloch spoločnosti Sorea – Trigan a Urán absolvova-

lo 20 žiakov. 

 

 

 

Vyhodnotenie Memoranda o spolupráci 

V súvislosti s odborným výcvikom a odbornou praxou žiakov, ktoré absolvujú naši štu-

denti v reálnych podmienkach u zamestnávateľov bolo 9.2.2017 vyhodnotené Memorandum 
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o  spolupráci, ktoré uzatvorili Trenčiansky samosprávny kraj zastúpený predsedom Ing. Jaro-

slavom Baškom, naša škola, teda Stredná odborná škola obchodu a služieb zastúpená riaditeľ-

kou Mgr. Máriou Hančinskou so stavovskými alebo profesijnými organizáciami ako: 

 Republiková únia zamestnávateľov 

 Slovenská živnostenská komora  

 Trenčianska regionálna komora SOPK 

ďalej sa vyhodnotenia zúčastnil  Ing. Ján Gramata riadiľ Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny Trenčín 

a zástupcovia zamestnávateľov ako: 

 Kúpele Trenčianske Teplice, 

 Grand hotel, Trenčín, 

 Reštaurácia R-Club a La Vita Café, Trenčianske Teplice, 

 Hotel Panorama Trenčianske Teplice, 

 Reštaurácia Gaudeamus, Dubnica nad Váhom, 

 Pizzeria Vega, Nová Dubnica 

Za Trenčiansky samosprávny kraj sa zúčastnila Ing. Eva Žernovičová vedúca oddelenia 

školstva, mládeže a športu. 

Pre školu je to dôležitý posun smerom k zamestnávateľom. Vo väčšine prípadoch sme už spo-

lupracovali, máme dobré výsledky a prevádzky stabilne prijímajú našich študentov na od-

borný výcvik a odbornú prax. 

V školskom roku 2016/2017 sme spolupracovali s 31 prevádzkami, kde vykonávalo odborný 

výcvik a odbornú prax spolu 185 žiakov. 

Veľmi dobrá je spolupráca s prevádzkami v rámci materiálno-technickej pomoci pri zabe-

zpečovaní maturitných i záverečných skúšok, ako i účasti odborníkov z praxe. Ďalej v daro-

vaní vyradeného inventára, ktorý my radi uvítame, nakoľko nadobúdanie odborných zručností 

mladších ročníkov  je spojené veľkou rozbitnosťou a opotrebovaním inventára. 

V neposlednom rade ako pozitívny jav vnímame aj uplatniteľnosť našich absolventov na 

našich zmluvných pracoviskách, avšak asi by sme si viacerí priali, aby ich počet bol vyšší.  

 

 

 (1) – j        Projekty 
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Sme zapojení do národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných 

a stredných školách s využitím elektronického vzdelávania“ – e – testovanie. Naši študenti 

absolvovali testovanie: 

Mladý digitálny Európan - vedomostná súťaž (elektronický test) pre žiakov 2. a 3. ročníkov 

gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska – máj 2017 

e-testovanie JESEŇ 2016, testovanie cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk) 

Ďalším projektom, ktorého sa zúčastňujeme, je „Rozvoj stredného a odborného vzdelávania“, 

ktorý zastrešuje ŠIOV. 

 

(1) - k      Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

V školskom roku 2016/2017  na našej škole bola vykonaná  inšpekcia: 

 

Predmet školskej inšpekcie:  

Zistenie vzťahu medzi mierou osvojených poznatkov zo spoločenskovedných predmetov (de-

jepis, občianska náuka) v zmysle príslušných  vzdelávacích štandardov a postojmi žiakov 

k demokratickým hodnotám. 

Závery: 

Porovnanie výsledkov, ktoré dosiahli žiaci školy s výsledkami za SR možno urobiť po na-

hliadnutí do správy z výskumu pod názvom ,, Akévzdelávacie faktory súvisia s postojmi slo-

venských stredoškolákov a stredoškoláčok k menšinám?“, ktorá je zverejnená na webovom 

sídle Štátnej školskej inšpekcie. 

.  

Predmet školskej inšpekcie:  

Realizácia internej časti maturitnej skúšky – praktickej časti odbornej zložky 

Závery: 

Pripravenosť školy na PČOZ MS bola v kontrolovanom študijnom odbore zabezpečená 

v zmysle platných právnych predpisov. Vecne príslušné organizácie nemali k obsahu maturit-

ných tém žiadne pripomienky, ich zástupcovia neboli delegovaní a PČOZ MS  sa nezúčastni-

li. Priebeh a organizácia z predmetu praktická časť odbornej zložky boli v škole v súlade 

s platnými právnymi predpismi. Hodnotenie a klasifikácia žiakov boli objektívne a v zmysle 

platných predpisov. Predsedníčka ŠMK, predsedníčka PMK a ďalšie členky kontgrolovanej 

PMK plnili stanovené úlohy zodpovedne, ich činnosť bola vysoko efektívna. Riaditeľka školy 

určila ako formu PČOZ MS obhajobu vlastného projektu  a obhajobu úspešných súťažných 

prác. Škola vytvorila veľmi dobré podmienky na reálne overenie získaných zručnodtí 

a schopností absolventov. PČOZ prebiehala v pokojnej sociálnej klíme, maturanti preukázali 

dobrú úroveň poznatkov a zručností vo vzťahu k výkonovým štandardom pre praktickú prí-

pravu uvedených v príslušnom ŠVP. 

 

Predmet školskej inšpekcie:  
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Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v strednej odbornej škole 

Závery: 

Opatrenia prijaté riaditeľkou školy boli primerané zisteným nedostatkom, boli splnené a mali 

pozitívny dopad na komplexné spracovanie maturitných tém pre PČOTZ maturitnej skúšky. 

 

 

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

 

 

Materiálno-technické zabezpečenie a priestorové zabezpečenie 
 

Škola udržiava svoje priestory a materiálno-technické zabezpečenie na primeranej, až dobrej 

úrovni. Pravidelne investuje finančné prostriedky do ich obnovy, rekonštrukcie a nákupu no-

vých zariadení  v rámci bežných a kapitálových výdavkov. 

Počas bežnej prevádzky školy sa zabezpečujú opravy drobného charakteru (výmena ventilov 

na potrubiach kotolní, opravy kvapkajúcich vodovodných batérií, maľovanie znečistených 

stien chodieb a učební,  výmena poškodených dverí, opravy osvetlenia tried). Ďalej sa realizu-

jú pravidelné revízie kotlov, plynových zariadení, komínov, čistenie odpadov.  

V priebehu školského roka sme v spolupráci so zriaďovateľom školy, Trenčianskym samo-

správnym krajom, zrealizovali dve investičné akcie – rekonštrukciu telocvične a výstavbu 

nových šatní pre žiakov školy. Komplexnú rekonštrukciu telocvične  (podlahu, obloženie 

stien, klimatizáciu, osvetlenie) financoval zo svojich finančných prostriedkov zriaďovateľ. Na 

prestavbe starej kotolne na šatne sa finančne podieľala  škola a zriaďovateľ školy. Do nových 

priestorov šatní sme zakúpili šatňové skrinky. Obnovou prešli i priestory budovy B školy. 

