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 (1) 
 

a) Základné identifikačné údaje o škole 
 

 
1. Názov školy: 

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

 

2. Adresa školy 

Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa 

 

3. Tel. a faxové čísla školy 

Telef. číslo: 052/71 643 11 

Faxové číslo: 052/71 643 19;  052/71 643 14  

 

4. Internetová a elektronická adresa školy 

webové sídlo: www.sosjsl.edupage.org,   

e-mail:  sekretariat@sosjsl.sk, maria.patorajova@sosjsl.sk 

 

5. Údaje o zriaďovateľovi 

Zriaďovateľom školy je Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 

6.  Vedúci zamestnanci školy: 

A) PaedDr. Vladimír Buvalič – riaditeľ školy 

B) RNDr. Peter Petrík - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie 

C) Ing. Mgr. Miroslav Knap – zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie 

D) Bc. Anna Kseňáková – vedúca odlúčeného pracoviska v Lomničke 

E) Katarína Dudová – vedúca úseku technicko-ekonomických činností 

     

Ďalší vedúci zamestnanci školy: 

F) Mgr. Alţbeta Štefančíková – hlavný majster odbornej výchovy pre  skupiny 

študijných a učebných odborov a ich zameraní – 64 ekonomika a organizácia,  

obchod a sluţby, 29 potravinárstvo 

G) Mgr. Miroslav Mytník – hlavný majster odbornej výchovy pre  skupiny študijných 

a učebných odborov a ich zameraní -  36 stavebníctvo, geodézia a kartografia, 45 

poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, 31 textil a odevníctvo, 33 

spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 

 

Odborní zamestnanci školy: 

Mgr. Dáša Senková - školský špeciálny pedagóg 

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

 

A) Rada školy 

Pri SOŠ, Jarmočná 108 pracovala Rada školy v tomto zložení: 

za kategóriu zriaďovateľa:  Ing. Peter Sokol, MUDr. Peter Bizovský, MPH;  

 Ing. Milan Murcko, Ing. Viliam Oravec, CSc. 

zástupca zamestnancov (úsek TEČ): Mgr. Mária Patorajová  

zástupca pedagogických zamestnancov (úsek PV): Mgr. Milan Ondrej  

http://www.sosjsl.edupage.org/
mailto:sekretariat@sosjsl.sk
mailto:maria.patorajova@sosjsl.sk
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zástupca pedagogických zamestnancov (úsek TV): Ing. Peter Štucka  

3 zástupcovia rodičov 

1 zástupca ţiakov : Bianka Valeková 

 

B) Iné poradné orgány školy: 

1) stále poradné orgány a komisie: 

- Rada školy 

- Ţiacka školská rada 

- Pedagogická rada školy 

- Kolégium riaditeľa      

- Gremiálna a operatívna porada 

- Pracovné porady  

- Predmetové komisie (ďalej len PK) 
 

1. predmetová komisia  všeobecno-vzdelávacích a spoločenskovedných predmetov  

                                                                   vedúca PK: Mgr. Iveta Kuzárová  

 

2. predmetová komisia cudzích jazykov 

  vedúca PK: PaedDr. Dana Joštiaková 

 

3. predmetová komisia telesnej výchovy a športu 

  vedúci PK: PaedDr. Igor Fabian 

 

4. predmetová komisia prírodovedných predmetov 

                                                                          vedúca PK: Ing. Zuzana Pekárová 

 

5. predmetová komisia odborných predmetov pre skupiny študijných a učebných 

odborov, 63 ekonomika a organizácia, obchod a sluţby I, 64 ekonomika a 

organizácia, obchod a sluţby II, 29 potravinárstvo 

                                                                            vedúca PK: Ing. Petra Romanová 

 

6. predmetová komisia odborných predmetov pre skupiny študijných a učebných 

odborov  42, 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, 31 textil 

a odevníctvo 

  vedúci PK: Ing. Jozef Čanda 

 

7. predmetová komisia odborných predmetov pre skupiny študijných a učebných 

odborov 36 stavebníctvo, geodézia a kartografia, 33 spracúvanie dreva a výroba 

hudobných nástrojov 

                                                                          vedúca PK: Ing. Vincent Sokolák 
 

 

2) Ďalšie poradné orgány školy: 

- Výchovný poradca – PaedDr. Adriana Gergelyová 

- Školský špeciálny pedagóg - Mgr. Dáša Senková  

- Komisia pre prípravu prijímacieho konania 

- Komisia pre prípravu maturitných skúšok 

- Komisia pre stredoškolskú odbornú činnosť 

- Komisia pre komisionálne skúšky a iné  

- Stravovacia komisia   
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- Komisia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

- Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia 

- Škodová a odškodňovacia komisia 

 

Koordinátori školských výchovno-vzdelávacích projektov : 

A) Koordinátor pre činnosť ţiackej školskej rady – Mgr. Antónia Merklová, 

B) Koordinátor projektu Škola podporujúca zdravie - PaedDr. Dana Joštiaková, 

C) Koordinátor prevencie – Ing. Petra Romanová  

D) Koordinátor projektu environmentálnej výchovy a enviroprojektov  

E) Koordinátor výchovy k manţelstvu a rodičovstvu – PaedDr. Adriana Gergelyová 

F) Koordinátor informatizácie - Ing. Viera Sroková 

G) Koordinátor stredoškolskej odbornej činnosti - PaedDr. Adriana Gergelyová   

H) Špecialista pre propagáciu a dokumentáciu aktivít školy - Mgr. Iveta Kuzárová 

I) Špecialista na výchovu a vzdelávanie ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

- Mgr. Dáša Senková 

 

 
 

b) Údaje o počte žiakov školy, vrátane žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 

 
 

Celkový počet ţiakov k 15. 9. 2016:  437 ţiakov (Stará Ľubovňa + Lomnička) 

Z toho ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 52 ţiakov 

 

Celkový počet ţiakov k 31. 8. 2017:  410 ţiakov (Stará Ľubovňa + Lomnička) 

Z toho ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 48 ţiakov 

 
 

 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základnej 
školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov  na prijímacích 
skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredných 
školách 

 
 

 
d) Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka strednej školy;  

údaje o počte  a  úspešnosti uchádzačov na prijatie 
 

 

V školskom roku 2016/2017 bolo spolu prijatých a  zapísaných do tried  1. ročníka strednej 

školy do jednotlivých študijných a učebných odborov  145  ţiakov. 

Kritériá k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2016/2017 a podmienky pre prijatie 

uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka v školskom roku 2016/2017 úspešne splnilo 145 

ţiakov.  Uchádzači o štúdium v študijnom odbore hotelová akadémia konali prijímaciu 

skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a zvoleného cudzieho jazyka,  uchádzači o 

štúdium v učebných odboroch boli prijatí bez prijímacích skúšok v zmysle schváleného 

počtu ţiakov na základe umiestnenia v celkovom poradí uchádzačov. 
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Počty prijatých a zapísaných ţiakov do tried 1.ročníka v školskom roku 2016/2017: 

 

5-ročný študijný odbor:  

1 trieda: 6323 K  hotelová akadémia - 19  

 

3-ročné učebné odbory:     
1 trieda:   3661 H  murár - 19 

   6445 H  kuchár - 11 

 6456 H  kaderník - 6 

    

1 trieda  4561 H 03 poľnohospodár – sluţby - 13 

  

študijné odbory nadstavbového  štúdia: 

1 trieda:            3659 L stavebníctvo - 11 

 6421 L  spoločné stravovanie - 9 

 6426 L  vlasová kozmetika - 8  

  

učebné odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi: 

   3161 F  praktická ţena - 21 

 3686 F  stavebná výroba  - 10 

         4579 F  lesná výroba - 9 

    

Nenaplnenosť jednotlivých študijných a učebných odborov: 

 

Škola nenaplnila plánované počty ţiakov pre prijatie na štúdium v školskom roku 2016/2017 

v týchto študijných odboroch: 
 

3650 M  staviteľstvo   

3656 K  operátor stavebnej výroby 

4211 M 16  záhradníctvo - záhradná a krajinárska tvorba  

6405 K  pracovník marketingu 

6444 K  čašník, servírka 

6445 K  kuchár 

 

Škola nenaplnila plánované počty ţiakov pre prijatie pre školský rok 2016/2017 v týchto 

učebných odboroch: 
 

3668 H  montér suchých stavieb 

6444 H  čašník, servírka 

6489 H  hostinský 

 

Počet tried plánovaných odborov v školskom  roku 2016/2017: 

- 5-ročné študijné odbory : 1 trieda 

- 3-ročné učebné odbory: 3 triedy 

- 2-ročné nadstavbové štúdium: 1 trieda 

- 2-ročné učebné odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi: 2 triedy 
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania  

 

 

A) Výsledky klasifikácie prospechu, dochádzky a správania ţiakov k 30.6.2017 (Stará    

Ľubovňa) 
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I.HOA 21/1 
 

4 3 13 1 0 1 0 1 0 2,12 0 0 0 4363 93 

I.KCC 17/4  2 3 10 2 0 0 2 0 0 2,61 3 0 1 3353 245 

I.MSK 20/0 
 

1 1 18 0 0 0 0 0 0 2,49 2 1 0 3256 205 

I.SVS 20/0 
 

1 5 13 1 0 0 1 0 0 2,42 0 0 0 4741 356 

II.HOA 26/0 
 

5 7 11 3 2 0 1 2 0 2,21 2 0 1 5352 308 

II.KCM 25/4 
 

1 6 17 1 0 0 1 0 0 2,47 1 0 0 4258 229 

II.SVS 13/0  0 4 6 3 0 0 3 0 0 2,58 0 0 0 3410 491 

III.HOA 18/1 
 

5 5 8 0 0 0 0 0 0 1,69 4 1 1 3564 293 

III.KCA 14/0 
 

0 4 10 0 0 0 0 0 0 2,63 4 1 1 2940 318 

III.KCC 19/3 
 

0 4 12 3 1 0 0 0 2 2,55 3 3 4 7779 3583 

III.MSK 22/3  2 6 14 0 0 0 0 0 0 2,19 1 0 0 3555 135 

IV.HOA 25/0  5 8 12 0 0 0 0 0 0 1,9 2 0 0 5449 111 

IV.KCO 18/0  3 2 13 0 0 0 0 0 0 2,19 2 0 0 1758 96 

V.HOA 20/1  2 3 14 0 0 0 0 0 1 2,29 2 1 0 3255 263 

Spolu 278/17 26

6 31 61 171 14 3 1 8 3 1 2,3 26 7 8 57033 6726 

 

Priemerný počet vymeškaných ospravedlnených hodín na 1 ţiaka je:205,15 

Priemerný počet vymeškaných neospravedlnených hodín na 1 ţiaka je:  24,19 
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B) Výsledky klasifikácie prospechu, dochádzky a správania ţiakov k 30.6.2017 

     (Lomnička) 
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I.SLV 19/11 19 0 1 18 0 0 0 0 0 0 3,45 10 4 0 3340 501 

I.PRZ 20/7 20 1 14 15 0 0 0 0 0 0 3,01 4 3 0 2944 754 

I.MUP 23/0 23 0 3 20 0 0 0 0 0 0 2,7 3 2 0 3836 334 

II.SLV 21/7 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0 3,7 6 3 0 4870 991 

