
P.č. Meno priezvisko titul Volený delegovaný za
1 Bc. Adamková Marcela Delegovaný zástupca ŽSK
2 Mgr. Kubaščíková Dana Delegovaný zástupca ŽSK
3 PaedDr. Bláha Ľubomír Delegovaný zástupca ŽSK
4 Bc. Bugáňová Darina Delegovaný zástupca ŽSK
5 Mgr. Pilková Gabriela Volený zástupca pedagog. zamestnancov
6 Mgr. Raffajová Alena Volený zástupca pedagog. zamestnancov
7 Mgr. Kohárová Mariana Volený zástupca nepedagog. zamestnancov

Názov školy: Stredná odborná škola obchodu a služieb
Organizačné zložky školy:
Adresa školy: Pelhřimovská 1186/10, 026 01 Dolný Kubín
Telefónne čísla školy: 043/5863164
Složobné mobilné číslo riaditeľa školy: 0918 370 796
Faxové čísla školy:
Internetová stránka školy: www.sosdk.sk
Elektronická adresa školy: skola@sosdk.sk
Elektronická adresa riaditeľa školy: istvan@sosdk.sk
Súčasti školy:

 Školský internát

Školská jedáleň

Zriaďovateľ: "Žilinský samosprávny kraj, 
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina"

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Funkcia: Meno, priezvisko, titul:
Zástupca pre pre praktické vyučovanie PaedDr. Rastislav Michalica
Riaditeľ RNDr. Ištván Peter
Zástupca pre pre teoretické vyučovanie Ing. Tabačková Eva

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A 

PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO 
ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 o štruktúre a 
obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a s 
metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006.



8 Róbert Šindler Volený zástupca rodičov
9 Katarína Trančová Volený zástupca rodičov
10 Mgr. Kyrcz Jozef Volený zástupca rodičov
11 Kristian Kurčinka - do 28.05.2020 Volený zástupca žiakov
12 Snováková Barbora - od 29.5.2020 Volený zástupca žiakov
Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
Poradné orgány školy a ich funkcia: 
4.1 Pracovná rada riaditeľa školy 

rieši zásadné otázky výchovy a vzdelávania, ekonomiky a   hospodárenia

4.2 Pedagogická rada 

prerokúva plány školy, podáva pripomienky v oblasti výchovy a vzdelávania a tvorby ŠkVP, hodnotí 
výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, rokuje o výchovných opatreniach. Prerokúva kritériá pre PS.

4.3 Predmetové komisie 

 spolupracujú s vedením školy pri odbornom riadení, hodnotení a klasifikácii žiakov a tvorbe ŠkVP. 
Vypracováva a predkladá témy na zadania MS a ZS.

4.4 Metodické komisie 

koordinujú prácu v jednotlivých triedach v zložení&#58; triedny učiteľ, MOV a vychovávateľ. Poslaním MK 
je zjednotenie výchovného pôsobenia, spolupráca s rodičmi, hodnotenie dochádzky, správania a 
prospechu.

4.5 Metodické združenie vychovávateľov ŠkI 

poslaním MZV je na základe dobrovoľnosti a záujmov ubytovaných žiakov v ŠkI hľadať spôsob vytvárania 
záujmových útvarov pre skutočnú záujmovú činnosť, účasti na rôznych vhodných podujatiach, ale i 
zapájania žiakov do tvorby týchto podujatí. Prerokúva plány výchovno-vzdelávacej  práce a využíva získané 
poznatky z MK a z účasti na TH. Zaoberá sa organizačnými otázkami ubytovaných žiakov v ŠkI a aktívne 
pôsobí v prevencii proti drogám a kriminalite a sociálno-patologickým javom.

4.6 Prijímacia komisia 

posudzuje predpoklady uchádzačov o štúdium vrátane kritérií pre PS.

4.7 Stravovacia komisia 

 podieľa sa na zdravom stavovaní v ŠJ.

4.8 Rada školy 

je zriadená v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.245/2008 Z. z. školský zákon.

25.10.2019



5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2019 Stav k 31. 08. 2020

počet 
tried

celkový 
počet 
žiakov

z toho počet 
začlenených 

žiakov

počet 
tried

celkový 
počet 
žiakov

z toho počet 
začlenených 

žiakov
A B C A B C

Denné štúdium 1. ročník 3 71 5 0 1 3 74 6 0 1
2. ročník 4 76 11 1 0 4 75 11 1 0
3. ročník 6 141 15 0 0 4 85 5 0 0
4. ročník 3 71 1 1 0 2 47 0 0 0
5. ročník 2 47 2 0 0 0 0 0 0 0

Externé a 
kombinované 
štúdium

1. ročník 1 15 0 0 0 1 13 0 0 0
2. ročník 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadstavbové, 
pomaturitné a 
vyššie odborné 
štúdium

1. ročník 1 15 1 0 0 1 8 1 0 0
2. ročník 1 17 1 0 0 0 0 0 0 0

Spolu: 22 459 36 2 1 15 302 23 1 1

5B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2019 Stav k 31. 08. 2020

počet 
tried

celkový 
počet 
žiakov

z toho počet 
začlenených 

žiakov

počet 
tried

celkový 
počet 
žiakov

z toho počet 
začlenených 

žiakov
A B C A B C

Spolu:

5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN 
TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 

4.9 Žiacka školská rada 

je zriadená v zmysle § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a  zmeny a doplnení niektorých zákonov. Reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k RŠ 
a vedeniu školy.

4.10 Rada rodičov 

rady rodičov v jednotlivých triedach sú samostatné. Návrhy a pripomienky rodičov interpretujú jednotliví 
triedni učitelia, resp. predsedovia triednych rád celoškolskej rade rodičov. S Radou rodičov úzko 
spolupracujú všetci pedagogickí  zamestnanci školy.

 



Kód Názov Návrh školy Počet Stupeň Dĺžka Počet žiakov 
študijného počet počet žiakov vzdelania  štúdia prihlásení

odboru/
učebného 

odboru

 tried žiakov určený 
zo 

strany 
ŽSK

(ISCED) 1. termín 1. termín +
2. termín

za
pí

sa
ní

3341 K operátor 
drevárskej a 
nábytkárskej 

výroby

0.25 7 6 354 4 6 0 3

6444 K čašník, servírka 0.25 7 7 354 4 3 12 5
6445 K kuchár 0.25 8 10 354 4 9 15 4
6446 K kozmetik 0.25 8 6 354 4 12 28 5
6323 K hotelová 

akadémia
2 50 44 354 5 32 61 28

3678 H inštalatér 0.25 7 6 353 3 3 9 5
6445 H kuchár 0.25 7 6 353 3 2 5
6489 H hostinský, 

hostinská
0.25 8 7 353 3 2 4 4

6456 H kaderník 0.25 8 7 353 3 6 18 7

Ročník 1. polrok 2. polrok
úplne čiastočne úplne čiastočne

CH D CH D CH D CH D
1. ročník 0 0 0 3 0 0 0 3
2. ročník 0 0 4 4 0 0 4 4
3. ročník 0 0 0 4 0 0 0 4
4. ročník 0 0 0 2 0 0 0 2
5. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0
Spolu: 0 0 4 13 0 0 4 13
Spolu CH + D: 0 17 0 17

5D. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ A 
ŠPORTOVEJ VÝCHOVY V OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÁCH

Ročník 1. polrok 2. polrok
úplne čiastočne úplne čiastočne

CH D CH D CH D CH D
Spolu:
Spolu CH + D: 0 0 0 0

6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE



6403 L podnikanie v 
remeslách a 

službách

1 30 30 454 2 14 15 15

Kód Názov Návrh školy Počet Stupeň Dĺžka Počet žiakov 
študijného počet počet žiakov vzdelania  štúdia prihlásení

odboru/
učebného 

odboru

 tried žiakov určený 
zo 

strany 
ŽSK

(ISCED) 1. termín 1. termín +
2. termín

za
pí

sa
ní

6445 H kuchár 0.25 7 6 353 3 9 15 0

Nenaplnené študijné/ učebné odbory:

7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok
počet % počet %

Celkový počet žiakov 452 X 455 X
Prospech prospeli s vyznamenaním 21 4.65 28 6.15

prospeli s priemerom 1,00 4 0.88 3 0.66
prospeli veľmi dobre 64 14.16 111 24.40
Prospeli 177 39.16 266 58.46
Neprospeli 126 27.88 26 5.71
neklasifikovaní 64 14.16 24 5.27
celkový prospech za školu 2.55 X 2.46 X

Správanie veľmi dobré 326 72.12 370 81.32
Uspokojivé 35 7.74 7 1.54
menej uspokojivé 11 2.43 2 0.44
neuspokojivé 4 0.88 0 0.00

Vymeškané celkový počet vymeškaných hodín 40536 X 11269 X
hodiny počet ospravedlnených hodín 38605 95.24 10866 96.42

počet neospravedlnených hodín 1931 4.76 403 3.58

Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka: 
Kód Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech Spolu

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník
ADK administratíva a korešpondencia 1.17 1.87 1.74 1.74
ANJ Anglický jazyk 3.22 2.93 3.04 2.78 2.75 3.13
APE Aplikovaná ekonomika 2.61 2.63 2.63 2.62
AIN Aplikovaná informatika 2.16 2.16 2.16
BIO Biológia 1.45 1.45
CMA Cvičenia z matematiky 3.99 2.85 3.02 1 1.2 2.21
DEJ Dejepis 2.62 2.19 2.28
DER Dermatológia 1.8 1.89 1.42 1.91 1.91 1.77



EKL Eskológia 2.96 2 1.21 1.77
EKO Ekonomika 3.34 2.79 2.48 2.03 2.17 2.53
EVV Estetická výchova a vizáž 3 3
EPO Etika v podnikaní 3.19 3.19
FYZ Fyzika 2.42 2.42
GCR Geografia cestovného ruchu 1.21 1.2 1.2 1.2
HGM Hotelový a gastronomický 

manažment
1.95 2.06 2.06

CHE Chémia 2.35 2.22 2.26
INF Informatika 3.08 2.54 2.95 2.78
KAJ Komunikácia v anglickom jazyku 4 3.27 3.29 2.49 2.58 2.96
KNJ1 Kominukácia v nemeckom jayzku 4 3.4 2.53 2.45 3.04
KRJ Komunikácia v ruskom jazyku 3.75 1.67 1.92 2.14
KSJ Komunikácia zo slovenského 

jazyka
2.12 2.12

KPS Kominikačno prezentačný seminár 2 1.45 1.45 1.63
MAM Manažment a marketing 1.24 1.24
MOF Manažment osovbných financií 2.35 2.38 2.05 2.18
MAR Marketing 3.86 2.35 1.92 2.39
MAT Matematika 3.36 2.98 2.97 2.17 2.17 2.86
MTE Materiály 2.08 2.7 2.14 2 2 2.25
NON Náuka o nápojoch 1.95 2.8 3 3 2.58
NEJ Nemecký jazyk 2.2 2.48 3.68 2.58 2.62 3.09

ODK Odborné kreslenie 1.98 2.4 2.64 2.5
OVI Odborný výcvik 2.25 2.1 1.94 1.44 1.44 1.88
POD Podnikanie a drobné podnikanie 3.71 2.05 2.6
POD Potraviny 2.07 2.07
PVY Potraviny a výživa 2.42 2.97 2.26 2.23 2.23 2.44
PCV Praktické cvičenia 1.89 2.54 1.67 1.67 2.05
PCG Praktické cvičenia z gastronómie 1.24 1.61 1.61
PCH Praktické cvičenia z hoteliérstva 1.85 1.85
PCM Praktické cvičenia z manažmentu 1.42 1.42
PCP Praktické cvičenia z podnikania 1.62 1.62
PCS Praktické cvičenia zo stolovania 1.77 1.77
PRA Právo 3.13 3.13
PRB Prestavba budov 2.38 2.38
PSS Psychológia spotrebiteľa 2.71 2.71
RGA Regionálna gastronómia 2.67 2.6 2.6 2.63
RGH Regionálna história 2.77 2.77
RUJ Ruský jazyk 2.67 2.33 1.68 2.25 2.25 2.12
SLJ Slovenkský jazyk a literatúra 3.44 2.86 2.86 2.49 2.45 2.75
SOB Sociálna psychológia 2 1.5 1.6 1.67



SPK Spoločenská komunikácia 2.3 2.41 2.38
SPS Sprievodcovské služby 1.71 1.48 1.48
STK Stavebné konštrukcie 3.44 3.44
STO Stolovanie 2 2.43 2.16 2.22
TCR Technika cestovného ruchu 1.66 1.66
TEO Technika obsluhy 2.09 3 2.08 2.33 2.33 2.4
TEP Technika prípravy pokrmov 2.45 2.54 2.51
TEC1 Technológia- kuchár čašník 2.67 2.92 2.76 2.77 2.77 2.79
TEC2 Technológia 2.36 2.33 2.4 1.64 2.18
UBS Ubytovacie služby 1.33 1.33
UTV Účesová tvorba 3 3
UCT Účtovníctvo 3.62 2.9 2.52 2.6 2.76
USP Úvod do sveta práce 1.57 1.63 1.57 1.57
OBN Občianska náuka
VPK Vlasová a pleťová kozmetika 1.67 1.67
VBN Výrobné zariadenia 3 3
ZDR Zdravoveda 2.13 2.1 1.83 1.18 1.18 1.73
Spolu: 2.69 2.43 2.38 2.05 2.03 2.27

Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií na konci školského roka:
Kód Názov vyučovacieho Priemerný prospech Spolu

predmetu 1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

Spolu:

Predmet úroveň počet žiakov priemerná úspešnosť
slovenský jazyk a literatúra 0 0
anglický jazyk B1 0 0
nemecký jazyk B1 0 0
ruský jazyk B1 0 0

8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA
Údaje o maturitnej skúške 

Externá časť maturitnej skúšky:

Predmet úroveň počet žiakov priemerná úspešnosť
slovenský jazyk a literatúra 0 0
anglický jazyk B1 0 0
nemecký jazyk B1 0 0
ruský jazyk B1 0 0

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

Ústna / praktická forma internej časti maturitnej skúšky:



Predmet úroveň počet žiakov priemerný prospech
SLJ 86 2.77
ANJ B1 68 3.01
NEJ B1 15 2.4
RUJ B1 3 2.33
TČOZ 86 2.37
PČOZ 86 1.66

Údaje o záverečných skúškach

Kód Učebný odbor Počet Prospech Počet  
žiakov prospeli s 

vyznamenaním
prospeli 

veľmi 
dobre

prospeli neprospeli žiakov, 
ktorí 

nekonali  
skúšku

3678 H inštalatér 12 2 4 6 0 0
6445 H kuchár 24 1 2 19 0 2
6489 H hostinský, 

hostinská
12 0 3 8 0 1

3661 H murár 6 1 3 2 0 0
6456 H kaderník 17 4 3 10 0 0

9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ

Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 
(ISCED)

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby denná 354
6444 K čašník, servírka denná 354
6446 K kozmetik denná 354
6323 K hotelová akadémia denná 354
6445 K kuchár denná 354
3678 H inštalatér denná 353
3661 H murár denná 353
6456 H kaderník denná 353
6489 H hostinský, hostinská denná 353
6403 L podnikanie v remeslách a službách denná 454
6403 L podnikanie v remeslách a službách externá 454
6426 L vlasová kozmetika denná 454
6445 H kuchár denná 353

A) Aktívne

B) Neaktívne



Ukazovateľ Počet
kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní 

-dopĺňajúci
si kvalifikáciu

Ženy 43 0 0
Muži 17 0 0
Vek do 30 rokov 0 0 0
Vek do 40 rokov 10 0 0
Vek do 50 rokov 20 0 0
Vek do 60 rokov 22 0 0
Vek nad 60 rokov 4 0 0
Dôchodcovia 4 0 0
Spolu (veková štruktúra): 60 0 0

10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Ukazovateľ Počet
Ženy 17
Muži 5
Vek do 30 rokov 0
Vek do 40 rokov 1
Vek do 50 rokov 6
Vek do 60 rokov 9
Vek nad 60 rokov 2

Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 
(ISCED)

Neaktívne od 
šk. roku

3355 H stolár denná 353 2008
2435 H 02 klampiar - stavebná výroba denná 353 2001
3370 H čalúnnik denná 353 2005
3675 H maliar denná 353 2005
6442 K obchodný pracovník denná 354 2009
3152 H 02 krajčír - dámske odevy denná 353 2005
3656 K operátor stavebnej výroby denná 354 2019

C) Experimentálne overovanie

Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 
(ISCED)

Doba trvania 
experimentu

(od – do)



12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH 
ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Ukazovateľ Počet Forma štúdia Garant štúdia 
(napr. MPC, VŠ a iné)

Vek do 60 
rokov

Muži 1 inovačné VŠ

Spolu: 1 - -

13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH 
VYUČOVACÍCH PREDMETOV

P.č. Zoznam vyučovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie 
(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok)

Odbornosť %

1 Administratíva korenšpondencia 100.00%
2 Anglický jazyk 95.00%
3 Aplikovaná ekonomika 100.00%
4 Aplikovaná informatika 100.00%
5 Biológia 100.00%
6 Cvičenia z matematiky 100.00%
7 Dejepis 100.00%
8 Dermatológia 100.00%
9 Ekológia 60.00%
10 Ekonomika 100.00%
11 Estetická výchova a vizáž 100.00%
12 Etická výchova 100.00%
13 Etika v podnikaní 100.00%
14 Geografia cestovného ruchu 100.00%
15 Hotelový a gastronomický manažment 100.00%
16 Chémia 100.00%
17 Informatika 100.00%
18 Komunikácia v anglickom jazyku 1 100.00%
19 Komunikácia v nemeckom jazyku 1 100.00%
20 Komunikácia v ruskom jazyku 2 100.00%
21 Komunikácia zo slovenského jazyka 100.00%
22 Komunikačno-prezentačný seminár 100.00%
23 Konštrukčné cvičenia 100.00%

Dôchodcovia 4
Spolu (veková štruktúra): 22



14.1 Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:
Výchovný poradca spolu so špeciálnou pedagogičkou v školskom roku 2019/2020 postupovali podľa plánu 
výchovného poradcu, ktorý obsahuje trvalé a terminované úlohy.  
Triedy prvého ročníka sa zúčastňovali aktivít v spolupráci s CPPPaP v Dolnom Kubíne, ktoré boli zamerané 
na adaptáciu sa na strednej škole. Skupinová terapia bola zameraná aj na riešenie konfliktov, spôsoby 
komunikácie, akceptovanie individuality v sociálnej skupine. Dané aktivity sa konali v mesiacoch október až 
december a zúčastnili sa ich triedy I.A, I.G, I.K . 
Výchovný poradca a špeciálna pedagogička venovali osobitnú pozornosť v školskom roku 2019/2020 
žiakom so ŠVVP a najmä možnosti individuálnej integrácie žiakov v rámci bežnej strednej školy. Rodičia 
daných žiakov boli poučení a informovaní, čo znamená integrácia na strednej škole a aké podmienky má 
individuálne integrovaný žiak v našej škole. Špeciálna pedagogička bola zodpovedná za tvorbu IVVP 
jednotlivých žiakov v spolupráci s príslušným CPPPaP a zamestnancami školy.
V školskom roku sme najvyššiu pozornosť venovali problematickým žiakom, najmä v oblasti sociálno-
patologických javov. Najväčší problém máme na našej škole stále  so záškoláctvom a s tým spojenou 
neospravedlnenou absenciou žiakov. Každý mesiac sa vyhodnocovala neospravedlnená absencia žiakov – 
zodpovední boli triedny učiteľ a majster odbornej výchovy, ktorí túto skutočnosť boli povinní oznámiť 
výchovnému poradcovi. Počas školského roku sa konalo 6 stretnutí. V prípade, že študent počas jedného 
mesiaca mal viac ako 4 neospravedlnené hodiny, zúčastnil sa osobného pohovoru s výchovným  
poradcom, prípadne riaditeľom školy a zástupcom riaditeľa pre teoretické vyučovanie. V prípade 
záškoláctva sme posielali oznámenie aj zákonným zástupcom a pokúšali sme sa riešiť tento problém v 
spolupráci s nimi alebo s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy Ak počet neospravedlnených 
hodín v mesiaci presiahol počet 15, riaditeľ školy v spolupráci s výchovným poradcom a triednym učiteľom 
oznámil túto skutočnosť na ÚPSVaR. Pri presiahnutí hranice 60 neospravedlnených hodín u žiakov, ktorí 
mali povinnú školskú dochádzku, výchovný poradca túto skutočnosť oznámili mestskému resp. obecnému 
úradu v mieste trvalého pobytu žiaka. V prípade prekročenia hranice 100 neospravedlnených hodín sme 
informovali políciu SR a zároveň sme im zaslali úplnú dokumentáciu o žiakovi. Nie vždy sa nám podarilo 
nadviazať aktívnu spoluprácu so zákonným zástupcom žiaka. Žiakom bola ponúknutá aj odborná 
psychologická konzultácia v spolupráci s CPPPaP v Dolnom Kubíne. 
Činnosť výchovného poradcu v oblasti ďalšieho vzdelávania sa zamerala na informovanosť žiakov o 
možnostiach štúdia, podmienkach prijatia na VŠ. V končiacich triedach študijných odborov sa uskutočnila 
beseda o vysokých školách.  Všetci žiaci končiacich ročníkov mali možnosť využiť aj individuálne 
konzultácie s VP ohľadom štúdia na VŠ. Výchovný poradca pomáhal aj pri vyplňovaní prihlášok, zároveň 
kontroloval a zodpovedal za správnosť vyplnenia prihlášok. 
Žiaci sa dozvedali o aktivitách VP prostredníctvom násteniek, v prípade potreby využívali dve schránky 
dôvery, výchovný poradca pravidelne aktualizoval školskú webstránku
Výchovný poradca sa zúčastnil aj školenia výchovných poradcov a koordinátorov prevencie, ktoré 
organizovalo CPPPaP v Dolnom Kubíne. 

24 Manažment osobných financií 100.00%
25 Marketing 100.00%
26 Matematika 100.00%
27 Materiály 100.00%
28 Medzinárodné podnikanie 100.00%
29 Náboženská výchova 100.00%
30 Náuka o nápojoch 100.00%
31 Nemecký jazyk 100.00%
Celkový priemer (%): 98.55%

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII



15.1 Multimediálne prezentácie:

- realizácia dňa srbskej kuchyne v našom zariadení                                     

- uskutočnenie výstavy v priestoroch SPV / téma jeseň, tekvicové variácie

- aranžovanie priestorov SPV počas ročných období, výstava vianočných  slávnostných  tabúľ

- gastronomická prezentácia / slávnostné tabule s tematikou Valentín a Fašiangy, 

- ITF Slovakiatour Bratislava 25.1 – 28.1.2018 – v stánku OOCR Klaster  Orava  a v expozícii 

- účasť na Burze Stredných škôl  v  Dolnom Kubíne 

 

 

 

 

 

 

14.2 stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:
Počas školského roka sa organizovali kultúrne akcie zamerané na boj proti rasizmu, diskriminácii, 
šikanovaniu ako aj akcie zameraná na ekologické povedomie študentov. 
Akcie šk. rok: 2019/2020 :
• Premietanie filmov s ekologickou tematikou- I.A; II.G,K,L; II.K; I.N
• Prednášky o zdravotných rizikách pitia alkoholu v tehotenstve „Fatálny alkoholový syndróm“- IV.G,K,L; II.N
• Návšteva CPPPaP- žiaci prvých ročníkov- 
• Premietanie filmu „Kto je ďalší“- téma internetovej šikany – celá  škola
• Spomienková akcia- premietanie filmu k výročiu 17. novembra 1989- celá škola.

14.3 spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie :
CPPPaP v Dolnom Kubíne a v iných mestách podľa potreby, súkromné poradenské centrá,  ÚPSVaR v 
Dolnom Kubíne,  OR PZ SR, Mestský úrad D. Kubín odbor kultúry, mládeže a športu, Mestské a obecné 
úrady podľa potreby, MsKS Dolný Kubín.