Vymenili  sme pôvodné drevené okná za plastové na obidvoch podlažiach, na 2. podlaží sme 

nahradili podlahovú PVC krytinu keramickou dlažbou. Do štyroch učební sme kúpili nové 

lavice a stoličky (64 ks lavíc a 128 ks stoličiek). Pre školskú jedáleň sme kúpili elektrickú 

trojpec a chladničku. V školskom zariadení Gastrocentrum  sme nahradili dve opotrebované  

chladničky a mrazničku novými úspornejšími typmi. 

Do budúcnosti máme pred sebou ďalšie činnosti, ktoré by mali pozdvihnúť úroveň prostredia, 

v ktorom sa vyučuje.  

Potrebné je realizovať najmä tieto aktivity: 

- výmenu vchodových dverí školy, 

- opravu sprchových kútov v šatniach mužov a žien, 

- pokračovať v obmene počítačov v PC učebniach, 

- vybudovať jazykové laboratórium, 

- v priestoroch  školy vybudovať kamerový a zabezpečovací systém, 

- zrekonštruovať priestory školského zariadenia Gastrocentrum, 

- pokračovať v nákupe moderných prevádzkových strojov a zariadení (napr. konvekto-

mat,  umývačky riadu, schladzovača potravín, atď. 

Objekty v správe školy 
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   Názov objektu Adresa Účel využitia Kapacitné vy-

užitie v % 

Škola Jilemnického 24 výučba, výchova 100 

Prevádzka praktického 

vyučovania Gastrocen-

trum 

Hviezdoslavova 4, 

Trenčín 

praktická výučba 100 

Telocvičňa Jilemnického 24 TN všestranné športové využi-

tie 

100 

Cukráreň Jilemnického 24 TN praktická výučba         100 

Hospod. objekt školy Jilemnického 24 TN Administratívna  činnosť 100 

Kaderníctvo - kozmetika Jilemnického 24 TN odborný výcvik 100 

Školská jedáleň Jilemnického 24 TN praktická výučba 100 

Areál zdravia Jilemnického 24 TN výučba, výchova 100 

Šatne žiakov Jilemnického 24 TN  100 

 

   Učebne používané školou 54 

   z toho   odborné 17 

  

  Nájomné vzťahy (škola je prenajímateľ) 

Nájomca Predmet 

nájmu 

(m
2
) 

Účel nájmu Doba ná-

jmu (od –

do) 

Cena nájmu 

(€/m
2
) 

Cena nájmu 

 

 

Mikail Pir-

gozi 

 

 

65,64 

 

 

predaj zmrzliny 

 

1.2. 2014 – 

30.1.2018 

 

8,00 

 

 

642,24€/mes 

7706,92€ / rok 

 

 

 

 (1) - m        Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení 

 

 

1. V súlade s výkazom k správe o hospodárení za rok 2016 dotácia na žiakov predstavovala 

čiastku:     2 492 152 €    

z toho: 

mzdy a poistné    2 189 723 € 

prevádzka         302 429 € 

 

2. Finančné prostriedky prijaté  za vzdelávacie poukazy boli 23 219 € na zabezpečenie 

krúžkovej činnosti (nenormatívne zdroje). Za mimoriadne výsledky žiakov bola poskyt-

nutá suma 200 € na nenormatívne výdaje. 
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(1) – n        Koncepčný zámer rozvoja školy 

 

ÚVOD 

 

Cieľom výchovy a vzdelávania je všestranný rozvoj osobnosti žiaka tak, aby bol pripravený 

na zmeny v spoločnosti, na celoživotné vzdelávanie, aby disponoval takými schopnosťami, 

ktoré mu umožnia rýchlo a flexibilne prispôsobiť sa požiadavkám praxe. 

Škola v dnešnej dobe je vystavená veľkému tlaku vyvolanému demografickým vývojom na 

Slovensku, ale aj meniacimi sa koncepciami a legislatívou. 

Zároveň musí pružne reagovať na rýchlo sa meniace podmienky v ekonomickom, kultúrnom 

a sociálnom prostredí, musí vedieť predvídať požiadavky zamestnávateľského sektora, uspo-

kojovať potreby trhu práce, uspokojovať požiadavky žiakov a rodičov a v neposlednom rade, 

musí dosahovať vyrovnané hospodárske výsledky. 

Najdôležitejšou úlohou školy je pripravovať žiakov na rolu zamestnancov, podnikateľov, ma-

nažérov, rodičov – skrátka ľudí, ktorí v budúcnosti budú formovať  našu spoločnosť. 

Preto je dôležité, aby škola mala jasné poslanie a svoju stratégiu na základe analýzy externého 

aj interného prostredia ovplyvňujúceho jej činnosť. Cieľom je ponúknuť, zabezpečiť 

a realizovať kvalitný výchovno-vzdelávací proces. 

 

 

ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

 

Charakteristika školy 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24 v Trenčíne si počas svojej 

viac ako 130-ročnej existencie vybudovala veľmi dobré postavenie medzi strednými odbor-

nými školami v našom regióne. 

Pripravuje odborných pracovníkov pre hotelierstvo, gastronómiu, cestovný ruch, bezpečnosť 

práce, kadernícke a kozmetické služby, obchod a podnikanie. 

V roku 2015 sa stala nástupníckou organizáciou zrušenej Strednej odbornej školy podnikania 

v Trenčíne a prebrala všetky jej práva a povinnosti, vrátane žiakov a učiteľov.  

Bolo potrebné vybudovať nové učebne, upraviť vnútorné priestory. Zrekonštruovala sa telo-

cvičňa, vybudovali sa nové šatne, učebne sa vybavili digitálnou technikou. 

Škola má vlastné prevádzky, v ktorých žiaci vykonávajú odborný výcvik – školský závod 

Gastrocentrum, školskú jedáleň, cukrárenskú dielňu, bufet, Kadernícky a kozmetický salón. 

Praktické vyučovanie prebieha aj u zhruba tridsiatky zamestnávateľov v Trenčíne a okolí. 

V súčasnosti študuje na škole 935 žiakov v 38 triedach, v 18-tich odboroch (10 študijných, 5 

učebných, 1 dvojročný, 2 nadstavbové). 

Žiaci sa vzdelávajú podľa Školských vzdelávacích programov. 
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V škole pracuje spolu 134 zamestnancov, z toho pedagogických zamestnancov je 93 (68 uči-

teľov a 25 MOV). Všetci sú pedagogicky a odborne spôsobilí. Systematicky sa vzdelávajú 

podľa plánu kontinuálneho vzdelávania, I. atestáciu vykonalo 38 zamestnancov, II. atestáciu 

23 zamestnancov.  

 

Silné stránky školy 

- odborná úroveň vyučovania a kvalifikovanosť učiteľov 

- dobré vybavenie štandardných a odborných učební  

- zabezpečenie odborného výcviku vo vlastných prevádzkach a zmluvných zariadeniach 

- aktívne zapájanie sa do činností mimo vyučovania, rozvoj záujmovej činnosti  žiakov 

- úspechy žiakov v súťažiach (aj medzinárodných) 

- činnosť cvičných firiem a študentských spoločností 

- ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

-  kvalitná spolupráca s podnikateľskou sférou 

- propagácia školy (webové sídlo, výstavy, médiá, DOD a pod.) 