II.PRZ 14/6 14 0 1 13 0 0 0 0 0 0 3,12 0 2 0 2925 500 

II.MUP 22/0 22 0 4 18 0 0 0 0 0 0 2,78 2 1 0 3478 71 

III.MUP 13/0 13 0 1 12 0 0 0 0 0 0 2,83 2 1 0 2480 348 

Spolu 132/31 
132 1 24 117 0 0 0 0 0 0 3,08 27 16 0 23873 3499 

 

 

Priemerný počet vymeškaných ospravedlnených hodín na 1 ţiaka je:  180,85 

Priemerný počet vymeškaných neospravedlnených hodín na 1 ţiaka je:  26,50 

 

 

C) Výsledky klasifikácie prospechu, dochádzky a správania ţiakov k 31.8.2017 ( Stará    

Ľubovňa) 
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I.HOA 21/1 
 

4 3 14 0 0 0 0 0 0 2,11 0 0 0 4363 93 

I.KCC 17/4  2 3 10 2 0 0 2 0 0 2,61 3 0 1 3353 245 

I.MSK 20/0 
 

1 1 18 0 0 0 0 0 0 2,49 2 1 0 3256 205 

I.SVS 20/0 
 

1 5 13 1 0 0 1 0 0 2,42 0 0 0 4741 356 

II.HOA 26/0 
 

5 7 13 1 0 0 1 0 0 2,2 2 0 1 5352 308 

II.KCM 25/4 
 

1 6 17 1 0 0 1 0 0 2,47 1 0 0 4258 229 

II.SVS 13/0  0 4 6 3 0 0 3 0 0 2,58 0 0 0 3410 491 

III.HOA 18/1 
 

5 5 8 0 0 0 0 0 0 1,69 4 1 1 3564 293 

III.KCA 14/0 
 

0 4 10 0 0 0 0 0 0 2,63 4 1 1 2940 318 

III.KCC 19/3 
 

0 4 15 0 0 0 0 0 0 2,55 3 3 4 7779 3583 
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III.MSK 22/3  2 6 14 0 0 0 0 0 0 2,19 1 0 0 3555 135 

IV.HOA 25/0  5 8 12 0 0 0 0 0 0 1,9 2 0 0 5449 111 

IV.KCO 18/0  3 2 13 0 0 0 0 0 0 2,19 2 0 0 1758 96 

V.HOA 20/1  2 3 14 0 0 0 0 0 1 2,29 2 1 0 3255 263 

Spolu 278/17 26

9 31 61 176 8 2 1 8 3 1 2,3 26 7 8 57033 6726 

 

 

 
 

E) Údaje  o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie  na maturitnej skúške 2017 
 

Počet prihlásených ţiakov na MS : 53 

Externú časť maturitnej skúšky konalo:  

 zo slovenského jazyka  a literatúry: 51ţiakov 

 z anglického jazyka: 35 ţiakov 

 z nemeckého jazyka: 12ţiakov 

 z ruského jazyka: 1 ţiak 

 z matematiky: 1 ţiak 

Neúspešní ţiaci na externej časti maturitnej skúšky:   

 zo slovenského jazyka a literatúry : 8 ţiakov  

 z anglického jazyka: 12 ţiakov 

 z nemeckého jazyka: 7 ţiakov 

 z ruského jazyka: 1 ţiak 

 z matematiky: 1 ţiak 

Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky konalo: 

 zo slovenského jazyka a literatúry: 51 ţiakov 

 z anglického jazyka: 35 ţiakov 

 z nemeckého jazyka: 12 ţiakov 

 z ruského jazyka: 1 ţiak 

Neúspešní ţiaci na písomnej forme internej časti maturitnej skúšky:   

 zo slovenského jazyka a literatúry : 2   

 z anglického jazyka: 2 

 z nemeckého jazyka: 2  

 z ruského jazyka: 0  

Praktickú časť odbornej zloţky maturitnej skúšky konalo: 50 ţiakov 

Neúspešní ţiaci z praktickej časti odbornej zloţky maturitnej skúšky:1 

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky konalo: 47 ţiakov 

Neúspešní ţiaci na ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z predmetov :   

 slovenský jazyk: 0 

 anglický jazyk: 0  

 nemecký jazyk: 1 

 ruský jazyk: 0 

Dobrovoľná maturitná skúška : 1 ţiak – iba EČ 
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Dosiahnuté výsledky  v EČ a PFIČ  MS: 
 

Predmet Počet ţiakov Úroveň Úspešnosť  EČ 

v  % 

Úspešnosť PFIČ 

v  % 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
51 - 84,31 96,07 

Anglický jazyk 35 B 1 65,71 94,28 

Nemecký jazyk 12 B 1 41,66 83,33 

Ruský jazyk 1 B1 0 100 

Matematika 1 - 0 - 

 

 

Dosiahnuté výsledky z internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy: 
 

 

Maturitný predmet Počet ţiakov 

Ústna forma 

Ø známka 

Slovenský jazyk 47 2,17 

Anglický jazyk 36 2,31 

Nemecký jazyk 10 2,90 

Ruský jazyk 1 3,00 

Praktická časť odbornej zloţky 50 1,86 

Teoretická časť odbornej zloţky 47 2,26 

 

 

Študijný odbor Počet ţiakov 
Praktická časť OZ 

Ø známka 

Teoretická časť OZ 

Ø známka 

Hotelová akadémia 19 1,84 2,31 

Kuchár 8 1,12 2,12 

Čašník, servírka 5 1,00 2,40 

Operátor stavebnej výroby 5 1,40 1,80 

Vlasová kozmetika - 

nadstavbové štúdium   
6 2,66 2,66 

Stavebníctvo - nadstavbové 

štúdium   
3 2,66 1,50 

Spoločné stravovanie -

nadstavbové štúdium   
4 2,25 2,00 
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Celkové hodnotenie: 

 

Predsedovia predmetových komisií pracovali zodpovedne, dobre organizovali prácu 

svojich komisií, dbali na objektivitu hodnotenia ţiakov a rešpektovali platnú legislatívu. 

Pedagogická dokumentácia a všetky poţadované tlačivá  boli pripravené podľa pokynov 

NÚCEM a v súlade s platnou legislatívou. Organizačné zabezpečenie a harmonogram  

ústnej formy internej časti MS  bolo vypracované precízne. Maturitná skúška prebehla bez 

akýchkoľvek problémov a v súlade s § 74 - § 93 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove 

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

predpisov a vyhlášky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení 

neskorších predpisov. 

Na škole maturovali 3 ţiaci so zdravotným znevýhodnením. Na základe ţiadosti 

o úpravu maturitnej skúšky nekonali EČ a PFIČ maturitnej skúšky z cudzieho jazyka 

a vykonali iba ÚFIČ maturitnej skúšky.  

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky bola v súlade s obsahom 

 cieľových poţiadaviek na vedomosti a  zručnosti maturantov. Boli aplikované metodické 

pokyny NÚCEMU k  EČ a PFIČ maturitnej skúšky. Učebne na jednotlivé časti maturitnej 

skúšky boli pripravené na ţiadanej  úrovni. V písomnej forme internej časti maturitnej 

skúšky náročnosť tém a zadaní zo slovenského jazyka, zadaní z cudzích jazykov, výber tém 

a zadaní bola primeraná.  

Počas realizácie EČ a PFIČ sa uskutočnila na škole inšpekcia. 

V praktickej časti odbornej zloţky MS sa realizovali formy: praktická realizácia 

a predvedenie komplexnej úlohy, obhajoba vlastného projektu a obhajoba úspešných 

súťaţných prác. 

Pri ústnej forme internej časti MS obsah zadaní (tém)  bol v súlade   s obsahom 

cieľových poţiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov podľa predmetov a v súlade 

s prílohou vyhlášky č.318/2008 Z.z., časť III a IV. 

Priebeh MS sa niesol v pokojnej pracovnej atmosfére.  
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   Výsledky záverečných skúšok v školskom roku 2016/2017 

 
 

 

 

 

Učebný odbor 

 

Počet ţiakov 
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3161 F praktická ţena - Lomnička 14 0 0 10 10 0 4 

3661 H murár – Lomnička 7 1 2 4 7 0 0 

3686 F stavebná výroba -Lomnička 10 0 0 7 7 0 3 

4579 F lesná výroba - Lomnička 11 0 0 4 4 0 7 

4561 H 03 poľnohospodár – sluţby 

Lomnička 
6 0 2 4 6 0 0 

6456 H kaderník 10 2 5 3 10 0 0 

2964 H cukrár 4 1 0 3 4 0 0 

3355 H stolár 5 2 1 2 5 0 0 

3661 H murár 7 2 3 2 7 0 0 

6445 H kuchár 6 0 1 5 6 0 0 

6444 H čašník, servírka 7 2 1 4 7 0 0 

Spolu     87   10   15 48  73   0   14 

 

Záverečné skúšky 

- záverečná skúška sa koná - v riadnom skúšobnom období od 16. júna do 30. júna 

- v mimoriadnom skúšobnom období v septembri alebo vo    

   februári nasledujúceho školského roka, 

- harmonogram záverečných skúšok spracuje ZRPV do 15. mája, 

- témy na záverečnú skúšku, jej písomnú, praktickú a ústna časťpo prerokovaní 

v predmetových komisiách  schvaľuje  riaditeľ školy do 31. marca, 

- termín vymenovania predsedov skúšobných komisií Okresným úradom v Prešove  je 

do 15 apríla, 

- členov skúšobnej komisie z pedagogických zamestnancov školy vymenúva riaditeľ 

školy do 30.apríla, 

- delegovaného zástupcu stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie 

vymenúva riaditeľ školy za stáleho člena skúšobnej komisie do 15. mája, 

- vymenúvací dekrét a harmonogram organizácie záverečnej skúšky zašle riaditeľ 

školy zástupcovi stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie do 25. mája, 

- témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky predkladá riaditeľ školy stavovskej 

organizácie alebo profesijnej organizácie najneskôr do 7. mája, 

- stavovská organizácia alebo profesijná organizácia sa písomne vyjadrí k obsahu 

záverečnej skúšky najneskôr do 25. mája. 
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f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov  a ich 
zameraní, v ktorých škola zabezpečuje  výchovu 
a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 

 

Študijné odbory: 
6323 K  hotelová akadémia 

3656 K operátor stavebnej výroby 

6445 K            kuchár 

6444 K            čašník, servírka 

 

Denné nadstavbové štúdium 
3659 L stavebníctvo  

6421 L spoločné stravovanie 

6426 L vlasová kozmetika 

 

Učebné odbory: 
2964 H            cukrár     

3355 H  stolár 

3661 H murár 

4561 H 03 poľnohospodár so zameraním – sluţby 

6444 H čašník, servírka   

6445 H  kuchár 

6456 H kaderník 

 

Učebné odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi: 

3161 F             praktická ţena   

3686 F            stavebná výroba 

4579 F lesná výroba 

 

Experimentálne overovanie: 

Škola neoverovala ţiadny experimentálny  študijný alebo  učebný odbor. 