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY



15.2 Formy prezentácie školy na verejnosti:

Zúčastnili sme sa búrz stredných škôl v Trstenej a v Dolnom Kubíne.  Prezentovali sme našu školu na rodičovských 
združeniach v základných školách v Zázrivej, Hladovke, Liesku, Suchej hore, Zákamennom, Tvrdošíne. 

Škola organizovala Deň otvorených dverí. Akcie sa zúčastnilo spolu 87 účastníkov. 

Škola sa podieľa na organizácií rôznych podujatí v meste Dolný Kubín formou poskytovania cateringových služieb.

Škola sa prezentuje rôznorodosťou a pestrosťou akcií. Každý učebný či študijný odbor sa prezentuje už tým, že je pod 
spoločenskou kontrolou, nakoľko ich činnosti, hlavne pri praktickom vyučovaní, sú verejnosti prístupné v zariadeniach 
školy pre praktické vyučovanie – školské reštaurácie, vrátane školskej jedálne, školské kaderníctva, školské kozmetiky 
a stavebno-stolárske pracoviská. Najviac sa zviditeľňujeme v regióne Oravy, kde zabezpečujeme rôzne spoločenské 
aktivity, okrem iného i pri návštevách vládnych a zahraničných predstaviteľov v súčinnosti so ŽSK. 

- pri zabezpečovaní akcie pre Nemocnicu Dolný Kubín 

- pri zabezpečovaní cateringu - kapustnica pre MŠ Banisko, pre poľovnícky zväz Chlebnice

- pri zabezpečovaní občerstvenia pri príležitosti 100 výročia Matice slovenskej na Orave

- pri zabezpečovaní občerstvenia pre Oravské knižnicu A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

- pri zabezpečovaní cateringu pre Odborový zväz školstva

- pri zabezpečovaní cateringu pre ZŠ J. Matúšku – školský ples priateľov školy

- pri zabezpečovaní cateringu - poľovnícky ples

- pri zabezpečovaní Burzy škôl – MsKS D.K

 

15.3 Spolupráca školy s rodičmi:

 Spolupráca s rodičmi nie je na takej úrovni, akoby sme si želali. Väčšinou ide o záujem rodičov detí, ktoré dosahujú 
dobré študijné výsledky. Na druhej strane treba kvitovať dobrú spoluprácu Rady rodičov so školou. Niektorí z nich sú i 
členmi Rady školy. Preto vedenie školy využíva ochotu Rady rodičov a úzko s ňou spolupracuje a tá podporuje rôzne 
aktivity žiakovi finančne. S Radou rodičov sa prejednávali aktuálne otázky vyplývajúce z činnosti školy a tiež možnej 
finančnej pomoci pri zabezpečovaní niektorých činností a aktivít žiakov. Rodičia na plenárnej schôdzi boli oboznámení 
so školským poriadkom školy, plánom prevencie školy a plánom výchovného poradenstva.



15.4 Činnosti žiackej školskej rady:

Usporiadali sme voľby nových členov našej Žiackej školskej rady 23. a 24.10.2019. Spomedzi kandidátov boli zvolení 11 
noví  členovia. Predsedom ostal Kristian Kurčinka. Noví členovia sa stretli  i so zástupcom školy  p. RNDr. Ištvánom, 
ktorý tiež zorganizoval samotné voľby a osobne dohliadal, aby všetky postupy a úkony volieb boli v súlade s platnými 
právnymi predpismi.

• 6.11.2019 sa uskutočnilo prvé zasadnutie novozvolenej Žiackej školskej rady, na ktorej sa  členovia vzájomne 
spoznávali medzi sebou i s novou víziou mimoškolských aktivít študentov našej školy. Určili si funkcie v rade 
a hľadali cestu komunikácie s využitím sociálnych sieti. 

• 14.11.2019 na ďalšom stretnutí, tiež s účasťou p. RNDr. Ištvána, diskutovali o návrhoch činnosti ŽŠR, predostreli 
problémy študentov našej školy hodné spoločného riešenia ako je šikana, sociálne problémy žiakov, 
doučovanie...

• 28.11.2019 zorganizovali v telocvični školy žiaci 3L imatrikuláciu prvákov . V súťažiach bola najúspešnejšía trieda 
1G.

• 28. novembra 2019 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja sa zúčastnili  nové členky ŽŠR 
Ema Lovasová  a Diana Vonšaková z 3H triedy pracovného  stretnutia Krajského stredoškolského parlamentu 
Žilinského samosprávneho kraja. Témou pracovného stretnutia bolo  oživenie a inovácia činnosti KSP.

• Mikuláša v  Domove sociálnych služieb na Matúškovej ulici i v  Zariadení núdzového bývania v Záskalí pripravili 
pre tamojšie deti žiačky 4L s p. uč. Mgr. Žáčikovou. 

• Vzhľadom na skutočnosť, že predseda našej ŽŠR Kristian Kurčinka  úspešne ukončil štúdium na našej škole, 
volili sme nového predsedu a zároveň zástupcu do Rady školy. Po predchádzajúcej  online  diskusii na 
messengri a zoome sa nám podarilo uskutočniť voľby 28.5.2020  výnimočným spôsobom zodpovedajúcim 
nezvyklej situácii vo vyučovaní, v ktorej sme sa všetci  v  dištančnej forme vzdelávania ocitli. Členovia zvolili za 
svoju predsedníčku Barboru Snovákovú.

• Potešil nás i záujem našich študentov o návštevu divadelného predstavenia Antigona v SND  pripravované na 
25.3.2020, ktoré sa už, žiaľ, neuskutočnilo z dôvodu korony.

 

 

 

15.5 Iné aktivity:

 - naši žiaci vyzbrojení odvahou a túžbou pomáhať, sa opäť zúčastnili akcie Kvapka krvi, ktorá sa konala 
dňa 06.11.2019. Mnohí sa uvedenej akcie zúčastňujú opakovane, ale ako po iné roky aj v tomto roku, viacerí využili 
svoju plnoletosť a oprávnene môžu mať dobrý pocit, že sa z nich stali darcovia krvi.

CHARITATÍVNE AKCIE:

- dňa 14. 11. 2019  sa žiaci našej školy zapojili do zbierky Hodina deťom. Ide o verejnú zbierku na pomoc deťom 
a mladým na Slovensku. Pomáha napríklad v krízových centrách, v detských domovoch, v nemocniciach, deťom so 
zdravotným postihnutím a deťom v núdzi. Spoločne sme vyzbierali 204,14 €.

 

 

16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM 
ROKU 2019/2020



Schválený/
Neschvále

Spolufina
ncovanie

Projekt
/ Grant

Názov projektu  
/ grantu

Stručná char. 
projektu /  

grantu

ný/V 
procese 

hodnotenia

Termín 
začiatku 
realizácie 

pr.

Termín 
ukončenia 

realizácie pr.

Celkový 
rozpočet

Šk
ol

a

ŽS
K

Iné Slovenský 
olympíjsky a 
športový výbor

modernizácia a 
rekonštrukcia 
telocvične a 
posilňovne

Neschválen
ý

52967

Úrad Vlády SR 
Podpora rozvoja 
športu na rok 
2019

nákup športovej 
výbavy

Schválený 11/2019 12/2020 3281 281

Úrad Vlády SR 
Podpora rozvoja 
športu na rok 
2019

Revitalizácia 
športových 
priestorov

Neschválen
ý

17255 900

Slovenský 
olympijský 
a športový výbor 
SR 

 „Projekt 
modernizácie, 
rekonštrukcie a 
budovania 
športovej 
infraštruktúry“ –

Neschválen
ý

53000 2500

Nadácia Orange Mítingové 
centrum? NAJ 
idea 2019!