- moderný športový areál s telocvičňou 

- vyrovnané hopodárenie 

 

Slabé stránky školy 

- veľká absencia žiakov 

- uspokojovanie sa žiakov s priemernými, ba aj podpriemernými výsledkami – syndróm 

lenivosti 

- malý počet stravníkov z radov žiakov v školskej jedálni 

- zlý technický stav budovy školského závodu Gastrocentrum (stavba z roku 1980) 

- nedostatok sponzorov. 

 

Príležitosti školy 

- sústavné skvalitňovanie školských vzdelávacích programov (inovácia obsahu vzdelá-

vania, prispôsobenie sa klientele z radov žiakov, rodičov a zamestnávateľov, inovácia 

foriem a metód vzdelávania, využívanie IKT, podnikateľského vzdelávania a apliko-

vanej informatiky)   

- spolupráca so zamestnávateľmi a stavovskými organizáciami, zabezpečenie duálneho 

vzdelávania 

- spolupráca s družobnými školami na Slovensku aj v zahraničí 

- vytváranie motivujúceho prostredia pre zamestnancov 

- sústavné zlepšovanie materiálno-technického vybavenia školy 

- zapojenie rodičov, študentov, zamestnancov a spolupracujúcich organizácií do väčšej 

participácie na vývoji a smerovaní školy 

- organizovanie profesijných kurzov (barmanský, baristický, someliersky) 

- rekonštrukcia a modernizácia školského závodu Gastrocentrum 

- možnosť využitia štrukturálnych fondov EÚ 

- využívanie školy ako Centra odborného vzdelávania a prípravy. 
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Riziká školy 

- pretrvávajúci zlý demografický vývoj (klesajúci počet žiakov) 

- nedostatočný záujem žiakov a rodičov o učebné odbory 

- malý záujem zamestnávateľov o duálne vzdelávanie gastronomických odborov 

- nepriaznivá ekonomická situácia v rodinách žiakov 

- nízka vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich z 9. ročníkov ZŠ 

- negatívne vplyvy súčasnej doby (záškoláctvo, šikanovanie, násilie, drogy, kriminalita, 

extrémizmus). 

- rozpočtová politika, financovanie školstva 

- množstvo stredných škôl v meste, regióne 

- nedostatočná ponuka špecializačného, inovačného, kontinuálneho vzdelávania 

 

 

VÍZIA ŠKOLY 

 

Víziou našej školy je byť modernou odbornou školou tretieho tisícročia s pozitívnou klímou, 

materiálne a technicky dobre pripravenou, vzdelávajúcou  žiakov schopných uplatniť sa na 

trhu práce nielen v regióne, ale aj v rámci celej Európskej únie, poprípade pokračovať 

v štúdiu na vysokej škole. 

 

POSLANIE ŠKOLY 

 

Poslaním našej školy je vytváranie kvalitných podmienok odborného a osobnostného rozvoja 

žiaka a učiteľa, odovzdávanie vedomostí a priprava žiakov na povolanie a získanie prvej kva-

lifikácie, ale aj formovanie tvorivého životného štýlu, sociálneho cítenia a humanistických 

princípov mladých ľudí.  

Naším cieľom je výchova takých odborníkov, ktorí po osvojení princípu celoživotného vzde-

lávania budú schopní pružne sa prispôsobiť požiadavkám doby, rozvíjať svoje vedomosti a 

zručnosti, vyhovovať výzvam trhu práce, angažovať sa v sociálnych vzťahoch.  
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 KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLY A STRATEGICKÉ CIELE 

 

1.   ROZVOJ ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY,  

    JEHO PREPOJENIE S TRHOM PRÁCE 

 

Prepojenie vzdelávacieho procesu so získavaním praktických skúseností žiakov priamo 

v praxi: 

 rozšíriť spoluprácu s podnikateľskými subjektmi regiónu  

 realizovať pracovné stretnutia so zamestnávateľmi s cieľom získať ich pre duálne 

vzdelávanie 

 podporovať zahraničnú prax žiakov 

 zapojiť viac žiakov do systému duálneho vzdelávania 

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

  

Rozvíjanie kompetencií žiakov potrebných  pre uplatnenie sa na trhu práce 

 zakomponovať požiadavky zamestnávateľov, stavovských a profesijných organizácií, 

združení a komôr na kompetencie žiakov do ŠkVP 

 prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v cudzom jazyku a vo využívaní IKT 

 rozvíjať podnikateľské kompetencie žiakov tak, aby dokázali vyhľadávať, 

a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svo-

jimi predpokladmi a ďalšími možnosťami 

 naďalej uskutočňovať prax žiakov v reálnych podmienkach na Slovensku 

i v zahraničí. 

 

 

2.   PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ ŠKOLU 

 

Výchovno-vzdelávací proces 

 sústavne skvalitňovať školské vzdelávacie programy (inovácia obsahu a foriem vzde-

lávania, využívanie IKT, podnikateľské vzdelávanie a aplikovaná informatika, prispô-

sobenie sa požiadavkám z radov žiakov, rodičov a zamestnávateľov) 

 podporovať využívanie inovatívnych metód vyučovania zameraných na aktívne mys-

lenie, vyhľadávanie, spracovávanie a aplikáciu získaných informácií a vedomostí 

v praxi, podporovať metódy zážitkového a projektového vyučovania  

 zlepšovať klímu v škole, udržiavať pokojnú a tvorivú atmosféru v triede 

 organizovať pre žiakov kultúrne, spoločenské a športové akcie, podporovať odborné 

exkurzie – zážitkové vzdelávanie, besedy s úspešnými absolventmi školy (motivácia 

žiakov k štúdiu a dosahovaniu lepších výsledkov) 

 podporovať záujmy žiakov krúžkovou činnosťou, organizáciou odborných kurzov, 

prednášok a besied 

 podporovať prvky neformálneho vzdelávania na škole. 
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Podpora osobnosti, talentu a záujmu všetkých žiakov 

 viesť žiakov k práci v tíme pri príprave celoškolských a triednych aktivít (tematicky 

orientované dni: Deň gramotností, Deň jazykov, Zdravá výživa, Valentín, Deň zruč-

ností atď.)  

 prehlbovať záujem o dianie v škole v spolupráci so žiackou školskou radou 

 podporovať talentovaných žiakov v zapájaní sa do vedomostných olympiád, odbor-

ných, záujmovo-umeleckých a športových súťaží, kde môžu rozvinúť svoje nadanie, 

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

 pracovať individuálne s integrovanými žiakmi a žiakmi zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

 podporovať zapojenie žiakov do malých projektov na zlepšenie prostredia školy 

 podporovať výchovné aktivity na prevenciu šikanovania, kriminality, protidrogovú 

výchovu a výchovu k zdravému životnému štýlu 

 zvyšovať angažovanosť a aktivity žiakov verejným oceňovaním úspechov na webovej 

stránke školy a zriaďovateľa, v médiách, na nástenkách, pozitívnymi výchovnými 

opatreniami, vecnými a finančnými odmenami žiakov  

 motivovať žiakov k lepším študijným výsledkom a dochádzke  

 propagovať činnosť školskej jedálne ako najzdravšej alternatívy stravovania žiakov. 