 

 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného  
predpokladu pedagogických zamestnancov školy  

 

 

Veková štruktúra pedagogických zamestnancov 

 

Vek 
Do 30 

rokov 

31 – 40 

rokov 

41 – 50 

rokov 

51 – 60 

rokov 

nad 60 

rokov 

Všetkých 

zamestnancov 

spolu 

Priemerný 

vek 

Počet 

zamestnancov 

8 16 13 24 3 64 43,85 

Z toho ţeny 4 10 9 14 1 37 47,52 
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Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov 

 

Počet učiteľov 37 Kvalifikovaných 35 

Z toho externých 0 Nekvalifikovaných 4 

  Doplňujúcich si kvalifikáciu 1 

  Učitelia s 1. kvalifikačnou skúškou 9 

  Učitelia s 2. kvalifikačnou skúškou 11 

  Učitelia s vedecko-akademickou hodnosťou 5 

 

Počet majstrov 

odbornej výchovy 

 

27 

Z toho s VŠ vzdelaním:  

1. stupňa 

2. stupňa 

Z toho MOV s 1. kvalifikačnou skúškou 

Z toho MOV s 2. kvalifikačnou skúškou 

 

13 

10 

16 

3 

  ÚSO s 1. atestáciou  1 

  So SŠ vzdelaním a DPŠ   2 

  So SŠ bez DPŠ 1 

 

 

Veková štruktúra odborných zamestnancov 

 

Vek 
Do 30 

rokov 

31 – 40 

rokov 

41 – 50 

rokov 

51 – 60 

rokov 

nad 60 

rokov 

Všetkých 

zamestnancov 

spolu 

Priemerný 

vek 

Počet 

zamestnancov 

  1   1 48,00 

Z toho ţeny   1   1 48,00 

 

 

Kvalifikačná štruktúra odborných zamestnancov 

 

Počet odborných zamestnancov 1 Kvalifikovaných 1 

Z toho externých 0 Nekvalifikovaných 0 

  Doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

  Odborní zamestnanci s 1. kvalifikačnou 

skúškou 

1 

  Odborní zamestnanci s 2. kvalifikačnou 

skúškou 

0 

  Odborní zamestnanci s vedecko-

akademickou hodnosťou 

0 

 

Počet nepedagogických zamestnancov:  25 

z toho na úseku technicko-ekonomických činností: 20 

školská jedáleň: 5  
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 
školy 

 
 
V školskom roku 2016/2017 sa pedagogickí zamestnanci školy zúčastnili týchto foriem 

ďalšieho vzdelávania: 

 

Adaptačné vzdelávanie:  

- 1 pedagogický zamestnanec (1 MOV)   

 

Aktualizačné vzdelávanie: 

 Regionálne pracovisko MPC Prešov, T. Ševčenka 11, 080 20  Prešov   

- Rozvíjanie finančnej gramotnosti na ZŠ a SŠ : 1 učiteľ 

- Praktické osobné financie v edukačnom procese : 1 učiteľ 

- Základný zjazdový výcvik pre pedagogických zamestnancov – inštruktorov  

lyţovania: 3 učitelia 

- Ochrana ţivota a zdravia : 5 učitelia 

- Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity ţiakov  

v škole : 1 učiteľ 

- Globálne vzdelávanie a jeho aplikácia v edukačnom procese : 1 učiteľ  

- Rozvoj digitálnej gramotnosti na ZŠ a SŠ : 1 učiteľ 

- Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet : 2 učitelia 

- Podnikanie v cestovnom ruchu a tvorba podnikateľského plánu : 1 učiteľ 

 

 Educa, n.o., Hviezdoslavova 7, 040 43 Košice 

- Vyuţitie tvorby web stránok v edukačnom procese : 5 MOV 

 

Inovačné vzdelávanie 

 Škola Plus s.r.o., Sabinovská 145, 080 01 Prešov 

- Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania : 1 učiteľ, 7 MOV 

 

Špecializačné vzdelávanie  

 Regionálne pracovisko MPC Prešov, T. Ševčenka 11, 080 20  Prešov   

- Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie : 1 učiteľ 
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i) Údaje o aktivitách  a prezentácii školy na verejnosti 
 

 
V rámci činnosti predmetovej komisie všeobecno-vzdelávacích a spoločenskovedných 

predmetov  boli v školskom roku 2016/2017 realizované tieto aktivity: 

 

 

Vedúca PK: Mgr. Iveta Kuzárová  - učiteľka SJL, OBN  

členovia:     

1. Mgr. Antónia Merklová - učiteľka SJL,DEJ,OBN 

2. PaedDr. Adriana Gergelyová    - učiteľka ETV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov 

pracuje podľa Plánu práce PK na školský rok 2016/2017, v 1. polroku tohto školského roka 

zasadala  dvakrát a plnila úlohy vyplývajúce zo septembrového a januárového zasadnutia. 

Medzi ne patrili úlohy ako:  

 Prerokovanie plánu práce PK. 

 Školské vzdelávacie programy pre I., II. a III. študijných a učebných odborov, IV. 

a V. ročník študijných odborov pre šk.r.2016/2017 - inovácia na základe POP. 

 Realizácia školských súťaţí a zapojenie sa do ďalších súťaţí a aktivít.  

 Príprava a realizácia exkurzie do Bratislavy – Svetová výstava  Cosmos Discovery. 

 Ponuka vzdelávacích programov MC.                 

 Plán otvorených hodín.  

 Ponuka záujmových útvarov členov PK. 

 Ročné tematické plány pre ţiakov so ŠVVP. 

 Vstupné testy a vstupné diktáty. 

 Projekt Najzaujímavejšie podujatie školskej kniţnice - realizácia projektu „Po 

stopách našej temnej minulosti“. 

 Projekt „Záloţka do knihy vytvára priateľstvá“. 

 Priebeţné plnenie tematických plánov. 

 Analýza vstupných testov a diktátov zo SJL.                                                      

 Príprava triedneho a školského kola HK. 

 Príprava a realizácia Skúšobnej maturity zo SJL pre ţiakov končiacich ročníkov 

študijných odborov. 

 Realizácia rozhlasových relácií a 1. číslo časopisu ŠUM. 

 Tvorba násteniek.  

 Príprava školského časopisu do súťaţe Štúrovo pero. 

 Priebeţná kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov, ktorí sú začlenení                     

do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 Príprava školskej súťaţe Za krásu slova. 

 

Záujmová činnosť: 

 Školský literárny časopis ŠUM – Mgr. Kuzárová 
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Vzdelávacia oblasť: 

Hodnotenie plnenia časovo-tematických plánov: 

Členky PK doplnili do ŠkVP predmetov SJL, OBN a DEJ poţiadavky POP na šk. rok 

2016/2017, zamerali sa hlavne na čitateľskú gramotnosť, problematiku holokaustu 

a ľudských práv. Zároveň pripravili ročné tematické plány z jednotlivých predmetov podľa 

inovovaných ŠkVP, do ktorých zakomponovali i poţiadavky POP na šk. rok 2016/2017. 

Následne boli tieto plány na prvom zasadnutí schválené. Členovia PK schválili i ročné 

individuálne tematické plány zo SJL pre ţiakov so ŠVVP, ktoré pripravili v spolupráci so 

školským špeciálnym pedagógom, Mgr. D. Senkovou.  

Ročné tematické plány sa priebeţne plnia, nevyskytujú sa výraznejšie rozdiely medzi 

naplánovaním a reálnym stavom.  

Vyučujúci jednotlivých predmetov zároveň na prvom zasadnutí PK zhodnotili plnenie 

ročných tematických plánov v minulom školskom roku. Časový harmonogram bol 

dodrţaný, ciele boli splnené podľa moţností a schopností jednotlivých ţiakov. 

 Učitelia SJL pripravili, schválili a zrealizovali vstupné diagnostické testy a vstupné 

diktáty pre jednotlivé ročníky študijných odborov a nadstavbového štúdia i prvé 

ročníky učebných odborov. Testy boli prekonzultované so špeciálnym pedagógom       

Mgr. Senkovou a zohľadňujú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby začlenených 

ţiakov. Písanie vstupných diktátov a testov prebehlo v mesiaci september.  

Vstupné diktáty neboli zamerané na konkrétne gramatické javy. Vstupné testy boli 

zamerané na prácu s textom a čítanie s porozumením, literárne a gramatické úlohy 

vyţadovali triedenie a výber z dosiahnutých vedomostí i všeobecný prehľad.  

Vstupné testy a vstupné diktáty boli rovnaké pre jednotlivé ročníky študijných odborov, 

učebných odborov i nadstavbového štúdia a majú čisto diagnostický charakter. Ich 

známky neboli zohľadnené v polročnom hodnotení jednotlivých ţiakov. 

Výsledky vstupných testov a vstupných diktátov: 

 

Trieda Počet 

ţiakov/písalo 

Vstupný  test 

Ø/% 

Vstupný diktát 

Ø 

I. HOA 19/15 3,2/49,6 3,02 

I. KCC 17/13 4,3/32,69 4,72 

I. MSK 19/11 4,64/14,4 5,0 

I. SVS 19/16 4,43/28,9 4,22 

II. HOA 26/21 3,57/45,7 2,90 

II. SVS 17/10 3,90/50,68 4,50 

III. HOA 19/17 2,58/72,76 2,06 

III. KCA 14/13 3,92/45,29 3,70 

IV. HOA 25/22 3,63/50,87 3,68 

IV. KCO 18/15 3,46/66,92 3,71 

V. HOA 19/16 2,63/65,7 2,90 
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Najčastejšie nedostatky – diktát: 

 pravopis prídavných mien – N pl., 

 rozlišovanie/pravopis vzorov prídavných mien pri skloňovaní – napr. 

peknými/cudzími, 

 rozlišovanie/pravopis vzorov podstatných mien pri skloňovaní – napr. psy/psi, 

chlapi/duby, od ţeny/kosti, ... 

 písanie veľkých písmen vo vlastných podstatných menách a viacslovných názvoch, 

 písanie vybraných slov, 

 písanie dĺţňov,  

 písanie predloţkových spojení hlavne so zámenom (spolu so slovom), 

 prípony podstatných mien –ov, -ou, -ami/-mi, 

 pravopis predloţiek s, so,,68 

 nesprávne písanie predloţkových spojení, napr. predomnou, sním,... 

 písanie čiarky v súvetí a jednoduchej vete (prístavok, oslovenie, hodnotiace častice).  

Nedostatky - test: 

 najväčší problém – čítanie s porozumením, mechanické čítanie textu bez hľadania 

súvislostí,  

 nepozornosť pri práci s textom, 

 slabé poznatky z jazyka – napr. problémy so slovnými druhmi, veľké nedostatky 

v určovaní vetných členov, druhov viet, veľmi slabá slovná zásoba, problémy 

s pravidlami a výnimkami slovenského pravopisu. 

Výsledky kontrolných diktátov č. 1 a 1. kontrolnej slohovej práce (mesiac december): 

 

Trieda 

Kontrolný diktát 

č. 1  

Ø 

1. kontrolná 

slohová práca  

Ø 

I. HOA 2,99 2,30 

I. KCC 3,15 3,25 

I. MSK 4,5 3,54 

I. SVS 3,93 3,1 

II. HOA 3,37 2,37 

II. KCM 3,7 3,21 

II. SVS 3,42 3,57 

III. HOA 2,53 2,53 

III. KCA 3,83 3,35 

III. KCC 2,66 3,5 

III. MSK 2,63 3,45 

IV. HOA 2,68 2,76 

IV. KCO 3,35 3,06 

V. HOA 2,43 3,38 
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Kontrolné diktáty boli v jednotlivých ročníkoch študijných a učebných odborov rovnaké. 