Neschválen
ý

4200 1200

ŠPU Bratislava – 
národný projekt

realizácia:
- vzdelávania 
pedagógov 
v komunikačných
, mediálnych 
a prezentačných 
zručnostiach
- transfer 
uvedených 
zručností na 
žiakov vo sfére 
služieb 

Schválený 10/2019     
    

prerušený 
pre COVID 

19

06/2020        



Iné FEAF Academy Premena školy z 
vnútra vzdelávací 
projekt:
- podporovať 
neustály rozvoj 
vzájomnej 
spolupráce medzi 
pedagógmi a 
žiakmi navzájom
- budovanie 
pozitívnej a 
podnetnej klímy 
školy

Neschválen
ý

8/2020 4/2021 3500

MŠVVaŠ 
SR

Národný projekt 
MPC Bratislava

Pomáhajúce 
profesie v 
edukácii detí a 
žiakov. Zriadenie 
pracovných 
pozícií školský 
psychológ a  
školský špeciálny 
pedagóg 
(refundácia 
miezd)

Schválený 1.9.2020 31.7.2022 81000

ŽSK Regionálne 
dotácie VUC

modernizácia 
posilňovne

Neschválen
ý

1/20 11/2020 3840 980 286
0

17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ 
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU 

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY

A) budovy, dielne, odborné učebne

Kapacita školy k 
01.09.2019

790 Skutočný 
počet žiakov:

459 Naplnenosť 
školy (%):

58.10%

Počet Počet skutočne 
využívaných 

učební/kabinet
ov

Priestor v m3/m2 Poznámka

Budovy celkom 4 4 132 600 m3/ 44 
200  m2    

Učebne 39 39 22 015 m3/ 6 290  
m2   

Kmeňové 24 24 X



Jazykové 4 4 X
Odborné 8 8 X
IKT 3 3 X
Laboratória X

Kabinety 11 11 209.98 m3/ 714.26 
m2

Počet ÁNO/NIE Priestor v m3/m2 Poznámka
Šatne 16 Ano 3 609  m3/ 1 203  

m2
Dielne 16 Ano 21 660  m3/ 7 220  

m2
Školský internát 1 Ano 5 625  m3/ 1 875  

m2
Školská jedáleň 1 Ano 4 050  m3/ 1 350  

m2
Výdajná školská jedáleň  Nie
Telocvičňa 1 Ano 10 000  m3/ 2 000  

m2
Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia) 

1 Ano 1 029  m3/ 343  
m2

Počet Počet skutočne 
využívaných 

zariadení

Priemerný vek 
zariadení

Poznámka

PC (ks) 80 80 10
Dataprojektory (ks) 15 15 8
Interaktívne tabule (ks) 10 10 8

B) športoviská

Športoviská
Názov športoviska Rozmery Povrch Stav 

(vyhovujúci/
nevyhovujúci)

Poznámka
(v prípade 

nevyhovujúceho  
popísať závady)

Posledná 
rekonštrukcia 

(dátum)

Telocvičňa 24x12 čiastočn
e 

vyhovujú
ci

Nevyhovujúci potrebná rekonštrukcia 
podlahy, zaplesnená 

maľovka, nestabilný a 
poškodený obklad, 
splesnené steny aj 

náraďovne a skladu. 
Presakovanie dažďovej 
vody cez strešnú krytinu

14.4.2005

Posilňovňa č.1 8,80mx5m betónov
ý - 

linoleum

Vyhovujúci poškodená maľovka, 
strop, poškodená 

podlaha



C) školský internát

Názov školského internátu, adresa ŠI pri SOš OaS Pelhřimovská 1186/10,026 80 Dolný Kubín

Charakteristika ŠI Počet Poznámka
Kapacita internátu (počet lôžok)  / m2 70

Poplatok za ubytovanie v školskom internáte 
za školský rok 2019/2020

12

Celkový počet izieb Jednoposteľových
Dvojposteľových
Trojposteľových 14

Štvorposteľových 7

Počet ubytovaných 
žiakov / Naplnenosť  
internátu

k 15.9.2019 46

k 1.1.2020 39

k 15.9.2020 33

Počet iných ubytovaných za školský rok 2019/ 
2020

0

Počet všetkých zamestnancov internátu k 
15.9.2019

4

Posilňovňa č.2 12,50m x 
6,5m

betónov
ý

Nevyhovujúci poškodená maľovka, 
obklad potrubí 

poškodený podlaha len 
betónový poter, 

kanalizačné zvody 
opotrebované - 

poruchové, sociálne 
zariadenia zastarané, 

zavlhnuté múry, 
preskovanie kanalizácie 

pošas silných dažďov
Šatňa č.1 5m x 3.6m linoleum Vyhovujúci poškodená maľovka, 

strop, poškodená 
podlaha

Šatňa č.2 5.9m x 
3.5m

linoleum Vyhovujúci poškodená maľovka, 
strop, poškodená 

podlaha

Šatňa č.3 4,8m x 
3,7m

linoleum Vyhovujúci poškodená maľovka, 
strop, poškodená 

podlaha

Hygienické zariadenia 3,5m x 
3,8m

dlažba Nevyhovujúci poškodená maľovka, 
strop, poškodená 
podlaha, batérie a 

obklady

Šatňa č.4 4,8m x 
3,7m

linoleum Vyhovujúci poškodená maľovka, 
strop, poškodená 

podlaha

Tenisový kurt 6m x 18m antuka Vyhovujúci



Počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2019 3

Školská jedáleň ako súčasť  ŠI          (Áno/Nie) Nie

Vlastné príjmy ŠI od k 31.12.2019 2232

ubytovaných žiakov k 30.6.2020 1572

Vlastné príjmy ŠI od k 31.12.2019 0

iných ubytovaných k 30.6.2020 0

Rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI : 1965

Plocha jednej izby  (m²) 20 

Umiestnenie 
hygienických  zariadení 

Spoločné  (na 
chodbe)

Ano

V rámci „bunky“ Nie

Spoločné priestory  ŠI Študovne               
(počet a plocha)

0

Kuchynky
(počet a plocha)

0

Miestnosti vychovávateľov 
(počet  a plocha)

1 20

Počet podlaží  ŠI 1

Vykurovanie vlastné Ano

zo školskej kotolne Ano

iné (názov 
dodávateľa tepla)

Nie

Výťah Áno/nie Nie

Rok poslednej 
rekonštrukcie

Odkanalizovanie Verejná kanalizácia Ano

Vlastná ČOV Nie

ČOV školy Nie

D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň

Názov školského zariadenia , adresa ŠJ pri SOŠ OaS, Pelhřimovská 1186/10, 02680 Dolný Kubín

Charakteristika ŠJ Počet Poznámka
Kapacita školskej jedálne 48 12 stolov, 48 stoličiek
Celkový počet 
zamestnancov ŠJ alebo 
výdajnej ŠJ 

šéfkuchár

kuchár 1

zaučený kuchár
zamestnanci v prevádzke 1



19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY

Podnikatelská činnost ŠJ 
( ak áno, v poznámke 
napísať druh PČ)

áno Nie

Využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin 
( vypísať do poznámky využitie )

Nie

Vlastné príjmy ŠJ  k 31.12.2019 9,223.94 €

k 30.6.2020 4,618.05 €

Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci k 31.12.2019 3,711.85 €

k 30.6.2020 1,912.35 €

Rok výstavby / začiatok užívania ŠJ : 1969

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 130

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 64

Vykurovanie vlastné Ano

zo školskej kotolne Ano

iné (názov dodávateľa 
tepla)