 

Posilnenie úlohy a motivácie zamestnancov školy 

 vytvárať podmienky pre kvalitnú prácu všetkých zamestnancov  

 časť právomocí a povinností delegovať na jednotlivé úseky, vytvoriť priestor pre spo-

lurozhodovanie 

 motivovať pedagogických zamestnancov k zavádzaniu nových foriem a metód 

v súčinnosti so školskými vzdelávacími programami a cieľmi školy, v zapájaní sa do 

nadačných programov a grantov pre zlepšenie vyučovania v danom predmete 

 motivovať zamestnancov k vzájomným hospitáciám a otvoreným hodinám, organizo-

vaniu metodických dní a vzájomnej výmeny skúseností 

 podporovať vzdelávanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a tým za-

bezpečovať ich odborný rast.  

 

Kontrolná činnosť 

 sledovať dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (všetkých zamestnan-

cov aj žiakov) a požiarnej ochrany 

 dôkladne skúmať ponuky pri verejných obstarávaniach a hospodárenie s finančnými 

prostriedkami 

 vnútornú kontrolu zamerať na dodržiavanie učebných osnov, tematických výchovno-

vzdelávacích plánov, plnenie vzdelávacích štandardov, kontrolu základnej agendy, 

dodržiavanie školského poriadku, pracovnej a finančnej disciplíny. 
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3.   SPOLUPRÁCA SO SOCIÁLNYMI PARTNERMI A VEREJNOSŤOU 

 

Rozvoj celoživotného vzdelávania 

 poskytovať možnosť štúdia pre dospelých na získanie kvalifikácie alebo rozšírenie 

odbornej spôsobilosti – skrátená forma štúdia, Duál 18+ 

 v spolupráci s ÚPSVaR realizovať podľa potreby rekvalifikačné  kurzy 

 podporovať študijné  odbory nadstavbového štúdia  nadväzujúce na trojročné učebné 

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

 poskytovať študujúcim zamestnancom podporu pri doplnkových pedagogických štú-

diách, rozširujúcom a rekvalifikačnom štúdiu prospešnom pre našu školu 

 

 

Marketing školy 

 aktualizovať web stránku školy s cieľom poskytovania súhrnných informácií 

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

 organizovať Deň otvorených dverí, Deň zručností pre žiakov ZŠ a verejnosť 

 propagovať školu v masmédiách a v tlači 

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

propagácie zapojiť viac učiteľov 

 spolupracovať s rodičovskou verejnosťou a sociálnymi partnermi 

 rozbehnúť činnosť Centra odborného vzdelávania a prípravy pre gastronómiu a služby 

pri našej škole. 

 

4.   PERSONÁLNE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ŠKOLY 

 

Personálne obsadenie školy 

 analyzovať personálne obsadenie školy 

 prihliadať na zabezpečenie odbornosti a kvalifikovanosť výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 

 

Moderné materiálno-technické zabezpečenie školy, investičné plány 

 zdokonaľovať materiálno-technické vybavenie odborných učební (obnova zastaralej 

výpočtovej techniky, strojov a zariadení) a pracovísk odborného výcviku nákupom 

novej techniky a nového inventára na vykonávanie a precvičovanie praktických zruč-

ností 

 vybudovať v exteriéri školy priestor pre inovatívne, netradičné vyučovanie – učebňa 

pod holým nebom 

 pracovať na estetickom vylepšení priestorov školy a okolia školy, obnova zelene, vy-

budovanie oddychovej zóny 

 pokračovať v rekonštrukcii objektov školy (kompletná rekonštrukcia školského závo-

du Gastrocentrum, dokončenie výmeny okien v budove školy, modernizácia učební)  
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 zrýchliť internet, rozšíriť wifi sieť na celú školu (následne prepojiť s elektronickou 

agendou školy), zriadiť školský server 

 modernizovať telefónnu ústredňu, zaviesť telefón a internetové pripojenie do každého 

kabinetu 

 vybudovať kamerový systém. 

 

ZÁVER 

 

Je dôležité, aby si škola zachovala svoje dobré postavenie a naďalej zvyšovala svoj kredit. 

Preto môžeme zhrnúť vyššie uvedené koncepčné zámery a ciele do nasledujúcich priorít, kto-

ré musíme mať neustále na pamäti, aby naše snaženie nebolo zbytočné 

 zainteresovať všetkých zamestnancov, žiakov a rodičov k tomu, aby ovplyvňovali 

smerovanie školy a zároveň ju považovali za svoju školu  

 zlepšovať celkovú klímu školy a personálne vzťahy, aby sa žiaci, pedagógovia a za-

mestnanci cítili v škole príjemne 

 zlepšovať marketingovú stratégiu školy (prezentácia jej imidžu navonok), posilňovať 

partnerstvá so sociálnymi partnermi a budovať školu ako otvorenú inštitúciu, aby sa 

vytvorilo dostatočné povedomie o nutnosti existencie školy v regióne. 

 

 

 

 (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 

– v školských prevádzkach: Gastrocentrum, ŠJ pri SOŠ OaS, cukrárska dielňa, salón služieb 

pri SOŠ 

– na pracoviskách organizácií, s ktorými má škola uzatvorené zmluvy o zabezpečení prak-

tického vyučovania, 

– na pracovisku zamestnávateľa, s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu o zabezpečení prak-

tického vyučovania pre žiakov v duálnom vzdelávaní (učebný odbor hostinský) 

 Na odbornom výcviku pracujú žiaci pod vedením kvalifikovaných majstrov odbornej výcho-

vy, na pracoviskách organizácií vykonávajú žiaci odborný výcvik pod dohľadom inštruktorov, 

ktorí spĺňajú podmienku vyučenia v odbore. 

Odborný výcvik pre jednotlivé študijné a učebné odbory zabezpečuje škola na týchto praco-

viskách: 

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, 
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v reštauráciách Retro, Trenčan, La Piazzetta, Venezia v Trenčíne,  Kursalon, R Club, Most 

slávy, Kúpele a.s. v Trenčianskych Tepliciach, S club,  penzión Kingo v Nemšovej, pizzeria 

Livigno, 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  stredisku služieb Trenčín –  pod vedením majsteriek OV a pod ve-

dením inštruktorov na zmluvných pracoviskách – salón Imagine Trenčín, salón Mischell, Bá-

novce nad Bebravou, kaderníctvo Peťka Dubnica nad Váhom,  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 vy-

skytli na zmluvných pracoviskách, avšak nenarušili koncepciu prípravy pre danú profesiu.  

     V školskom roku 2016/2017 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 na pracovnom trhu 

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

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

zahraničnej praxe sa stávajú flexibilnejšími  a zručnejšími a hlavne  už nemajú jazykovú ba-

riéru a vedia komunikovať v cudzom jazyku.  