Ţiaci tretích ročníkov učebných odborov písali doplňovací diktát, pretoţe bol zameraný na 

cudzie slová (vysoká náročnosť).  

Najčastejšie nedostatky – diktát: 

Pravidelne sa opakuje napriek precvičovaniu: 

 nesprávne písanie dĺţňov,  

 nesprávne písanie a spodobovanie predloţiek s/so, z/zo, 

 písanie predloţkových spojení hlavne predloţky s osobnými zámenami, ktoré ţiaci, 

napriek precvičovaniu a upozorňovaniu píšu spolu, 

 rozdeľovanie slov na konci riadkov, 

 spodobovanie na začiatku, vo vnútri, na konci a hranici slov, 

 pravopis prípon podstatných mien a prídavných mien  -  -mi, -ami, -ov/-ou, y/ý, i/í, 

 pravopis prídavných mien – vzor pekný (hlavne N pl.), 

 čiarka v jednoduchej vete a v súvetí. 

1. kontrolná slohová práca: 

Ţiaci jednotlivých ročníkov a odborov majú moţnosť výberu témy vopred určeného a 

precvičeného slohového útvaru. 

Najčastejšie nedostatky pri tvorbe kontrolných slohových prác: 
 pravopisné chyby, 

 slabá úprava, 

 nedodrţaný rozsah, 

 členenie na odseky, 

 rozdeľovanie slov, 

 odklon od témy. 
 

Vyučovací proces, príprava ţiakov a ich výsledky 

Najčastejšie problémy na hodinách predmetu slovenský jazyk a literatúra: 

 Mechanické prijímanie informácií bez  záujmu precvičiť problémovú úlohu. 

 Chýbajúca sebakontrola po vyriešení úlohy. 

 Nezáujem o následné vzdelávanie, precvičovanie zručností a upevňovanie vedomostí 

a s tým súvisiaca takmer ţiadna alebo ţiadna príprava na vyučovanie. 

 Vplyv nárečia, napr. písanie dĺţňov. 

Okamţitá rezignácia, reakcia „ja to neviem“ bez toho, aby ţiak pracoval na riešení 

úlohy. Povaţovanie poţiadaviek učiteľa na prípadnú domácu úlohu či domácu 

prípravu  za nezmyselné, zbytočné. 

 Veľmi vysoký počet ţiakov, ktorí majú veľkú absenciu na vyučovacích hodinách 

(choroba počas teoretického vyučovania, „zázračné“ uzdravenie počas praktického 

vyučovania a opäť PN). 

 Veľká absencia ţiakov na prvých, prípadne posledných dvoch vyučovacích hodinách 

–  praktizovanie hlavne v II.SVS ( Švancarová, Janečka, Homiak). 

 Vyhýbanie sa preverovaniu vedomostí ústnou či písomnou formou, z toho 

vyplývajúci nedostatok známok, prípadná väčšia záťaţ v závere hodnotiaceho 

obdobia. Ţiaci na posledných vyučovacích hodinách pred klasifikáciou neustále 

poţadujú hodnotenie z presne nimi vymedzeného učiva. 

 Chýbajúca sebareflexia u ţiakov, mnohí odmietajú názor, ţe za ich nedostatočné 

študijné výsledky v prevaţnej miere môţe pohodlnosť a absencie. 

 Ţiadna príprava na vyučovanie počas či v závere praktického vyučovania spôsobuje 

prehlbovanie nedostatkov u ţiakov.  
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 Pouţívanie mobilných telefónov na vyučovaní. Na upozornenia ţiaci reagujú 

podráţdene, prípadne vyjednávajú či na chvíľu ich odloţia.   

 Veľkým problémom sú ţiaci, hlavne nadstavbári s IUP. V tomto polroku neprejavili 

záujem o konzultácie, ich príprava nie je ţiadna alebo takmer ţiadna. Poţadujú  od 

učiteľov vypracované poznámky,  nemajú záujem samostatne  pracovať, pracovať 

s informáciami a následne prekonzultovať prípadné nedostatky. Viacerí sa ani 

nedostavili na preverenie vedomostí. Niektorí poţadujú skúšanie iba z minimálneho 

rozsahu učiva. 

 Mnohí ţiaci nemajú záujem zlepšovať sa, analýzy diktátov či preverovaní vedomostí 

a úlohy zamerané na čítanie s porozumením berú ako nutné zlo. Domácu prípravu 

nepovaţujú za potrebnú, po PN či praktickom vyučovaní nemajú záujem doplniť si 

poznámky a doučiť sa napr. s pomocou učiteliek na konzultáciách. 

 O popoludňajšie konzultácie ţiaci II.SVS a V.HOA nemajú záujem, 

konzultáciách/doučovanie takmer  pravidelne absolvujú iba niektorí ţiaci zo 

IV.KCO.  

 

Odstraňovanie nedostatkov: 

Učiteľky: 

  Precvičujú pravopis, následne realizujú rozbor chýb, upozorňujú na chyby pri 

akomkoľvek písomnom  či ústnom prejave. 

 Pre získavanie a upevňovanie poznatkov z učiva jednotlivých predmetov sa 

zameriavajú na rozvoj tvorivosti a prehlbovanie čitateľskej gramotnosti, schopnosti 

samostatne pracovať s náučnými slovníkmi, encyklopédiami, jazykovými slovníkmi, 

odbornou literatúrou. Pomocou úloh typu - vyhľadaj ..., nájdi v texte .... sa snaţia 

u ţiakov rozvíjať schopnosť pracovať s informáciami v texte.  

 Vyuţívajú názorné pomôcky, samostatnú i skupinovú prácu Ţiţkov. 

 Vysvetľujú  ţiakom zadanie danej vyučovacej hodiny a určujú konkrétne úlohy 

s ohľadom na schopnosti, vedomosti a zručnosti ţiakov, ktorí pracujú individuálne 

alebo v skupinách. 

 Usmerňujú samostatnú prácu ţiakov alebo prácu ţiakov v skupinách počas riešení 

jednotlivých úloh. 

 Vyuţívajú postupné vzájomné oboznamovanie ţiakov so svojimi dosiahnutými 

výsledkami a nimi zvolenými postupmi. 

 Pripravujú úlohy zamerané na tvorivosť a čítanie s porozumením nielen pri preberaní 

nového učiva, ale i precvičovaní či upevňovaní získaných vedomostí - vyuţívajú 

úlohy typu -, vyhľadaj ..., nájdi v texte ..., porovnaj ...,   

 Vyuţívajú trojfázový model čítania s porozumením:  

1. Aktivity pred čítaním textu – rýchly prieskum – skimming, brainstorming, 

motivačný rozhovor o skúsenostiach, poznatkoch ţiaka, hľadanie kľúčových 

slov. 

2. Aktivity počas čítania textu – na udrţanie pozornosti na ciele čítania  - napr. 

pojmová mapa, identifikácia kľúčových slov.  

3. Aktivity po prečítaní textu  
divergentné otázky – na rozvoj kritického myslenia –  Prečo? Ako 

vysvetľuješ…? Aký je postoj autora?  

Kladenie otázok samotnými ţiakmi – (predvídanie moţných odpovedí – 

výchova aktívneho čitateľa. 

Vyhľadávanie kľúčových informácií, triedenie, kategorizovanie, spracovanie 

informácie, hľadanie vzťahov medzi nimi - rozvoj kľúčovej kompetencie 

v dnešnej informatickej spoločnosti.  
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Súhrn textu – ţiaci revidujú pôvodný text – tvorba pojmových máp, tabuliek, 

schém, konspektov, osnov. 

 

Nielen v končiacich ročníkoch študijných odborov a nadstavbového štúdia vyuţívajú čo 

najrozmanitejšie typy úloh pri práci s textom. Veľkým problémom u prevaţnej väčšiny 

ţiakov je však nedostatočná slovná zásoba, ktorá súvisí s nezáujmom o čítanie, 

a „najobľúbenejšie“ mechanické prijímanie informácií. 
 

Vzdelávacie aktivity:  

 Vyučujúci zo SJL aj v tomto školskom roku, 19. decembra 2016, zrealizovali skúšobnú 

maturitu zo SJL pre ţiakov končiacich ročníkov študijných odborov a nadstavbového 

štúdia. Takáto skúsenosť umoţňuje ţiakom lepšie sa pripraviť na maturitné testovanie, 

zhodnotiť svoje moţnosti a porovnať ich s dosiahnutými výsledkami. Vyučujúce zistili, 

ţe takéto testovanie má väčšinou motivačný charakter, i keď sa objavili aj prípady, kedy 

sa ţiaci uspokojili s výsledkom a ich následná práca počas vyučovacieho procesu či 

domáca príprava  klesla na minimum či nebola ţiadna.   

Priebeh skúšobnej maturity kopíroval externú a internú časť písomnej formy maturitnej 

skúšky. Zapojilo sa do nej 46 ţiakov, ktorí absolvovali externú časť – test, po krátkej 

prestávke internú časť písomnej formy MS. Rozdelení boli do dvoch skupín, kaţdá 

skupina mala svojho koordinátora. Pre preverenie vedomostí učiteľky SJL vybrali test 

MS 2015 a témy MS 2016. Realizácia testovania a následné hodnotenie boli v súlade 

s podmienkami celoštátneho testovania maturantov.  
 

Vyhodnotenie: 

-  Externá časť písomnej formy: 

 najväčší problém – čítanie s porozumením, riešenie úloh s krátkou 

odpoveďou. 

 10 ţiakov nesplnilo podmienku minimálneho počtu bodov potrebných pre 

úspešnosť, dosiahli menej ako 33%: - V.HOA - Kubová, Zajac, Bondrová, 

Gernátová, IV.KCO - Dziaková, Krišák, II.SVS - Homiak, Majerská, 

Habiňáková, Dziak . 

 34 - 39% dosiahli: V.HOA - Štefančík, Kyšeľová, Penxa,  IV.KCO  -

Polomčák, II.SVS  - Lichvárová. 

 40 - 49% dosiahli: V.HOA  - Čerkalová, Dudláková, Fröhlich, Kmečová, 

IV.KCO  - Novotný. 

 50 - 59% dosiahli: V.HOA - Selepová, Ptáková, Lorenčíková,Haničáková, 

IV.KCO – Fidermák, Baláţ, Labant, Grigľák, Vdoviak, Matoľák, 

Grechová, Lorenčík, II.SVS - G. Girgošková.  

 60 - 69% dosiahli: IV.KCO - J. Girgošková, Dudjaková, Masarovičová. 

 70 - 79% dosiahli: V.HOA – Šestáková, IV.KCO – Hutníková, Pištejová, 

II.SVS – M. Knapíková, Švancarová. 

 82,81% dosiahla S. Knapíková z  II.SVS. 
 

V.HOA    -  z moţných 1024 bodov ţiaci získali 446, t.j. 43,55%. 

IV.KCO   -  z moţných 1088 bodov ţiaci získali 596, t.j. 54,77%. 