Nie

Kanalizácia verejná kanalizácia Ano

vlastná ČOV Nie

ČOV školy Nie



19.1 Definícia cieľa pre budúci školský rok: 
1. Výrazne viac aktivít venovať zviditeľňovaniu, podporovaniu, propagovaniu a odmeňovaniu šikovných a 
akčných žiakov, ktorí na sebe „makajú“
2. Zamerať teoretické a praktické vzdelávanie žiakov na rozvíjanie:
a) kritického a kreatívneho myslenia, schopnosť adaptability a rýchleho učenia sa nových vecí
b) komunikačných, prezentačných a organizačných schopností
3. Posilniť digitálnu gramotnosť žiakov a PZ využívaním relevantných aplikácií a sociálnych sietí pre rozvoj 
vzdelávacích oblastí
4. Podporovať vzťah žiakov ku študovanému odboru aj organizovaním:
a) Špecializačných kurzov podľa odborov s možnosťou finančnej podpory šikovným žiakom 
b) Besied s bývalými absolventami či inými odborníkmi z praxe 
c) Exkurzií vo firmách, na výstavách, odborných súťažiach
5. Skvalitniť propagáciu školy
a) Modernizovať formálnu a obsahovú stránku www školy
- Analyzovať možnosti vlastných ľudských zdrojov a zabezpečiť relevantné zdroje vzdelávania, resp. 
sebavzdelávania
- Preskúmať možnosti a podmienky externých zdrojov
- Vytvoriť modernú www v spolupráci interných a externých ľudských zdrojov
b) Zefektívniť  internetovú komunikáciu so súčasnými a budúcimi žiakmi podľa nimi preferovanými 
sociálnymi sieťami
- Revitalizovať FB a zvýšiť aktivitu na minimálne 2x / týždeň 
- Zriadiť školský Instagram s aktivitou minimálne 2x / týždeň
c) Prezentovať portfolio ponúkaných služieb školou
d) Pripraviť digitálnu alternatívu Dňa otvorených dverí
6. Zdokonaliť dištančnú formu vzdelávania
a) Vzdelať a zapojiť všetkých MOV, vychovávateľov, školského psychológa a špeciálneho pedagóga do 
využívania aplikácia EduPage
b) Rozširovať využívanie moderných a efektívnych foriem DV
c) Vyžadovať sebavzdelávanie a zdieľané vzdelávanie PZ vo všetkých PK
d) Zosúladiť kritériá hodnotenia a klasifikácie a pravidiel využívania EduPage v rámci jednotlivých PK
e) Postupne zabezpečovať výkonnejší HW pre DV učiteľov a MOV
7. Skvalitniť spoluprácu s relevantnými zamestnávateľmi v regióne v oblasti praktického vyučovania 
(vykonávanie praxe na základe dohody, exkurzie, prezentácie technologických postupov a pod) a získavať 
ich na podporu duálneho vzdelávania
8. Posilniť kompetencie a zodpovednosti PK pri inovácii ŠkVP, modernizácií vzdelávacích stratégií a 
podpore manažovania odborného vzdelávania
9. Analyzovať perspektívnosť záujmu žiakov ZŠ o súčasné odbory a vypracovať návrh na zaradenie nových, 
perspektívnych odborov 
10. Skvalitniť krúžkovú činnosť žiakov podľa skutočného záujmu a skvalitnením materiálneho vybavenia
11. Vytvárať priaznivejšie materiálne podmienky  teoretického a odborného vzdelávania ( vzdelávacie 
materiály, IKT, prístrojové a technologické vybavenie ) 
12. Pokračovať v rozvíjaní medzinárodnej spolupráce so školami a firmami a zabezpečovať mobility žiakov 
a PZ
13. Rozšíriť projektovú činnosť školy:
a) Realizovať vlastné aktualizačné vzdelávanie pre potenciálnych „projektantov“
b) Tímovo reagovať na relevantné výzvy a samostatne vytvárať vlastné projekty
14. Modernizovať technologické vybavenie školskej jedálne
15. Zabezpečiť opravu kritického stavu premokania striech všetkých objektov (hlavná budova S1,telocvičňa, 
internát, na ul. Radlinského, na ul. Medzihradskej)



19.2 Definícia cieľa pre školský rok: 
definícia cieľa pre školský rok 2019/2020:
- Pokračovanie výmeny podláh v učebniach - podľa finančných možností 
- Zabezpečenie opráv na jednotlivých budovách - podľa finančných možností 
- Zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania pracovníkov 
- Ďalšie zabezpečenie IKT - podľa finančných možností 
-  Pracovať na tvorbe projektov

19.3 Vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku : 
Vyhodnotenie dosiahnutia stanovených cieľov pre š.r. 2019/2020:
1) Pokračovanie výmeny podláh v učebniach - podľa finančných možností – splnené v 1 učebni
2) Zabezpečenie opráv na jednotlivých budovách - podľa finančných možností – realizovala sa len základná 
údržba
3) Zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania pracovníkov – splnenie plánu kontinuálneho vzdelávania na 
100%
4) Ďalšie zabezpečenie IKT - podľa finančných možností  - zakúpenie  10 tabletov pre zavedenie 
elektronickej TK, 1 NB pre PK všeobecno vzdelávacích predmetov, 2 personálne tlačiarne pre MOV
5) Pracovať na tvorbe projektov – vytvorilo sa množstvo projektov, niektoré boli úspešné (viď bod 16 
Správy)

20. SWOT ANALÝZA



Silné stránky školy: Slabé stránky školy:
-  univerzálnosť, variabilita, flexibilita a dôraz na 
región ŠkVP
-  spolupráca so zamestnávateľmi,  zahraničné praxe, 
Vznik nových odborov spolupráca so základnými 
školami, intenzívna propagácia- Deň otvorených 
dverí, burzy stredných škôl, informácie v TV DK, 
realizácia gastronomických podujatí 
-  komplexnosť podmienok vzdelávania školy
a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie,
školský internát, školská jedáleň, telocvičňa,
2 posilňovne, tenisový kurt)
-  umožnenie získania skúseností s ETP počas
zahraničných odborných stáží žiakov
a kontaktov pre budúce pracovné príležitostí
-  realizácia odborných stáží žiakov v zahraničí
Česko, Poľsko, Nemecko, Taliansko, Švajčiarsko
-  odbornosť, pedagogická a metodická kreativita a 
inovatívnosť väčšej časti pedagógov
možnosti vlastných ľudských zdrojov pri údržbe a 
opravách
- príprava žiakov na požiadavky európskeho
trhu práce (ETP)
-   vlastné zariadenia školy pre praktické vyučovanie 
kvalita organizácie odborných exkurzií
kreativita organizácie praktickej časti MS
-  ľudský, obetavý, empatický až rodičovský
prístup pedagógov k žiakom
záujem časti pedagógov o celoživotné vzdelávanie a 
inováciu a modernizáciu vzdelávacích stratégií
- vysoká miera zamestnanosti absolventov po 2 
rokoch
-  vysoká miera vzájomného zdieľania dobrej praxe a 
skúseností medzi PZ
Ľudský prístup a pomoc novým zamestnancom pri 
adaptácii
-  činnosť školského špeciálneho pedagóga a 
školského psychológa
otvorená komunikácia o sociálno patologických 
javoch (šikana) a ich prevencii a hľadania účinných 
riešení
-  prepojenie odborného vzdelávania s reálnou 
praxou a spolupráca s firmami
-  organizovanie spoločensko - gastronomických 
podujatí pre obyvateľov, firmy a inštitúcie mesta
-  projektová činnosť na rôzne výzvy:  E+, Úrad 
vlády, zapojenie do Národných projektov, výzvy ŽSK
-  otvorenosť školy pre rôzne formy individualizácie 
vzdelávania a rekvalifikácií pre dospelých

-  pokles záujmu žiakov ZŠ o štúdium remeselných 
odborov
štruktúra  odborov
-  nejednotnosť v nárokoch na kvalitu vedomostí a 
zručností, študijnú morálku a slušnú komunikáciu 
žiak-pedagóg
nedostatočné využívanie IKT v OVP , nízky pomer 
samostatnej a tvorivej práce žiaka k práci učiteľa
-  nárast počtu žiakov s poruchami učenia, 
nedostatok niektorých moderných - aktuálnych 
odborných učebníc
-  nedostatočné materiálne vybavenie vzdelávacieho 
procesu
-  syndróm vyhorenia časti pedagogických 
zamestnancov podmienená spoločenským 
nedocenením tohto povolania
-  motivačný systém zainteresovanosti na tržbách,  
aktivitách a podnikateľskej činnosti
-  neustále trvajúci modernizačný dlh – potreba 
opráv, rekonštrukcie a modernizácie budov a 
vzdelávacích priestorov
-  nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a 
racionalizáciu prevádzkových nákladov školy  
- zastarané ubytovacie zariadenie
- nedostatočné možnosti finančnej stimulácie a
motivácie pedagogických zamestnancov
-  nízka vedomostná úroveň a zhoršujúce sa 
správanie čoraz väčšieho počtu žiakov 
prichádzajúcich zo základných škôl
-  nemožnosť plánovania finančne náročnejších 
aktivít z hľadiska prísunu zdrojov a rozpočtových 
zmien
-  nedostatočná celonárodná osveta perspektívnosti 
remesiel a tlak digitálnych technológií 