Konkrétne sa uplatnenie absolventa sleduje sa dosť problematicky a aj údaje poskytované 

kompetentnými inštitúciami nemusia byť objektívne. Podľa sledovania dopytu na trhu práce 

(inzeráty, žiadosti zamestnávateľov) je nedostatok 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 

Predpokladáme, že asi 35% absolventov študijných odborov študuje na vysokej škole. 
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Tabuľka: Uplatnenie absolventov školy na trhu práce (do 30. 9. 2017): 

 

Učebný odbor 
Pokračuje 

v štúdiu 
Pracuje Nevieme 

2964 H cukrár 1 7  

6444 H čašník, servírka 5 9 2 

6445 H kuchár 4 11 2 

6456 H kaderník 5 9 2 

6489 H hostinský, -ká 4 5  

Študijný odbor    

3965 M BOZP 6 11 4 

6323 K hotelová akadémia 27 22 7 

6329 M obchod.a inf. služby 6 4  

6341 M škola podnikania 6 9  

6352 M obchod a podnik. 2 10  

6355 M služby v cest. ruchu 10 13  

6444 K  čašník, servírka  1 3 

6445 K  kuchár  4 4 

6446 K kozmetik  9  

6405 K pracovník marketingu 3 5 2 

 

 

 (2) – a       Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

 

Žiaci a zamestnanci školy majú vytvorené vyhovujúce psychohygienické podmienky pre svo-

ju prácu a 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 ho-

dín. 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 zamestnan-

cov školy. K dispozícii majú kabinety a kancelárie s primeraným vybavením pre prácu, samo-

štúdium, 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 cukrá-

renských 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 

 

 

Aj v tomto školskom roku ponúkame žiakom možnosť navštevovať záujmové vzdelávanie. 

Na základe záujmu žiakov z minulého školského roku vedúci krúžkov ponúkajú aktivity 

v týchto krúžkoch: 

 
1.    Filmový klub     Mgr. Zlatica Horná 

2.    Spoznávajme nemecky hovoriace krajiny Mgr. Gabriela Santová 

3.    Ži zdravo      Ing. Danica Vlnová 

4.    Barmanský krúžok    Mgr. Veronika Križková 

5.    Svet kávy      Mgr. Veronika Krížková 

6.    Tvorba prezentácii    Ing. Mária Búriová 

7.    Pivný somelier     Mgr. Janka Švančarová 

8.    Vínny somelier     Mgr. Janka Švančarová 

9.    Po nemecky s úsmevom    Mgr. Janka Kosibová 

10.  S angličtinou do sveta    Mgr. Barbora Sabbagh 

11. S francúzštinou do sveta     Mgr. Monika Šišovská 

12. Informačná spoločnosť – informatika  Ing. Kvetoslava Zubáková 

13. Mladý Európan     Ing. Katarína Vicenová 

14. English is fun     Mgr. Martina Čuláková 

15. Deutsch, eins, zwei – Po nemecky raz,  dva Mgr. Martina Masárová 

16. Kozmetika a zdravie;    Mgr. Monika Vavríková 

17. English for life     Mgr. Barbora Vasková 

18. Easy English     Mgr. Lucia Švecová 

19. Practice your English skills   Ing. Katarína Kupcová 

20. Športový krúžok – bedminton, golf  Mgr. Iveta Sýkorová 

21. Maturujem z ekonomiky a účtovníctva  Ing. Ľubica Gerhardt 

22. Florbal      Mgr. Roman Jaška 

23. Matematika hrou     RNDr. Marta Števánková 

24. Varíme, pečieme     Mgr. Anna Zámečníková 

25. Tenisový krúžok     Ing. Radoslav Meravý 

26. Rozvíjanie talentov    PaedDr. Zuzana Záhradníková 

27. Studená kuchyňa     Bc. Oľga Galková 

28. Carving      Bc. Oľga Galková 

29. Tajomstvá človeka v modernom svete  Mgr. Juraj Fencík 

30. Myslenie je pohyb    PaedDr. Miroslava Mastelová 

31. Čítame s porozumením 1    Mgr. Katarína Ľahká 

32. Čítame s porozumením 2     Mgr. Katarína Ľahká 

33. Po anglicky ľavou zadnou   Mgr. Andrea Galambošová 
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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 všet-

kých 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, porušova-

nie 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 súťaže zručností, 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 telo-

cvični, tenisových kurtoch, posilňovni. Poskytujeme záujemcom barmanský, someliersky a 

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

 

 

Psychologické poradenstvo – Mgr. Adriana Fencíková 

Rovnako ako v minulom aj v tomto školskom roku prebiehala konzultačná, informačná 

a poradenská činnosť pre žiakov, pedagógov, majstrov OV a rodičov v oblasti výchovy 

a vzdelávania. Hlavnými problémami, ktoré sa riešili, boli nezhody medzi žiakmi 

a pedagógmi, čo výrazne vplývalo na celkovú atmosféru na vyučovacom procese. 

Z toho dôvodu bola venovaná zvýšená pozornosť sociálnej klíme v triedach, kde boli hlásené 

výrazné konflikty. 

Poradenskú činnosť pri osobných problémoch využívali hlavne žiaci (a to osobne ale 

aj prostredníctvom sociálnych sietí),  rodičia skôr hľadali pomoc pri výchove detí (osobnými 

konzultáciami alebo telefonicky). 

V tomto školskom roku bola rozbehnutá aj spolupráca Žiackej školskej rady na našej škole 

s Radou mládeže Trenčianskeho kraja. Podarilo sa nám naštartovať jej činnosť na našej škole. 

Na škole boli zorganizované 2 workshopy (v marci a v máji) so zameraním na participáciu 

a tiež beseda na celospoločenský problém, akým je extrémizmus. 

V preventívnej činnosti mal školský psychológ na starosti podľa odporúčaní Ministerstva 

školstva : 

 šikanu a kyberšikanu, v 1. a 2. ročníkoch 

 obchodovanie s ľuďmi, v 3. a 4. ročníkoch a u nadstavbových žiakov a 

 problematiku násilia vo vzťahoch, konkrétne so zameraním sa na novovznikajúci 

vzťah, pre záujemcov zo všetkých ročníkov.  
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Organizačné zabezpečenie nasledujúcich výchovných koncertoch a prednáškach: 

 V októbri sa naši žiaci zúčastnili hudobno-vzdelávacieho programu „Klub 27“, ktorý 

bol zameraný na protidrogovú prevenciu. 

 V tom istom mesiaci žiaci 2. a 3. ročníkov absolvovali interaktívny výchovný program 

„Odísť z domu“, ktorý sa venoval vykorisťovaniu ľudí. Jeho súčasťou boli rôzne 

formy obchodovania s ľuďmi. 

 V rámci programu duševného zdravia sme zorganizovali v októbri pre dievčatá 1. 

ročníkov prednášku pod názvom „Žena ako symbol života“ o základných otázkach 

hygieny, sexuálneho zdravia a zdravého životného štýlu. 

 V decembri v rámci kampane Červené stužky prebehla na škole prednáška spojená 

s besedou s názvom „Vieš, s kým spávaš?“ pre žiakov prvých ročníkov./o sexuálnom 

zdraví, o pohlavných chorobách, o následkoch nevhodného sexuálneho správania/. 

 V decembri mali žiaci tretích ročníkov možnosť zúčastniť sa kultúrno-vzdelávacieho 

podujatia „Začnime s vysťahovaním“, ktorý bol zameraný proti šíriacemu sa 

extrémizmu v našej spoločnosti. 

 V apríli  sa na našej škole konal celodenný preventívny program „Exit tour“ pre ži-

akov nematuritných ročníkov. Rozoberanými témami v rámci programu bola láska, 

vzťahy, manželstvo, sexuálne zdravie, domáce násilie, závislosti. Súčasťou programu 

bolo aj vystúpenie hudobnej kapely z USA, s členmi ktorej mohli žiaci overiť svoje 

jazykové schopnosti.  