II.SVS     -  z moţných  576 bodov ţiaci získali 272, t.j. 47,22%, no z tejto triedy skúšobnú 

maturitu neabsolvovali Dunka, Dunková a ţiačky študujúce podľa IUP – Krupková, 

Kedová, Jeleňová. Všetci dosahujú veľmi slabé alebo nedostatočné študijné výsledky. 
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Niektorí ţiaci si pred skúšobnou maturitou precvičovali testy MS, ktoré sú dostupné 

v elektronickej podobe, takţe ich výsledky môţu byť skreslené, nemusia korešpondovať s 

ich reálnymi vedomosťami. Je však dobré, ţe k testovaniu a príprave na maturitu pristupujú 

zodpovedne. Je to jedna z moţností zlepšovať sa, získavať zručnosti v čitateľskej 

gramotnosti, kombinovať, formulovať svoje myšlienky.  

 

Interná časť písomnej formy - moţnosť výberu zo štyroch ţánrov – rozprávanie, 

charakteristika osoby, úvaha, diskusný príspevok: 

 Ţiaci si vyberali hlavne rozprávanie a charakteristiku osoby, 

 mali problém s vystihnutím témy, 

 v rozprávaní „Dnes mám rande so svojím mestom“ niekedy chýbalo rozuzlenie 

zápletky, ţiaci skĺzali do umeleckého opisu, 

 v charakteristike nevystihli podstatu – čo najkrajšie bolo v osobe ukryté. 

Dôvody neúspechu niektorých ţiakov: 

 veľmi nezodpovedný prístup napriek opakovaným slabým výsledkom vo 

vzdelávacom procese, 

 pravidelné absencie na hodinách slovenského jazyka a literatúry alebo neskoré 

príchody na vyučovacie hodiny, 

 ţiadna domáca príprava či precvičovanie učiva, 

 vyhýbanie sa povinnostiam, dohodnutým preverovaniam vedomostí, ţiadna aktivita    

na vyučovacích hodinách,  

 nezáujem o vzdelávanie prostredníctvom doučovania a konzultácií, 

 slabý alebo ţiadny záujem  či dosah rodičov, prípadne zákonných zástupcov na 

výsledky problémových ţiakov, 

 mechanické čítanie textu, nesústredenosť, nepozornosť pri čítaní jednotlivých zadaní 

a následnej práci s textom. 

Ďalšie dôvody sú uvedené v časti Najčastejšie problémy na hodinách predmetu 

slovenský jazyk a literatúra, s.5. 

Najväčší problém so zvládnutím externej časti písomnej formy MS budú mať hlavne ţiaci, 

ktorí nezvládli „skúšobnú maturitu“. Väčšina z nich  pristupuje k vyučovaciemu procesu 

veľmi nezodpovedne, stále nechodia na hodiny, nedostatočne sa pripravujú, majú pocit, ţe 

zásluhou pre dostatočnú známku je uţ ich prítomnosť na vyučovaní, maturitu povaţujú za 

nutné zlo, drţia sa hesla „však nejako bude“, „stačí mi len prejsť“, „veď sloh dajako 

napíšem“.  

Najproblémovejší ţiaci končiacich ročníkov a nadstavbového štúdia i učebných 

odborov: 

 J. Janečka, II.SVS – takmer vôbec nechodí na hodiny SJL, ak sa na hodine objaví, 

nepracuje, nejaví zájem o vyučovací proces.  

 D. Dunková, R. Dunka,II,SVS – ich domáca príprava je takmer nulová, majú veľmi 

vysoký počet vymeškaných hodín pre chorobu. Na hodinách sa síce snaţia pracovať, 

ale majú vo vedomostiach veľké nedostatky, ktoré nedokáţu odstraňovať bez 

precvičovania a to v ich domácej príprave chýba.  

 A. Švancarová, II.SVS – vymeškala veľké mnoţstvo vyučovacích hodín, má veľký 

problém so slovenskou slovnou zásobou a slovenskou gramatikou, preto nezvláda 

prácu s textom. Síce externú časť skúšobnej maturity zvládla veľmi dobre, ale 
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uviedla, ţe venovala dostatok času precvičovaniu maturitných testov 

z predchádzajúcich ročníkov. 

 P. Homiak, II.SVS - jeho domáca príprava je nulová, má veľmi vysoký počet 

vymeškaných hodín pre chorobu. Vo vedomostiach má veľké nedostatky. 

 II.SVS – ţiačky s IUP – ich príprava je veľmi slabá, nemajú záujem 

o prekonzultovanie učiva či doučovanie. Poţadujú od vyučujúcej preverovanie iba 

z najzákladnejšieho učiva.  

 Čoma, Podracký, Vojtek, Bernátová, Halčinová , Husárová, Seifertová, III.KCC  

Všetci vymeškali vysoký počet vyučovacích hodín predmetu slovenský jazyk a 

literatúra, svoje povinnosti si vôbec neplnia, vyhýbajú sa preverovaniu vedomostí, na 

hodinách nepracujú. 
 

   Začlenení ţiaci vo vyučovacom procese 

Pri práci so začlenenými ţiakmi hlavne na predmete slovenský jazyk a literatúra 

učiteľky zohľadňujú zdravotný stav ţiakov i ich ŠVVP. Pripravujú primerané úlohy, 

prevaţne  s moţnosťou výberu odpovedí, umoţňujú v prípade potreby predĺţenie času 

na riešenie úloh. Formu písania diktátov si vyberajú ţiaci. Klasický diktát píšu aţ po 

vzájomnej dohode. Ich diktát je hodnotený slovne podľa počtu chýb, ak dosiahnu 

výsledok, ktorého hodnotenie je lepšie, môţu poţiadať o zapísanie známky. Slohové 

práce majú títo ţiaci hodnotené podľa celkového dojmu, nemajú hodnotený pravopis. V 

prípade akýchkoľvek problémov svoj postup učiteľky konzultujú so špeciálnym 

pedagógom Mgr. Senkovou. Taktieţ vyuţívajú pomoc asistentov, ktorí pracujú so 

ţiakmi na vyučovacích hodinách. 
 

Najčastejšie problémy súvisiace so vzdelávaním ţiakov so ŠVVP: 

 nepravidelná príprava ţiakov, 

 častá absencia hlavne pre chorobu, napr. Sekeľská z I.KCC (ţiačka prisľúbila 

zodpovednejší prístup v II. polroku, sama priznala, ţe nie vţdy chýbala len pre 

chorobu), Grivalská z I.KCC, 

 absencia súvisiaca s dohodnutým preverením vedomostí a následným hodnotením, 

 nepozornosť a nesústredenosť či „polihovanie“ na lavici súvisiace so zdravotným 

problémom, 

 náročnosť a rozsah učiva pre ţiakov študijných odborov (ťaţká zvládnuteľnosť 

úloh zameraných na čítanie s porozumením), 

 presvedčenie niektorých ţiakov, ţe ako začlenení nemusia zodpovedne pristupovať 

k povinnostiam, 

 nezáujem ţiakov o vyučovací proces a presvedčenie, ţe musia byť hodnotení aj 

z jednej prípadne dvoch známok, ktoré získajú v závere, v poslednom týţdni, 

hodnotiaceho obdobia.  

 

Problémoví začlenení ţiaci: 

 M. Sekeľská, I.KCC  > ţiačka vymeškala prevaţnú väčšinu vyučovacích hodín, je 

uzavretá, komunikácia je s ňou veľmi náročná. 

 M. Grivalská, I.KCC > ţiačka je uzavretá, vymeškala vysoký počet vyučovacích 

hodín. 

 M. Compeľ, M. Habiňák, III. MSK > dosahujú slabé vyučovacie výsledky počas 

celého štúdia. Nemajú záujem o predmet ani o učenie, často vyrušujú, sú 

nesústredení, je potrebné neustále ich napomínať, nabádať k činnosti, domáca 

príprava je nulová. 
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 M. Čoma, III. KCC > v prvom polroku neklasifikovaný, ţiak nebol ani na jednej 

vyučovacej hodine. 

 

Aktívni a zodpovední začlenení ţiaci: 

 J. Sýkora, I.KCC > veľmi snaţivý, aktívny so zodpovedným prístupom 

k vyučovaniu i samostatnej práci, veľkým problémom je však jeho zlá, 

nezrozumiteľná  výslovnosť a sluchový hendikep. Jeho písomný prejav je však 

veľmi úhľadný a čitateľný. Pri komunikácii potrebuje pomoc asistenta. 

Ostatní začlenení ţiaci pracujú na vyučovacích hodinách bez výraznejších výkyvov. 

Všetci ţiaci, intaktní i zdravotne znevýhodnení, majú moţnosť vyuţívať presne vymedzené 

konzultačné hodiny na doučovanie, precvičenie nových poznatkov, preopakovanie učiva. 

Ţiaľ, neprejavujú o ne záujem.  

Kultúrna, tvorivá a záujmová činnosť: 

 29.9.2016 ţiaci IV.HOA, IV.KCO, 

III.HOA, II.HOA II.SVS navštívili 

svetovú výstavu Cosmos Discovery 

na výstavisku Incheba v Bratislave. na 

ploche 3000 m² si prezreli viac ako 

200 originálnych artefaktov 

z vesmírnych misií USA a ZSSR 

 

 V závere septembra ţiaci I.HOA 

vyrobili záloţky do knihy v rámci 

projektu školských kniţníc „Záloţka 

do knihy vytvára priateľstvá“. 

 20.10. 2016 ţiaci IV.HOA, IV.KCO a II.SVS absolvovali prednášku zameranú na 

ochranu spotrebiteľa, ktorú viedla Ing. K. Zalaiová z MH SR, zastupujúca aj Európske 

spotrebiteľské centrum (ECC). Dozvedeli sa dôleţité informácie nielen o zákutiach 

internetového nakupovania, ale i moţnostiach pomoci v prípade spotrebiteľských 

problémov doma či v zahraničí, v krajinách Európskej únie. 

  

 Ţiaci druhých aţ štvrtých ročníkov a nadstavbového štúdia „putovali“  PO STOPÁCH 

NAŠEJ TEMNEJ MINULOSTI“. V rámci projektu Štátnej pedagogickej kniţnice 

„Najzaujímavejšie  podujatie školskej kniţnice“ zrealizovali pod vedením Mgr. 

Kuzárovej školský projekt na tému príčiny, prejavy a dôsledky holocaustu, xenofóbie a 

rasovej nenávisti. Aktivity ţiakov začali posledný septembrový týţdeň a vyvrcholili  

štvrtý pondelok, 24.októbra, ktorý je medzinárodným dňom školských kniţníc.  

Projekt sa skladal z triednych aktivít, ktoré vyvrcholili výsadbou krokusov, symbolov 

vyvraţdených ţidovských detí počas II. svetovej vojny, v areáli školy. 

      Jednotlivé aktivity: 

 vysvetlenie pojmov diskriminácia, holokaust, extrémizmus – príčiny, prejavy 

a dôsledky,  prostredníctvom nástenky, powerpointovej prezentácie a webquestu, 

 premietanie filmu s problematikou holokaustu – ţiaci si vybrali film Pianista, 

 príprava a realizácia vlastných malých projektov ţiakov na tému holokaust, 

 stála výstavka projektov ţiakov, 

 výsadba krokusov, symbolov vyvraţdených ţidovských detí, v areáli školy. 
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 Valéria Valeková, ţiačka III.HOA, sa zapojila pod vedením Mgr. Kuzárovej do súťaţe 

CENA RUDOLFA FABRYHO určenej mladým autorom poézie do 30 rokov. 