Príležitosti: Riziká:
-  posilňovať adaptabilitu a úspešné uplatňovanie sa 
absolventov školy na ETP
reštrukturalizácia študijných a učebných odborov
-  podporovať permanentné celoživotné vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov a rozširovať ich 
kompetencie
rozšíriť vlastné ad hoc aktualizačné vzdelávanie
- využitie know-now z partnerstva s podobnými 
školami doma a v zahraničí
rozšíriť spoluprácu so základnými školami pri 
propagácii našich študijných a učebných odborov
-  uplatňovanie nových moderných metód 
vyučovania
zvýšiť image školy prostredníctvom aktivít pre širokú 
verejnosť
- riešenie energetickej náročnosti školy výmenou 
okien a zateplenia budovy školy
revitalizácia areálu školy
- skvalitňovať a rozširovať kľúčové kompetencie 
žiakov 
širšie zosúladenie OVP s požiadavkami moderného 
trhu práce
- rozšíriť spoluprácu s potenciálnymi
zamestnávateľmi absolventov a stavovskými
organizáciami, (cechmi, zväzmi, komorami,
združeniami...)
- zintenzívniť spoluprácu s Radou rodičov 
-  akceptácia a adaptabilita na duálny systém OVP a 
zintenzívnenie spolupráce so zamestnávateľmi
- rozšíriť využívanie digitalizačných trendov vo 
vzdelávaní a propagácii
- skvalitniť zručnosti projektového tímu a rozšíriť ho 
o nových kreatívnych ľudí
      

-  nízka ašpirácia časti ped. zamestnancov k 
permanentnému sebavzdelávaniu a profesionálnemu 
rastu ( vyhorenosť )
-  narastajúci nezáujem rodičov o spoluprácu pri 
prevencii výchovno – vzdelávacích problémov žiakov
-  nízka priemerná mzda v oblasti služieb, vysoká 
fluktuácia
-  zvyšujúce sa náklady na údržbu a na zabezpečenie 
efektívneho využívania energií v starých budovách
nedostatok finančných prostriedkov na revitalizáciu 
budov a vzdelávacích zariadení
- nedostatočné možnosti finančnej stimulácie a
motivácie pedagogických zamestnancov
-  zmeny hodnotového rebríčka žiakov 
demografický pokles
 -  dopady hospodárskej situácie v období pandémie 
Covid pre služby a CR    
-  nedostatočný záujem o spoluprácu podnikateľskej 
a zamestnávateľskej sféry so SOŠ pri modernizácii 
OVP
-  trend znižovania kvality študijnej morálky a ambícií
nízky celospoločenský status povolania učiteľ, 
majster, vychovávateľ
-  obmedzovaná variabilita počtu prijímaných žiakov 
podľa skutočného záujmu do jednotlivých odborov



Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania: 
- Výrazne viac aktivít venovať zviditeľňovaniu, podporovaniu, propagovaniu a odmeňovaniu šikovných a 
akčných žiakov, ktorí na sebe „makajú“
- Zamerať teoretické a praktické vzdelávanie žiakov na rozvíjanie:
o kritického a kreatívneho myslenia, schopnosť adaptability a rýchleho učenia sa nových vecí
o komunikačných, prezentačných a organizačných schopností
- Posilniť digitálnu gramotnosť žiakov a PZ využívaním relevantných aplikácií a sociálnych sietí pre rozvoj 
vzdelávacích oblastí
- Podporovať vzťah žiakov ku študovanému odboru aj organizovaním:
o Špecializačných kurzov podľa odborov s možnosťou finančnej podpory šikovným žiakom 
o Besied s bývalými absolventami či inými odborníkmi z praxe 
o Exkurzií vo firmách, na výstavách, odborných súťažiach
- Zdokonaliť dištančnú formu vzdelávania
o Vzdelať a zapojiť všetkých MOV, vychovávateľov, školského psychológa a špeciálneho pedagóga do 
využívania aplikácia EduPage
o Rozširovať využívanie moderných a efektívnych foriem DV
o Vyžadovať sebavzdelávanie a zdieľané vzdelávanie PZ vo všetkých PK
o Zosúladiť kritériá hodnotenia a klasifikácie a pravidiel využívania EduPage v rámci jednotlivých PK
o Postupne zabezpečovať výkonnejší HW pre DV učiteľov a MOV
- Umožniť naplno využívať kompetencie školského psychológa a špeciálneho pedagóga a implementovať 
ich činnosti do života školy. 
- posilniť najmä preventívne kompetencie školy v oblasti problémov šikanovania, negatívnych javov 
internetových sietí, fajčenia, používania drog a agresivity žiakov 
- objavovať – hľadať efektívnejšie formy spolupráce s rodičmi pri eliminácii prejavov nedostatočného 
záujmu rodičov o spoluprácu pri riešení problémov žiakov 
- Rozšíriť projektovú činnosť školy:
o Realizovať vlastné aktualizačné vzdelávanie pre potenciálnych „projektantov“
o Tímovo reagovať na relevantné výzvy a samostatne vytvárať vlastné projekty
- Rozvíjať medzinárodnú spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a praxe 
- Posilniť kompetencie a zodpovednosti PK pri inovácii ŠkVP, modernizácií vzdelávacích stratégií a podpore 
manažovania odborného vzdelávania
- podporovať celoživotné vzdelávanie riadiacich a všetkých zamestnancov 
- realizovať aktualizačné vzdelávanie prispôsobené potrebám vzdelávacích trendov a pedagogickým 
zamestnancom
- Vytvárať priaznivejšie materiálne podmienky  teoretického a odborného vzdelávania ( vzdelávacie 
materiály, IKT, prístrojové a technologické vybavenie 
- Pravidelne inovovať a adaptovať ŠkVP prichádzajúcej dobe digitalizácie a nových technológií 
- vytváranie pozitívnej a podnetnej sociálnej klímy medzi žiakmi, PZ a ostatnými zamestnancami školy 
- dôrazné dodržiavanie ŠkPŠ, PrPŠ, OrPŠ, BOZP, PO, hygieny 
- šetrenie všetkými druhmi energií a majetku ŽSK v správe    školy 
- zefektívniť vnútroškolskú kontrolu všetkými vedúcimi zamestnancami školy 

21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON 
POVOLANIA A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU



Kód a názov Ukazovateľ
 študijných a 

učebných odborov  
celkový počet 
absolventov

počet 
žiakov 

ďalšieho 
štúdia

počet 
zamestnaných 

žiakov

z toho: počet 
žiakov 

zamestnaných v 
odbore, ktorí 
vyštudovali

počet 
evidovaných 

nezamestnaných 
žiakov

k 15. 09. 2020

3678 H - inštalatér 4 3 1 1 0
6489 H - hostinský, 
hostinská

10 2 8 5 0

6445 H - kuchár 23 10 12 10 1
6456 H - kaderník 15 10 4 4 1
3661 H - murár 2 0 2 2 0
6323 K - hotelová 
akadémia

46 15 26 22 5

6403 L - podnikanie v 
remeslách a službách

15 0 15 10 0

6446 K - kozmetik 11 3 6 6 2
6444 K - čašník, servírka 4 2 2 2 0
6445 K - kuchár 10 3 7 7 0
Spolu: 140 48 83 69 9

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA



Zaradenie Názov krúžku Počet žiakov Vedúci krúžku
(meno a priezvisko)

Iné Peeling- make up 14 Mgr. Andrea Oravcová
Vlasová kozmetika 14 Mgr. Andrea Oravcová
Slovenská kuchyňa kedysi a dnes 8 Mgr. Alena Zemenčíková
Freestyle - miešanie nápojov 12 Mgr. Ľubica Dudášová
Dekorovanie a aranžovanie astronómií 7 Mgr. Mária Bobčeková
Tvorba účesu 12 Mgr. Ľudmila Štriflerová

- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole: 
22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Psychohygienické podmienky pre prácu zamestnancov a žiakov boli na dobrej úrovni. Tieto podmienky sú 
ovplyvňované hlavne vysokým vekom všetkých budov a priestorov a obmedzenými možnosťami ich 
opravy, rekonštrukcie a modernizácie (okrem budovy Š2, zastarané vykurovacie telesá, nezateplené všetky 
budovy, zatekanie striech, netesnosť okien)
Prestávky a čas vyhradený na obedy boli optimalizované aj na základe diskusie so zamestnancami a žiakmi, 
len boli limitované dopravnými harmonogramami.
Sociálna vzťahy medzi PZ sú stabilné a vzájomne sa podporujúce. Medzi PZ a žiakmi existujú 
medzigeneračné nedorozumenia a nechápania sa najmä v oblasti vnútornej motivácie a ašpirácií väčšiny 
žiakov na potrebu sebavzdelávania a sebazdokonaľovanie. 
Modernizačná zaostalosť funkcionality a kvality celoškolskej  internetovej siete a IKT pôsobí niekedy 
demotivujúco.
Situácia s Covid19 a prechod na dištančné vzdelávanie formou domácej práce PZ výrazne anonimizovala a 
zmenila tieto podmienky, nakoľko nikto na takúto zmenu nebol pripravený a často dochádzalo k ich 
porušovaniu najmä v rozvrhnutí pracovného času aj na večery, prípadne často aj počas víkendov. Príčinou 
bola najmä nepripravenosť tohto vzdelávania: učenie sa novému systému organizácie práce, prípravy, 
hodnotenia, novým formám a metódam elektronického vzdelávania, komunikácie, digitalizácie a pod. 
Podlahy v učebniach sa postupne svojpomocne rekonštruovali. Výraznú rekonštrukciu podláh si stále 
vyžaduje objekt telocvične a príslušných sociálnych zariadení. Preto bol podaný projekt revitalizácie 
objektu telocvične v r 2018, ale zo strany VÚC nebol podporený. Podobný projekt revitalizácie telocvične 
sme podali v r 2019 aj cez výzvu SOŠV SR „Projekt modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej 
infraštruktúry“ – nebol úspešný.
Tepelnú pohodu vo všetkých priestoroch školy negatívne ovplyvňujú:
- v zime nezateplenie všetkých budov (okrem Š2), zastaranosť vykurovacích systémov a netesnosť ešte 
pôvodných okien
- v lete absencia tieniacich – proti slnečných systémov a prehrievanie budov aj vďaka klimatickým zmenám
v Budúcom roku predpokladáme zlepšenie tejto oblasti pre všetkých žiakov a zamestnancov aj vďaka 
implementácii Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, keď od septembra 2020 
vzniknú pracovné pozície pre školského psychológa a špeciálneho pedagóga. Bude potrebné riešiť 
problematiku a najmä prevenciu pedagogického vyhorenia a hľadania zdrojov vnútornej či vonkajšej 
motivácie ku vzdelávaniu a sebavzdelávaniu všetkých zamestnancov školy.

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY

Záujmová činnosť:
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2019/2020:



Úroveň Súťaž
Meno žiaka (družstvo 

chlapci/dievčatá) Umiestnenie

Krajské kolo EUROCUP 2019 Prešov Ruženka Kramárová - 
strieborné pásmo

SOČ Katarína Hojová, Anna 
Mäsiarová 
Nikola Pavolková 

SOČ - stredoškoslská odborná činnosť Jana Kajanová, Magdaléna 
Žitňáková 

Medzinárodné 
kolo

EUROCUP 2019 Prešov Patrik Kyrcz - zlaté pásmo
Najlepší podnikateľský zámer Brachňáková Lenka 2

Florková Jana 3

Iné Aranžovanie gastronómií 12 Mgr. Miroslava 
Štriflerová

Carving 6 Mgr. Alena Raffajová
Mimoriadne druhy hostín 8 Mgr. Margita 

Martvoňová
Príprava nápojov 9 Mgr. Ružena Záhorová
Príprava a dekorovanie múčnikov 12 Mgr. Marta 

Hanušniaková
Spoločensko-
vedné

Manažment osobných financií 11 Ing. Katarína 
Okoličániová

Astrológia 8 Ing. Sládečková Anna
Spoločenské hry 16 Ján Šípka
Manažment osobných financií 11 Ing. Michaela Nociarová
Ruská konverzácia 7 Mgr. Kaššovičová Viera
Kinoklub 15 Mgr. Juraj Štrifler
Nemčina 12 Mgr. Kováčiková Renáta
Matematika 12 Mgr. Lisíková Janka
Príprava na prijímacie skúšky z ekonómie 9 Ing. Michaela Nociarová

Športové Florbal 10 Mgr. Ľubomír Turkota
Futbal 14 Ján Šípka
Nohejbal 10 Miroslav Janík
Biliard 8 Miroslav Janík
Kondičné bicyklovanie 13 Mgr. Juraj Štifler
Bežecké lyžovanie 9 Mgr. Ľubomír Turkota
Tenis 8 Mgr. Ľubomír Turkota
Stolný tenis 10 Mgr. Ľubomír Turkota

Technické Internet 12 Ján Šípka
Umelecké Tvorivé dielne 8 Miroslav Janík

- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových 
olympiád a postupových súťaží (nie regionálne kolá):



cudzí jazyk počet frekventantov 
žiaci dospelý Spolu

Spolu 0

Druh školského zariadenia Kapacita šk. 
zariadenia Počet žiakov

Z toho počet 
žiakov, ktorí 
nie sú žiakmi 

školy

Naplnenosť 
v %

Školský internát 70 46 0 65.71

Medzinárodné 
kolo

Najlepší podnikateľský zámer Juliána Chovančák
Lenka Trnovcová 

Najlepší podnikateľšký zámer Andrea Palovčíková 

- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží 
(nie regionálne kolá):

Úroveň Súťaž
Meno žiaka (družstvo 

chlapci/dievčatá) Umiestnenie

Krajské kolo MS v elektronických šípkach - Brezno Burda Marek, Popov Alexa, 
Popov Perica, Domoni 
Alexander, Domoni Daniel

3

24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY

- stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školský internát, centrum 
voľného času, stredisko odbornej praxe, jazyková škola):

A)

B) Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť)
Ubytovacia kapacita školského internátu je 70 miest. Školský internát poskytujeme pre žiakov SOŠOaS. 
Súčasťou internátu je, aj školská jedáleň, v ktorej sa stravujú žiaci, aj zamestnanci školy. 
90 % ubytovaných žiakov sú žiaci zo Sbska, ktorí bývajú na internáte aj počas víkendov, kedy im v ŠJ 
zabezpečujeme jedno denné teplé jedlo. Prevádzka internátu (energie, osobné náklady, stravovanie cez 
víkend) je preto nákladnejšia, ako keby sme ho cez víkendy neprevádzkovali. 
Školský internát zabezpečuje komplexnú výchovu – vzdelávaciu činnosť žiakom na základe schváleného 
výchovného programu ŠI.
Žiaci majú prístup na internet formou Wifi siete , na ktorú sa môžu pripojiť priamo vo svojich izbách.
Výchovno-vzdelávací proces, aj činnosť záujmových krúžkov ŠI umožňuje žiakom rozvíjať svoje schopnosti 
a zručnosti vo svojom voľnom čase.
Žiaci využívajú celý športový areál školy – telocvičňu s posilňovňou pre žiakov, tenisové ihrisko. V blízkosti 
školy sa nachádza plaváreň a  zimný štadión, ktoré žiaci taktiež navštevujú v ich voľnom čase.
Každoročne sa snažíme žiakov zapájať do tradičných aktivít ako je imatrikulácia prvákov, tvorivé dielne, 
športové a vedomostné súťaže.
Činnosť ŠI bola pre Covid19 od 12.3.2020 pozastavená, čo zabránilo realizovať množstvo plánovaných 
aktivít.

C) Jazyková škola



p.č. názov krúžku počet žiakov periodicita vedúci krúžku

D) CVČ

Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 
2019/2020 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok

Dátum:
Podpis riaditeľa a pečiatka školy: 