 V máji našu školu navštívili členovia futbalového klubu AS Trenčín so svojou pre-

ventívnou prednáškou a následnou besedou o extrémizme. Ich kampaň „This is my 

sen“ bola aj propagáciou zdravého životného štýlu a rozvoja športového talentu. 

 Začiatkom júna žiaci prvých ročníkov debatovali s prednášajúcimi z CPPPaP na tému 

„Alkohol – skrytý nepriateľ“ o dopadoch užívania alkoholu na osobný i spoločenský 

život. 

 V júni sme sa účasťou na hudobno-vzdelávacom programe „Buďme ľudia“  zamýšľali 

nad diskrimináciou v medziľudských vzťahoch a významom ľudských práv v našom 

živote. Programu sa zúčastnili žiaci 1.- 3. ročníkov. 

 Spolupracovali sme aj so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Ro-

zoberali sme „Extrémizmus“ a „Ľudské práva“ z pohľadu trestného zákona. 

 Uprostred júna sme boli účastní tanečného programu „Screen dancing - Tanec 

s obrazom“. Cieľom programu bolo motivovať žiakov k rozvoju talentu a k zdravému 

životnému štýlu. Súčasťou programu bola aj rozlúčka s absolventmi maturitných 

ročníkov.  

 V rámci Svetového dňa bez tabaku, ktorý sme si pripomenuli 31. mája, sa niektorí žia-

ci našej školy v mesiaci jún zúčastnili preventívnych prednášok lektoriek z Úradu 

verejného zdravotníctva na tému „Fajčenie a jeho vplyv na zdravie“. Mali si možnosť 

odmerať pomocou prístroja stav svojich pľúc. 

V júni sa vybraní žiaci 3. ročníka zapojili do výchovno-interaktívneho koncertu „Ge-

nerácia XYZ“, kde rezonovali také témy ako rasizmus, intolerancia, extrémizmus 

a radikalizácia. Program nabádal k hrdosti mladej generácie na svoj národ a jeho históriu. 
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Ďalšie činnosti: 

V 1. ročníkoch prebehlo testovanie učebných štýlov.  

O testovanie žiakov maturitných ročníkov na overenie správnosti výberu ich vysokoškolského 

študijného odboru v tomto školskom roku nebol záujem.  

 

Profesijný rast: 

4 školenia v CPPPaP pre školských psychológov 

„Motivačné rozhovory s mladistvými a ich rodičmi“ - SKP 

„Odborní zamestnanci a edukácia detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením“- MPC 

„Krízová intervencia v prostredí škôl a školských zariadení“ – OZ Artea 

 

 

Výchovný poradca – Mgr. Adriana Fencíková 

Na začiatku školského roka  sme spolu so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Strechovou oboz-

námili žiakov 1. ročníkov so školským poriadkom a s činnosťou odborných zamestnancov na 

našej škole. 

Počas celého školského roka prebiehali pohovory s problémovými žiakmi, ich rodičmi, tried-

nymi učiteľmi a majstrami OV. Rodičia využívali osobné i telefonické poradenstvo so zame-

raním na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov ich detí. Rozhovory s triednymi učiteľ-

mi 1. ročníkov boli zamerané na zisťovanie adaptácie žiakov na nové prostredie. 

Zvýšená pozornosť bola venovaná žiakom užívajúcim návykové látky a z toho vyplývajúcim 

poruchám správania a tiež vedomému porušovaniu školského poriadku.  

Taktiež sme sa zamerali na prešetrenie nahláseného podozrenia na šikanu medzi žiakmi. Rov-

nako sa obratom riešili akékoľvek náznaky intolerancie, rasizmu, xenofóbie či prejavy extré-

mizmu.  

Pre žiakov boli počas celého školského roka organizované výchovné prednášky a vzdelávacie 

programy v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva v POP na tento školský rok. Veno-

vali sme sa extrémizmu, xenofóbii, rasizmu, násiliu, ľudským právam i zdravému životnému 

štýlu.  

V 2. polroku šk. r. sme zrealizovali aj 5 upratovaní areálu školy a tiež jej okolia žiakmi 1.-3. 

ročníkov. V enviromentálnych aktivitách budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku.  

Na nástenke v zborovni a tiež vo vestibule školy boli aktualizované informácie z metodických 

stretnutí a odborných školení pre výchovných poradcov.  

Pre žiakov boli na nástenkách uverejňované informácie o súťažiach a blížiacich sa či uskutoč-

nených  aktivitách, to isté sa dialo na facebookovskej stránke a na stránke školy.  

Profesijný rast: 

4 školenia v CPPPaP pre výchovných poradcov 

1 školenie v MPC „Kriminalita“ 
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Koordinátor prevecií – Mgr. Adriana Fencíková 

Celoročne sa robil prieskum drogovej problematiky na škole zameraný na identifikáciu so-

ciálnej patológie ako je šikanovanie, násilie v domácom prostredí i rôzne formy závislostí. 

Týmto témam sa venovali aj rôzne výchovné koncerty a preventívne aktivity.  

Okrem dvoch výchovných koncertov s protidrogovou tematikou („Klub 27“ v októbri a „Exit 

Tour“ v apríli) sa žiaci našej školy zúčastnili aj preventívnych prednášok spojených 

s besedami („Alkohol – skrytý nepriateľ“ s lektorkami z CPPPaP a „Fajčenie a jeho vplyv na 

zdravie“ s lektorkami z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva). Téme fajčenia sme sa 

venovali aj na triednických hodinách prostredníctvom triednych učiteľov. Tí sprostredkovali 

žiakom informácie z uskutočneného školenia, ktorých vypracovanie bolo na starosti koordiná-

tora prevencií. 

Aj v tomto školskom roku naša stredná škola spolupracovala s Krajským policajným zborom 

v Trenčíne a taktiež s Okresným riaditeľstvom policajného zboru z Odboru kriminálnej polí-

cie. Sledovali a monitorovali sme aktuálnu situáciu na škole ohľadne užívania omamných 

a psychotropných látok, rovnako aj trestnú činnosť našich žiakov.  

Na škole bola jedenkrát prevedená preventívno-bezpečnostná akcia zameraná na vyhľadáva-

nie omamných látok služobným psom (október 2016).  

Pri zabezpečovaní preventívno-informačných prednášok sme reagovali na ponuku KPZ v 

Trenčíne. O prednášky sme prejavili záujem, no žiaľ neuskutočnili sa. 

Nástenky sme taktiež využívali na informačnú a osvetovú  činnosť v oblasti prevencie.  

Profesijný rast: 

3 školenia pre koordinátorov prevencií v CPPPaP 

1 školenie na MÚ v Bánovciach nad Bebravou s názvom „Kriminalita“ (Bc. Miroslav Schle-

singer) 

 

 

Špeciálny pedagóg – Mgr. Jarmila Strechová 

V školskom roku 2016/2017 bolo v starostlivosti špeciálneho pedagóga  

spolu 39 integrovaných žiakov. Počas školského roka dvaja integrovaní žiaci zanechali štú-

dium a jednému bola integrácia ukončená na základe odporučenia poradenského centra.  