Vyhlasovateľmi súťaţe sú  Spolok slovenských spisovateľov, Literárne informačné 

centrum, Obec Budmerice a časopis SSS pre mladú literatúru a umenie DOTYKY.        

Do súťaţe zaslala šesť lyrických básní. 

 

 22. 12. 2016 ţiaci IV.HOA si opäť pripravili predvianočné posedenie spolu so svojou 

triednou učitelkou. Varili vianočnú kapustnicu, pripravili si punč. Takýmto spôsobom sa 

zároveň rozlúčili so spoluţiakmi, ktorí počas vianočných prázdnin odišli na zahraničnú 

prax. 

 

 Redakčná rada časopisu ŠUM pripravila jedno číslo časopisu, ktoré je zamerané na 

aktivity ţiakov v prvom polroku školského roka 2016/2017. V tomto čísle sa objavuje aj 

tvorba V. Valekovej z II.HOA. Členkami redakčnej rady sú – šéfredaktorka V. 

Valeková, redaktorky P. Begalová a E. Tarjányiová, s redakčnou radou spolupracujú W. 

Švancarová a  K. Valeková. 

  

 S. Kokyová z III.HOA sa pod vedením Mgr. Kuzárovej zapojila do Európskej 

študentskej súťaţe o najlepšiu esej, ktorú organizuje Katedra politológie a európskych 

štúdií Fakulty sociálnych vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave pod záštitou 

vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušana Chreneka. Ţiačka písala o 

hraniciach Európy, ktoré sú často v mysliach ľudí, Európanov. Ocenených má byť 10 

najlepších esejí a naša ţiačka, na základe informácií organizátorov súťaţe, ocenenie 

získala, čo je pre nás veľkým úspechom.  
 

Ukáţky z práce: 
… „Rozhodnúť sa však pre život za hranicami domova nie je jednoduché. Iné je krajiny navštevovať 

a poznávať, iné je tam žiť, pracovať. Človek musí prijať nový spôsob života, prispôsobiť sa a hlavne 

zvyknúť si, že takému životu musí aj niečo obetovať. Najčastejšou obetou je prítomnosť blízkeho 

človeka. Som Rómka a aj mne i mojim blízkym otvorené hranice Európy zmenili život. Bola som ešte 

malá, keď sa doma rozhodovalo, či „ísť do sveta“ alebo ostať doma, na Slovensku. Pamätám si, že 

pre rodičov to nebolo jednoduché, ale otec nakoniec odišiel za prácou do Anglicka. Nikdy sa nebál 

roboty, no akési pomyselné hranice v zmýšľaní mnohých Slovákov mu neumožňovali doma 

pravidelne pracovať a dostať za prácu i slušnú odmenu. Teraz si uvedomujem, že to bolo to 

najlepšie, čo sa nám mohlo prihodiť, hoci mi často blízki veľmi chýbajú… 

... „Kam až siahajú hranice Európy? Možno sú bližšie, ako si uvedomujeme. Často sú v mysliach 

ľudí, ktorým chýba tolerancia, pochopenie, ústretovosť a ovláda ich strach z neznámeho. Kým 

neodstránime hranice vo svojom vnútri, život mnohých Európanov i tých, ktorí kdekoľvek v Európe 

našli svoj nový domov, nebude jednoduchý.“     

 V januári redakčná rada časopisu ŠUM pod vedením Mgr. Kuzárovej zaslala dve čísla 

časopisu do celoslovenskej súťaţe triednych a školských  časopisov ŠTÚROVO PERO, 

ktorú organizuje Krajská kniţnica Ľ. Štúra vo Zvolene spolu s TV Markíza a Nadáciou 

Slovenskej sporiteľne. 

 

 V. Valeková z III.HOA zaslala do literárnej súťaţe POETICKÁ ĽUBOVŇA sedem 

básní, vyhodnotenie bude v marci.  
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Ukáţky z Valériinej literárnej tvorby: 

       
Som 

Som slza  

čo uviazla  

na hrote pera 

ktoré píše 

šťastné konce  

 

pierko  

vtáka  

ktoré poletuje 

oblohou  

v poryve vetra  

na vlnách  

dažďa  

spolu s listami  

zo stromov 

 

som purpurový 

plameň  

na oblohe 

keď slnko  

stráca sa  

za obzorom  

 

som v kráse  

sveta 

tak hlboko  

vyrytá  

ako ty 

v mojom srdci 

Možno 

Možno  

budeš mi chýbať  

naveky  

a možno  

večnosť  

stane sa  

sekundou   

 

mihne sa 

ako záblesk  

v oku  

básnika  

čo našu lásku  

uloží  

do verša 

 

tam už navždy 

bude ukrytá  

do skonania sveta 

 

a čo vieš 

 

 možno  

aj  

po ňom  

 

 

Informačná a propagačná a dokumentačná činnosť : 

 

 O nástenky v spoločných priestoroch sa pravidelne stará Mgr. I. Kuzárová, vo vestibule 

školy aktualizuje nástenku raz za mesiac. Nástenka je zameraná na aktuality, 

zaujímavosti, pamätné dni, sviatky jednotlivých mesiacov.  

 Mgr. Kuzárová spolu s redaktormi časopisu priebeţne zabezpečuje dokumentáciu ţivota 

školy v kronike školy. 

 Mgr. A. Merklová s Mgr. Škapurovou Sabolovou v 1. polroku pripravila a spolu so 

ţiakmi realizovala mnoţstvo rozhlasový relácií. Tematicky boli zamerané na 

Medzinárodný deň študentstva a Zamatovú revolúciu, prevenciu pred AIDS, na 

Mikuláša a vianočné tradície, oslobodenie mesta Stará Ľubovňa, holokaust, hračky pre 

choré deti, pomoc psom v útulkoch preţiť zimu,...  

 

Návrhy, pripomienky, opatrenia: 

- pokračovať v odstraňovaní nedostatkov vo vedomostiach a schopnostiach ţiakov, 

viď strana 6, 

- naďalej prehlbovať a zlepšovať spoluprácu školy s rodičmi ţiakov, hlavne 

problémových a začlenených ţiakov, a ţiakov končiacich ročníkov,  

- motivovať ţiakov k zlepšeniu dochádzky, napr. formou jednoduchých súťaţí, 

- vyuţívať opatrenia z usmernenia č. 15/2006  a opatrenia  pri porušovaní vnútorného  
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- poriadku školy, dôsledne dodrţiavať školský poriadok, kontrolovať dochádzku 

ţiakov na vyučovaní, stanoviť ţiakom presné kritériá a dodrţiavať ich, 

- spolupracovať pri riešení problémov s výchovným poradcom a školským špeciálnym 

pedagógom, 

- vhodnou voľbou výchovno-vzdelávacích foriem a metód motivovať ţiakov   

k uvedomeniu si  potreby vzdelania a neskoršieho získania stáleho zamestnania, 

- pri hodnotení začlenených ţiakov postupovať podľa Metodického  pokynu 

k overovaniu,  hodnoteniu a klasifikácii integrovaných  ţiakov so zdravotným 

znevýhodnením, 

- overovať pripravené materiály  v praxi, 

- vyuţívať  IKT v prípravách na vyučovanie a v samotnom vyučovacom procese, 

- naďalej rozvíjať výchovno-vzdelávacie aktivity ţiakov v mimoškolských 

činnostiach, vyuţívať záţitkové učenie i prostredníctvom exkurzií či výstav, 

- pokračovať v zjednocovaní testovania ţiakov  a diktátov zo SJL v jednotlivých 

ročníkoch, 

- precvičovať gramatické javy, pripravovať úlohy, ktoré by v čo najväčšej moţnej 

miere rozvíjali čítanie s porozumením,  

- na vyučovacích hodinách pravidelne pracovať s textom a analyzovať ho, 

- pripraviť pre ţiakov I. a II. ročníka študijných odborov triedne a školské kolo 

tvorivej a vedomostnej súťaţe Za krásu slova, 

- zváţiť zvýšenie počtu hodín zo SJL v učebných odboroch, mnohí ţiaci majú záujem 

pokračovať v nadstavbovom štúdiu, ukončiť štúdium maturitnou skúškou 

a v učebných odboroch nie je dostatok času na zvládnutie učiva a precvičovanie 

gramatických javov a čítania s porozumením, 

- zriadiť odbornú učebňu slovenského jazyka a literatúry vybavenú  IKT (interaktívna 

tabuľa, notebook,  tablety). 
 

Opatrenia pri práci so začlenenými ţiakmi : 

- pokračovať v odstraňovaní nedostatkov vo vedomostiach a schopnostiach ţiakov, 

viď strana 6, 

 pri riešení problémov s týmito ţiakmi naďalej úzko spolupracovať so školským 

špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom a triednym učiteľom, 

 vyberať vhodné úlohy pri preverovaní vedomostí týchto ţiakov, 

 umoţňovať ţiakom pri preverovaní vedomostí formu odpovede, ktorá ţiakom 

najviac vyhovuje, 

 umoţniť hodnotenie pravopisných javov známkou, ak sa tak ţiak rozhodne, 

 vhodnou voľbou výchovno-vzdelávacích foriem a metód motivovať ţiakov   

k uvedomeniu si  potreby vzdelania a neskoršieho získania stáleho zamestnania, 

 pri hodnotení začlenených ţiakov postupovať podľa Metodického  pokynu 

k overovaniu,  hodnoteniu a klasifikácii integrovaných  ţiakov so zdravotným 

znevýhodnením. 

 

II. polrok  

 

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov 

pracovala podľa Plánu práce PK na školský rok 2016/2017, v 2. polroku tohto školského 

roka zasadala  dvakrát a plnila úlohy vyplývajúce z marcového a júnového zasadnutia. 

Medzi ne patrili úlohy ako:  

 Priebeţné plnenie ročných tematických  plánov. 
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 Analýza skúšobnej maturity zo slovenského jazyka a literatúry ţiakov končiacich 

ročníkov študijných odborov a nadstavbového štúdia.  

 Analýza výsledkov ţiakov za 2.polrok šk.r. 2016/2017 a výsledky ţiakov so ŠVVP. 

 Analýza prípravy nástenných novín. 

 Príprava  a zabezpečenie bezproblémovej realizácie EČ, PFIČ aÚFIČ MS zo SJL. 

 Príprava náučnej exkurzie do Osvienčimu a Brezinky. 

 Priebeţná kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov ţiakov, ktorí sú začlenení do 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 Príprava ţiakov končiacich ročníkov študijných odborov a nadstavbového štúdia na 

ústnu formu internej časti maturitnej skúšky zo SJL. 

 Vyhodnotenie plnenia ročných tematických plánov. 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2016/2017 

v jednotlivých predmetoch. 

 Analýza výsledkov MS zo SJL. 

 Analýza  práce PK v školskom  roku 2016/2017. 

 Námety pre prácu PK v školskom roku 2017/2018. 

Záujmová činnosť: 

Mgr. Kuzárová aj v druhom polroku školského roka 2016/2017 pracovala so ţiakmi 

v záujmovom útvare Školský literárny časopis ŠUM v tomto polroku vydali dve čísla 

časopisu, z toho jedno špeciálne zamerané na spotrebiteľské vzdelávanie.  

Vzdelávacia činnosť: 

Hodnotenie plnenia časovo-tematických plánov: 

Ročné tematické plány z jednotlivých predmetov sa plnili priebeţne, ich ciele boli splnené 

podľa moţností a schopností jednotlivých ţiakov. 

Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov zo SJL za školský rok 2016/2017 : 

 Pravopis    –  pretrvávajúce výrazné nedostatky, ktoré súvisia so slabšou slovnou 

zásobou – ţiaci v prevaţnej väčšine nemajú záujem o knihy, čítajú mechanicky, 

nezamýšľajú sa nad zmyslom textu a gramatickými javmi, ak píšu text, ktorý nie je 

zameraný na hodnotenie pravopisu, nepovaţujú za potrebné dodrţiavať pravopisné 

javy. V triedach I.HOA, III.HOA a IV.HOA sa však uţ nachádza vyšší počet ţiakov, 

ktorí siahnu po knihe a čítajú beletriu aj počas vyučovacích prestávok. 

 Vedomostná úroveň  -  pretrváva problém s čítaním s porozumením, príprava 

ţiakov je u väčšiny mechanická, nezamýšľajú sa nad zmyslom textu, majú problém 

analyzovať, vyberať podstatné znaky, spracovávať informácie, vyjadrovať sa svojimi 

slovami, nezamýšľajú sa nad zadaním, odpovedajú mechanicky. Pretrváva pomerne 

nízky počet ţiakov, ktorí pociťujú potrebu rozvíjať a zlepšovať sa, odstraňovať 

nedostatky, niektorí šikovní ţiaci vo svojom vzdelávaní poľavia, uprednostnia 

mimoškolské aktivity, brigády. Zároveň pretrváva  problém s domácou prípravou. 

Neustálym opakovaním/pripomínaním či vysvetľovaním uţ „starého učiva“ sa stráca 

moţnosť dôkladnejšie precvičovať prebraté učivo. 

 

 Ţiaci so ŠVVP – zdravotne znevýhodnení ţiaci postupovali podľa plánov 

vypracovaných špeciálnym pedagógom v spolupráci s učitelkami SJL. Tak ako 

intaktní ţiaci aj oni sú individuality s rozdielnym  prístupupom k vzdelávaniu. 

Niektorí pracujú zodpovedne, snaţia sa, niektorí hľadajú moţnosti, ako sa vyhnúť 
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povinnostiam, prípadne skúšajú, do akej miery sú učiteľky ochotné tolerovať ich 

nezodpovednosť. 

 

Najčastejšie problémy súvisiace so vzdelávaním intaktných ţiakov  i  ţiakov so ŠVVP:                   

 problém s čítaním s porozumením,  

 mechanická príprava ţiakov, ktorí sa nezamýšľajú  nad zmyslom a významom  

textu, 

 problém pri analýze textu, výbere jeho podstatných znakov - prepojenie teórie 

s praxou, 

 problém spracovávať informácie, vyjadrovať sa svojimi slovami, väčšina ţiakov 

odpovedá hlavne mechanicky, reprodukuje naučenú tému, nezamýšľa sa nad 

zadanou úlohou - tento problém súvisí aj so zdravotným znevýhodnením 

niektorých ţiakov, 

 nepravidelná alebo ţiadna príprava ţiakov na vyučovací proces, 

 častá absencia pre chorobu, 

 absencia súvisiaca s dohodnutým preverením vedomostí a následným 

hodnotením, 

 nepozornosť a nesústredenosť súvisiace so zdravotným problémom, 

 náročnosť a rozsah učiva pre ţiakov študijných odborov a nadstavbového štúdia 

(úlohy zamerané na čítanie s porozumením, na výber podstatných znakov, na 

gramatické javy), 

 benevolentný prístup k štúdiu i poţiadavkám vyučujúcich. 

Opatrenia pre dosahovanie lepších výsledkov intaktných ţiakov i ţiakov so 

ŠVVP: 

 neustále precvičovať gramatické javy na rôznych vyučovacích hodinách 

primeranou formou s dostatočnou časovou dotáciou, 

 na vyučovacích hodinách pravidelne pracovať s textom a analyzovať ho, 

 pripravovať a vyberať vhodné, jasne formulované a časovo primerané úlohy pri 

preverovaní vedomostí ţiakov so ŠVVP, ale i intaktných ţiakov, 

 umoţňovať ţiakom pri preverovaní vedomostí formu odpovede, ktorá im najviac 

vyhovuje, 

 vhodnou voľbou výchovno-vzdelávacích foriem a metód motivovať ţiakov   

k uvedomeniu si  potreby vzdelania pre získanie stáleho zamestnania, 

 pri riešení problémov s týmito ţiakmi naďalej úzko spolupracovať so školským 

špeciálnym pedagógom, 

 pri hodnotení začlenených ţiakov postupovať podľa Metodického  pokynu 

k overovaniu,  hodnoteniu a klasifikácii integrovaných  ţiakov so zdravotným 

znevýhodnením, 

 dostatočne ţiakov chváliť za snahu zvládnuť zadané úlohy, 

 v prípade pretrvávajúcich problémov konzultovať a riešiť ďalší postup  

s triednym učiteľom, so školským špeciálnym pedagógom, výchovným 

poradcom a rodičmi. 

   

Učiteľky sa snaţia odstraňovať nedostatky tak, ţe precvičujú pravopis, následne realizujú 

rozbor chýb, upozorňujú na chyby pri akomkoľvek písomnom  či ústnom prejave. Snaţia sa 

pripravovať úlohy zamerané na tvorivosť a čítanie s porozumením nielen pri preberaní 

nového učiva, ale i precvičovaní či upevňovaní získaných vedomostí. Pre názornosť 

vyuţívajú aj moţnosti IKT, prepájajú teóriu s praxou – vyuţívajú príklady z beţného ţivota.  
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Učiteľky SJL opäť hovorili aj o potrebe dotácie hodín v predmete slovenský jazyk a 

literatúra v učebnom odbore a následne v nadstavbovom štúdiu.  Prax ukázala, ţe dotácia 

1,5, 1, 1  týţdenne v učebných odboroch je nepostačujúca. Ţiaci hoci teoreticky v rámci 

svojich schopností zvládnu učivo hlavne v jazyku, potrebujú viac času na precvičovanie 

gramatických javov, keďţe nejde o ţiakov, ktorí by to dokázali sami, napr. v rámci domácej 

úlohy a nároky na zvládnutie externej časti MS zo SJL sú pomerne vysoké.  

Učiteľky hovorili o pretrvávajúcej potrebe vytvoriť učebňu SJL, ktorá by umoţňovala 

intenzívnejšie vyuţívanie učebných didaktických pomôcok, IKT zatraktívňujúcich a 

zefektívňujúcich vyučovací proces. Navrhli moţnosť vytvoriť učebňu spojenú so školskou 

kniţnicou, čo by umoţnilo podstatne jednoduchšiu manipuláciu s učebnými pomôckami, 

lepšie vyuţitie umeleckej, odbornej literatúry a beletrie. 

 14. marca 2017 absolvovalo 53 ţiakov končiacich ročníkov študijných odborov a 

nadstavbového štúdia externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky. 

 

Vyhodnotenie: 

-  Externá časť : 

 Najväčší neustále pretrvávajúci problém – čítanie s porozumením, práca 

s textom,  riešenie úloh s krátkou odpoveďou, riešenie úloh, v ktorých je 

potrebné spájať naučené fakty, gramatické úlohy – ich zvládnutie veľmi úzko 

súvisí s precvičovaním nielen v škole, ale aj formou domácej úlohy. Túto 

povinnosť si máloktorý zo ţiakov plní.   

 

 Jedna ţiačka z V.HOA a jeden ţiak zo IV.KCO nesplnili podmienku 

minimálneho počtu bodov potrebných  pre úspešnosť, z II.SVS nesplnili 

podmienku siedmi ţiaci, z toho jedna ţiačka študovala podľa IUP. Ide hlavne o 

ţiakov, ktorí mali výrazné problémy s prípravou počas celého štúdia, prípadne 

zanedbali štúdium v záverečnom ročníku, nemali záujem o konzultácie, 

doučovanie, nechodili pravidelne alebo takmer vôbec do školy.  
 

- Písomná forma internej časti: 

Dve ţiačky II.SVS študujúce podľa IUP nesplnili podmienky pre úspešnosť PFIČ. 

Prevaţná časť ţiakov si vybrala rozprávanie a slávnostný prejav. 

Nedostatky: 

 chyby v pravopise, 

  niektorí ţiaci mali problém s vystihnutím témy,  

 v rozprávaní skĺzali do opisu a úvahy, nevyuţívali typické znaky rozprávania, 

chýbali dialógy, málo vyuţívali priamu reč, 

 objavovala sa frázovitosť, výber jazykových prostriedkov často nezodpovedal 

veku študentov, 

 v slávnostnom prejave chýbalo oslovenie, vyuţitie druhej osoby, buď chýbali 

znaky pátosu alebo ich bolo príliš, 

 v charakteristike sa nepridrţiavali zadania, skĺzali do úvahy. 

 

Dôvody neúspechu niektorých ţiakov: 

 nezodpovedný prístup napriek opakovaným slabým výsledkom vo vzdelávacom 

procese, takmer ţiadna domáca príprava, 

 nezáujem o vzdelávanie prostredníctvom doučovania, 
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 vysoká absencia ţiakov na vyučovacích hodinách, 

 slabý alebo ţiadny záujem  či dosah rodičov, prípadne zákonných zástupcov, na 

výsledky problémových ţiakov.  

- Ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL 

sa uskutočnila 22. aţ 25. mája 2017. Dve ţiačky, II.SVS, študujúce podľa IUP neukončili 

úspešne druhý ročník, štúdium zanechal bez udania dôvodu jeden ţiak denného štúdia 

z II.SVS, ani jeden z nich nemal moţnosť pristúpiť k tejto časti maturity.  

Ţiaci sa na ÚFIČ MS zo SJL pripravili zodpovedne, maturitná predmetová komisia 

prihliadala i na priebeţné študijné výsledky nielen intaktných ţiakov, ale i ţiakov so ŠVVP. 

Výsledné hodnotenie zodpovedalo tomuto komplexnému hodnoteniu. 

Všetci ţiaci boli zo SJL úspešní. 
 

Aktivity: 

 Aj v tomto školskom roku sa redakčná rada nášho školského časopisu ŠUM zapojila  

do súťaţe školských a triednych časopisov ŠTÚROVO PERO, ktorú organizačne 

zabezpečuje Krajská kniţnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene v spolupráci s televíziou 

Markíza.  

 14. februára 2017 sme zrealizovali generálnu skúšku zo SJL - elektronické 

testovanie v rámci Maturity 2017 zo SJL. Ţiaci maturitných ročníkov mali moţnosť 

vyskúšať, ako dokáţu svoje vedomosti a zručnosti zo SJL skĺbiť s elektronickou 

podobou testu. Negatívom tejto generálnej skúšky je, ţe nie je moţné analyzovať so 

ţiakmi jednotlivé úlohy, pretoţe test nie je dostupný, iba odpovede ţiakov. Súvisí to 

pravdepodobne s tým, ţe trikrát, v rokoch 2015, 2016, 2017, NUCEM na generálnu 

skúšku  vyuţil tie isté varianty testov. 