 

Vývinové poruchy učenia 24 

Poruchy aktivity a pozornosti 9 

Telesné postihnutie 3 

Sluchové postihnutie 2 

Zrakové postihnutie 1 

Poruchy autistického spektra 1 

 



SSStttrrreeedddnnnááá    ooodddbbbooorrrnnnááá    ššškkkooolllaaa   ooobbbccchhhoooddduuu   aaa   sssllluuužžžiiieeebbb         TTTrrreeennnčččííínnn 

 93 

Šiesti žiaci mali kombinované poruchy učenia s poruchami aktivity a pozornosti,  jeden žiak 

kombinované zrakové postihnutie s telesným, jeden žiak poruchu pozornosti s poruchou autis-

tického 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 po-

radenstvo,  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 konzul-

tovali s poradenskými zariadeniami, v ktorých sú žiaci dispenzarizovaní.  V spolupráci s uči-

teľmi a rodičmi boli identifikované problémy študentov v učení, navrhnuté opatrenia na indi-

viduálny prístup. Následne bola sledovaná úspešnosť týchto žiakov v škole. Hlavná starostli-

vosť bola zameraná na integrovaných študentov. 

 

Intervenčná činnosť: 

Tento školský rok bol zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti, idndividuálne som praco-

vala so žiakmi s poruchami učenia so Spolučítankou, s technicky menej zdatnými čitateľmi 

sme nacvičovali splývavé čítanie, ale zamerali sme sa predovšetkým na obsah, orientáciu 

v texte, dedukciu a získavanie informácií z čítaných textov. Spolupracovala som s PaedDr. 

Mastelovou a Mgr. Ľahkou, ktoré mi poskytli materiál na čítanie, a odborné rady.  

Priame intervencie sa uskutočňovali prevažne na hodinách, slovenského a cudzieho jazyka 

a na odbornom výcviku v triedach s individuálne začlenenými žiakmi. Realizovali sa konzul-

tácie s pedagógmi  a majstrami OV v oblasti integrácie a odporúčaných postupov pri vyučo-

vaní 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 roč-

níkov oboznámení s potrebnou legislatívou ohľadom integrácie a s vedením potrebnej doku-

mentácie týchto žiakov. V priebehu školského roka boli priebežne sprostredkovávané peda-

gógom informácie z oblasti špeciálnej pedagogiky a na požiadanie boli poskytované poraden-

ské a konzultačné služby pedagógom v oblasti integrácie žiakov. Štyrikrát počas školského 

roka som sa zúčastnila pracovných stretnutí špeciálnych pedagógov z okresu Trenčín 

v CPPPaP   v Trenčíne. 

 

Školský špeciálny pedagóg v tomto školskom roku realizoval: 

 individuálnu starostlivosť o integrovaných žiakov a priamu prácu s nimi podľa potreby 

 konzultácie s rodičmi a triednymi učiteľmi, ktorí majú vo svojich triedach IŽ 

 konzultácie s majstrami OV 
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 vypracovanie IVVP integrovaným žiakov  

 osobné i telefonické konzultácie s pracovníkmi CPPPaP a CŠPP v Trenčíne, Novej Dub-

nici, Púchove, Bánovciach nad Bebravou ( podľa diagnostických správ žiakov) 

 účasť na písomných  maturitných skúškach a záverečných skúškach učňov ako adminis-

trátor pre individuálne začlenených žiakov 

 sledovanie prihlásených individuálne začlenených žiakov k prijímacím pohovorom 

a následné informovanie zákonných zástupcov zapísaných integrovaných žiakov 

 

 

Kariérové poradenstvo – Mgr. Jarmila Strechová 

Aktivity v oblasti KP ( individuálne): 

Poskytovanie kariérového poradenstva končiacim žiakom ( nadstavbové štúdium, štúdium na 

VŠ). Individuálne pohovory ohľadom kariérového poradenstva u žiakov, ktorí zlyhávajú buď 

v praktickej príprave alebo v prospechu, navrhnutie prestupu na iný učebný odbor. Konzultá-

cie s rodičmi. Spolupráca so školskou psychologičkou, ktorá žiakom poskytuje možnosť uro-

biť si u nej test profesijnej orientácie. 

Aktivity v oblasti KP (hromadné): 

Pravidelná aktualizácia informácií o možnostiach ďalšieho štúdia  žiakov ako aj pracovného 

zaradenia na trhu práce a konkrétnych ponúk od zamestnávateľov na SK aj v zahraničí- for-

mou nástenky vo vestibule a pri kabinete KP, facebookovskej stránky školy, prezentácií vy-

sokých škôl a agentúr sprostredkujúcich ďalšie štúdium alebo zamestnanie.  

Účasť žiakov na DOD na rôznych VŠ, prezentácie VŠ ekonomického zamerania priamo na 

našej škole pre vybraných záujemcov, hromadná účasť na výstave JOB fórum a Stredoškolák 

v Trenčíne, individuálne sa žiaci zúčastnili veľtrhov VŠ Akadémia VAPAC v Bratislave. Vše-

tci žiaci končiaci tento školský rok štúdium absolvovali besedu s pracovníkmi ÚPSVaR 

o postupe absolventa strednej školy po jej skončení. 

 1. December 2016, prezentácia Mendelovej univerzity v Brne, cca40 žiakov 

 1. február 2017 Kam na vysokú Road show- prezentácia vysokých škôl v ODA      

Trenčíne, ktorej sa zúčastnilo 80 žiakov. 

Individuálne návštevy žiakov podľa záujmu : Veľtrh Akadémia VAPAC, Horeca Job fair 

Zorganizovali sme prezentáciu Univerzity v Trnave a ponuku zamestnania v agentúre v TN, 

avšak prednášajúci v deň prednášky akciu odvolali. 

 

 

 

 

 

 

Škola podporujúca zdravie 
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Členovia koordinačnej skupiny: 

- školská koordinátorka projektu ŠPZ a Školskej žiackej rady: Ing. Ivica Košutová 

- koordinátorka primárnych prevencií a výchovný poradca: Mgr. Adriana Fencíková  

- školský špeciálny psychológ a kariérny poradca: Mgr. Jarmila Strechová 

- koordinátorka športových aktivít: Mgr. Milota Čierna 

- koordinátorka environmentálnych aktivít: Mgr. Anna Černeková 

Projekt ŠPZ podporuje vytváranie profilu absolventa Strednej odbornej školy a do jeho reali-

zácie sa aktívne zapája aj ŽŠR. Projekt vychádza z kľúčových kompetencií študenta, na zá-

klade analýzy potrieb trhu práce. Jeho cieľom je pôsobiť na študentov tak, aby vychádzali zo 

školy ako vyformované osobnosti uplatniteľné  v rôznych druhoch pracovných profesií 

a pozícií.  

 

 

Naše aktivity vychádzajú z nasledovných koncepcií a stratégií: 

 Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016 

 Európsky politický rámec Zdravie 2020 

 Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb. v znení oznámenia č. 50/2003 

Z. z.) 

 Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch 

(oznámenie č. 256/2009) Z. z.) 

 Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, schvá-

lenej vládou SR uznesením číslo 71/2015 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. 12. 2011 o boji proti se-

xuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii 

 Národná stratégia na ochranu detí pred násilím 

 Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015–2018 

 Akčným  plánom  prevencie obezity  na  roky  2015 –2025 

 Koncepciou  práce so  športovo  talentovanou  mládežou18 na roky  2015 –2020 

 

Na podporu našich cieľov sme využili aktivity počas výročných dní:  

Svetový deň nefajčenia, Svetový deň výživy, Deň ľudských práv, Svetový deň vody, Deň 

boja proti rasizmu, Deň holokaustu a rasového násilia, Deň boja proti totalite, Svetový deň 

prevencie HIV/AIDS, Európsky týždeň boja proti drogám, Svetový deň duševného zdravia, 

Týždeň boja proti stresu, Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Medziná-

rodný deň školských knižníc, Deň počatého dieťaťa, Medzinárodný deň starších ľudí. 

Spolupracovali sme s organizáciami ako:  

- Liga proti rakovine 

- Liga za duševné zdravie 

- Slovenský červený kríž 

- Úrad verejného zdravotníctva SR 
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- Policajný zbor TN 

- Unicef 

- Krajské centrum voľného času v Trenčíne 

- Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Trenčín. 

 

Ciele projektu: 

1. Zabezpečiť humanizáciu výchovno - vzdelávacieho procesu: 

- vytvoriť bezstresové prostredie, kde žiaci nájdu pochopenie, oporu, istotu, 

- zabezpečiť účinné riešenia a postupy na ochranu študentov pred psychickým či fyzickým 

násilím, týraním, šikanovaním, vykorisťovaním, sexuálnym zneužívaním, 

- zapájať študentov do mimoškolských aktivít podporujúcich ideu rozvoja medziľudských 

vzťahov a vyzdvihnutie hodnoty človeka, 

- vážiť si starších ľudí a prejavovať im úctu, 

- pomáhať integrovaným a zdravotne znevýhodneným žiakom, aby mohli kvalitne študovať, 

rozvíjať svoje mimo školské záujmy. 

2. Naučiť študentov zdravému životnému štýlu: 

- viesť a usmerňovať študentov, zamestnancov na ceste k zdravému životnému štýlu bez drog, 

nezdravých potravín, tekutín a pasívneho sledovania masmédií, 

- ponúknuť študentom možnosti zmysluplného využitia voľného času, aby robili niečo pre 

svoje zdravie, krásu, kondíciu a psychickú pohodu, 

- usmerňovať študentov k vylúčeniu drog a iných návykových látok zo svojho života. 

3. Vyprofilovať environmentálne povedomie: 

- zosobniť a spríjemniť pracovné školské prostredie zeleňou, vhodnými dekoráciami, čistotou, 

- rozvíjať participáciu študentov na ochrane životného prostredia svojho okolia, okolia školy, 

mesta, krajiny, 

- vybudovať návyky k šetreniu energií, vody, potravín, prírodných zdrojov, 

- vytvoriť podmienky a návyk k separácii odpadov. 

 

Zrealizované  akcie Projektu škola podporujúca zdravie za školský rok 2016/2017 

 organizačné zabezpečenie DOD TSK, 03. 10. 2016, 

 organizácia kampane „Krok ku zdraviu“, od 10. 10. 2016, 

 posilnili sme výchovu študentov  k  zdravému  životnému  štýlu, záujem o zdravé, potra-

viny, potravinovú  bezpečnosť  a  zvýšenie  povedomia v   oblasti   označovania, potravín 

na rôznych odborných predmetoch a zrealizovali aktivity  a programy  na  podporu  zdra-

via  a  zdravého  životného  štýlu.  Zapojili sme sa  do kampane: „Odstráň obezitu“ a pro-

jektu „Hovorme o jedle“ prezentáciou zdravých poživatín, 16. 10. 2016, 

 zorganizovanie filmového predstavenia s prednáškou „Peru“,v kine Hviezda, 25. 11. 

2016, 

 organizácia kampane „Červené stužky“, 01. 12. 2016, 

 organizácia kampane Vianočná kvapka krvi TSK, 12. 12. 2016, 
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 Deň otvorených dverí na našej škole,  8. 12. 2016 (príprava konferencie výchovných po-

radcov ZŠ a zabezpečenie sprievodcov), 

 organizácia kampane „Valentínska kvapka krvi“, 14. 02. 2017, 

 vypracovanie Projektu tematického zážitkového vyučovania na TSK, marec 2017 

 Svetový deň vody, 22. 03. 2017.  Nástenkou a diskusiou na vyučovacích predmetoch, 

boli študenti upozornení na globálny environmentálny problém nedostatku pitnej vody na 

našej planéte. Témou pre tento rok ,, Voda a udržateľný rozvoj“, 

 vybudovanie a založenie knižnice ,,Knihy z druhej ruky“, marec 2017 

 organizácia kampane a zbierky pre Ligu proti rakovine v Deň narcisov,  07. 04. 2017, 

 rozvíjali sme osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravý životný 

štýl. Využili sme Svetový deň zdravia 07. 04. 2017, ktorý WHO vyhlásila pod mottom 

,,Depresia: Hovorme o nej.“, na realizáciu násteniek s danou tematikou, 

 príprava a organizačné zabezpečenie prezentácie školy na výstave Mladý tvorca Nitra 

2017; príprava žiakov na súťaž TOP destinácia regiónu + pedagogický dozor + fotodo-

kumentácia, 25. – 28. 04. 2017, 

 zabezpečenie a dozor na odbornej exkurzii žiakov tretieho ročníka Zdravý životný štýl, 

Expo Center Trenčín, 06. 04. 2017, 

 organizačné zabezpečenie súťaže o histórii a súčasnosti EÚ „Mladý digitálny Európan“, 

09. 05. 2017 

 organizácia kampane „Týždeň modrého gombíka“, 15. – 17. 05. 2017, 

 Deň detí, Piknik a vzdelávanie vo voľnej prírode, 01. 06. 2017, 

 zapojenie sa do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“, v termíne 12. – 16. júna 

2017, 

 zorganizovanie účasti žiakov na prednáške s besedou „Na cestách s ROTARY“, 21. 06. 

2017 v budove TSK. 

 

Členovia ŽSR sa počas školského roka aktívne zapájali do uvedených zrealizovaných akcií 

a taktiež si plnili svoju úlohu v zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 

 vyjadrovali sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahovali k práci školy, 

 vyjadrovali sa k návrhom a opatreniam v oblasti výchovy a vzdelávania a podávali 

návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizovali, 

 prijímali a  konzultovali a iniciovali návrhy na zveľadenie priestorov školy, 

 podieľali sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, 

 volili a odvolávali zástupcov žiakov do rady školy. 
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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 preven-

cie, 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.  

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,  

v študijných odboroch:              6405 K pracovník marketingu 

        6442 K obchodný pracovník 

Ďalej sme zaviedli novú nadväzujúcu formu odborného vzdelávania a prípravy skrátené štú-

dium. Skrátené štúdium sa zavádza novelou školského zákona zákonom č. 61/2015 Z. z. 

Podmienky štúdia upravuje § 47a školského zákona. Naša škola ponúka 2-ročné štúdium a v 

prijímacom konaní pre školský rok 2017/2018 prijala 7 žiakov. 

 

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. 