 V súlade s harmonogramom súťaţnej prehliadky umeleckého slova Hviezdoslavov 

Kubín učitelia SJL priebeţne zrealizovali triedne kolá HK. 

 V marci ţiaci I.HOA a II.HOA preukázali svoje vedomosti, umelecké a tvorivé 

zručnosti v aktivitách súťaţe ZA KRÁSU SLOVA. Učiteľky SJL Mgr. Merklová 

a Mgr. Kuzárová  túto súťaţ zorganizovali druhýkrát. Program súťaţe bol rozdelený 

na tri disciplíny. Ţiaci absolvovali test, ktorým si preverili nielen svoje všeobecné 

vedomosti z literatúry a gramatiky, ale hlavne schopnosť čítať s porozumením. V 

druhej a tretej disciplíne súťaţili najúspešnejší z testovania, ale i ţiaci, ktorí si chceli 

preveriť svoje tvorivé a umelecké schopnosti. Išlo o umelecký prednes a literárnu 

tvorbu.  

 V marci ţiaci V.HOA absolvovali elektronické testovanie zamerané na čitateľskú 

gramotnosť. 

 Učiteľky slovenského jazyka a literatúry pripravili zadania na ústnu formu internej 

časti maturitnej skúšky 2017 i testy pre prijímacie skúšky študijného odboru hotelová 

akadémia do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018. Počas tvorby zadaní 

zohľadnili metodické pokyny na tvorbu maturitných zadaní i pokyny pre tvorbu 

testov na prijímacie skúšky. Zároveň v spolupráci so školským špeciálnym 

pedagógom zohľadnili potreby ţiakov so ŠVVP. Hodnotenie jednotlivých úloh zadaní 

pre ústnu formu maturitnej skúšky zo SJL sa realizovalo podľa dodatku Vyhlášky 318 

zo 4.6.2013 – váha hodnotenia jednotlivých úloh bola 1:1 a na výpočet stupňa 

prospechu bol pouţitý vzorec  z1+ z2 : 2. 

 Valéria Valeková pod vedením Mgr. Kuzárovej zaslala svoje literárne práce do 

celoslovenských súťaţí MEDZIRIADKY a LITERÁRNY KEŢMAROK. 

V Literárnom Keţmarku získala Valéria spomedzi 72 súťaţiacich vo svojej kategórii 

ČESTNÉ UZNANIE, slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 8.-9.júna 2017 
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úspešné básne zverejnené na školskom webe 

 

 Tohto roku sa uskutočnil uţ 20. ročník 

medzinárodnej súťaţe spotrebiteľských 

školských časopisov SPOTREBA PRE ŢIVOT na tému mimosúdne riešenie sporov. 

2.6. – 3.6. 2017 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie tejto súťaţe v Kúpeľoch 

Červený Kláštor.    

Redakčná rada (tohto roku v zloţení Valéria Valeková, šéfredaktorka, z III.HOA, 

Paula Begalová a Eva Tarjányiová, obe z II.HOA) mala svoj časopis vyhodnotený ako 

jeden z najlepších. Na stretnutí sa súťaţiacim prihovorili nielen mediátorka Mgr. H. 

Mezenská, ale aj europoslankyne za Slovensko Mgr. M. Smolková a Českú republiku 

MUDr. Sehnalová, ktorá našim dievčatám dodatočne zaslala špeciálne ceny.  

      europoslankyne Mgr. Smolková (vľavo),             

      MUDr. Sehnalová(vpravo) a naše redaktorky                                                                                                
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 8. júna 2017 44 ţiakov našej školy absolvovalo exkurziu do Osvienčimu a Brezinky.  

Exkurziu, ktorá bola vyvrcholením projektu Po stopách našej temnej historie 

zameraného na príčiny, prejavy a dôsledky holocaustu a extrémizmu, pripravila Mgr. 

Iveta Kuzárová. Ţiaci si prezreli priestory koncentračných táborov a vypočuli si 

nielen od svojich sprievodcov, ale i našej delegátky mnoţstvo príbehov o osudoch 

ľudí, ktorí nemali šancu preţiť vojnu, ale i tých ktorí zverstvá na ľuďoch vykonávali.                            

Po skúsenosti a reakciách ţiakov je záujem takúto exkurziu organizovať pravidelne.  

 

 Ţiaci I.HOA s Mgr. Merklovou absolvovali interaktívne diskusné fórum EU INVEST 

Roadshow určené pre ţiakov stredných škôl z okresov Poprad, Stará Ľubovňa, 

Keţmarok a Levoča. Cieľom fóra bolo diskutovať o aktuálnom dianí v EÚ a podporiť 

participatívne euroobčianstvo u mladých ľudí. Organizátorom bolo Regionálne 

informačné miesto o EÚ Europe Direct Poprad s agentúrou CREATIVE PRO a.s. 

a lektorom p. D.Chrenekom vedúcmi zastúpenia EK na Slovensku. Ţiaci diskutovali 

o bezpečnosti EÚ, teroristických útokoch, migrácii, utečencoch i brexite. 
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 21. júna 2017 sa ţiaci I.HOA pod vedením Mgr. Merklovej zúčasnili exkurzie 

spojenej s triednym výletom do mesta Poprad. Videli unikátny dokumentárny film 

Príbeh lesa, v ktorom je zachytený ţivot zvierat i lesa počas štyroch ročných období 

od vzniku sveta po súčasnosť. Film apeluje na diváka, aby sa k prírode správal 

zodpovedne a chránil ju. Ţiakov veľmi zaujal, pomohol im pochopiť zákonitosti a 

krehkosť prírody, ktorá sa stráca pod vplyvom zásahov modernej doby. 

 Aj v tomto školskom roku sa redakčná rada časopisu ŠUM zapojila do SÚŤAŢE 

STREDOŠKOLSKÝCH ČASOPISOV 2017, ktorú organizuje  PSK a RO SSN 

Prešov. Do súťaţe zaslali tri tohtoročné čísla. Vyhodnotenie súťaţe prebehne aţ 

začiatkom budúceho školského roka. 

 

Informačná, propagačná a dokumentačná činnosť : 

 O nástenky v spoločných priestoroch sa pravidelne stará Mgr. I. Kuzárová                  

( aktuality, zaujímavosti, pamätné dni, sviatky jednotlivých mesiacov).  

 Mgr. A. Merklová spolu s Mgr. Škapurovou Sabolovou v 2. polroku pripravila a 

spolu so ţiakmi zrealizovala  viaceré rozhlasové relácie. Tie  boli tematicky 

zamerané na oslobodenie mesta Stará Ľubovňa, Deň sv.Valentína a Valentínsku 

kvapku krvi, na pomoc sladším – zbierka pre deti v nemocnici a psíky v útulku, 

Marec mesiac knihy, Deň učiteľov, Deň víťazstva nad fašizmom.... 
 Mgr. Merklová sa so ţiakmi zapojila do prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti 

ţiakov stredných škôl v Starej Ľubovni.  

 Mgr. Kuzárová spolu s redaktormi časopisu priebeţne dokumentuje ţivot školy 

v kronike školy a spolu s redaktormi ŠUMu vydali v druhom polroku dve čísla 

časopisu. 

Návrhy, pripomienky, opatrenia: 

- naďalej prehlbovať a zlepšovať spoluprácu školy s rodičmi ţiakov, hlavne 

problémových a začlenených, a ţiakov končiacich ročníkov,  

- motivovať ţiakov k zlepšeniu dochádzky, napr. formou jednoduchých súťaţí, 

- vyuţívať opatrenia z usmernenia č. 15/2006  a opatrenia  pri porušovaní vnútorného  

- poriadku školy, dôsledne dodrţiavať školský poriadok, kontrolovať dochádzku 

ţiakov na vyučovanie, stanoviť ţiakom presné kritériá a dodrţiavať ich, 

- vhodnou  voľbou výchovno- vzdelávacích foriem a metód motivovať ţiakov   

k uvedomeniu si  potreby vzdelania pre získanie stáleho zamestnania, 

- pri hodnotení začlenených ţiakov postupovať podľa Metodického  pokynu 

k overovaniu,  hodnoteniu a klasifikácii integrovaných  ţiakov so zdravotným 

znevýhodnením, 

- overovať pripravené materiály  v praxi, 

- naďalej vyuţívať  IKT v prípravách na vyučovanie a v samotnom vyučovacom 

procese, 

- pokračovať v rozvíjaní výchovno-vzdelávacích aktivít ţiakov v mimoškolských 

činnostiach, 

- naďalej zjednocovať testovanie ţiakov zo SJL v jednotlivých ročníkoch, 

- precvičovať gramatické javy nielen na hodinách slovenského jazyka, 

- na vyučovacích hodinách pravidelne pracovať s textom a analyzovať ho, 

- pre skvalitnenie vyučovacieho procesu čo najviac vyuţívať IKT zo strany 

vyučujúcich, 
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- vytvoriť učebňu SJL spojenú so školskou kniţnicou, ktorá by umoţňovala 

intenzívnejšie vyuţívanie učebných didaktických pomôcok, titulov krásnej 

i odbornej literatúry i IKT, 

- zvýšiť počet vyučovacích hodín zo SJL v učebných odboroch, prípadne 

v nadstavbovom štúdiu, pretoţe súčasný počet vyučovacích hodín nepostačuje na 

zvládnutie učiva z jazyka v učebných odboroch a zároveň  na prípravu ţiakov na MS 

v nadstavbovom štúdiu. Ţiaci nadstavbového štúdia nemajú väčšinou záujem 

o doučovanie či konzultácie v popoludňajších hodinách vo svojom voľnom čase, 

prípadne sú unavení a nedokáţu sa na doučovanie dostatočne koncentrovať, preto by 

bolo dobré pomôcť im dotáciou hodín. 
 

 

spracovala: Mgr. Iveta Kuzárová 
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V rámci činnosti predmetovej komisie cudzích jazykov    

boli v školskom roku 2016/2017 realizované tieto aktivity: 

 

 

I. polrok  

 

Plnenie opatrení z minulej analýzy: 

- naďalej sa  venovať dlhodobým úlohám (výsledky projektu „Hotelierstvo a gastronómia 3. 

tisícročia“ realizovať v praxi, koordinovať tvorbu školských vzdelávacích programov, 

vytvárať inovované vzdelávacie materiály pre interaktívnu výučbu, upravovať materiály 

ANJ/NEJ /RUJ pre výučbu podľa odborov v jazykovej interaktívnej učebni, overovať 

pripravené materiály  v praxi u učiteľov cudzích jazykov) 

- pomáhať pri príprave pedagogických zamestnancov na inovovaný prístup k výučbe 

- vypracovávať  nové e-learningové materiály na výučbu pre integrovaných  študentov 

- vyuţívať IKT techniku v prípravách na vyučovanie a v samotnom vyučovacom procese 

- naďalej vyvíjať výchovno-vzdelávacie aktivity pre ţiakov v mimoškolských činnostiach 

- posilniť spoluprácu školy a rodičov pri prípravách ţiakov na maturitnú skúšku 

 

PK pracuje podľa plánu práce na rok 2016/2017, v l. polroku zasadala 2x a plnila úlohy, 

vyplývajúce zo septembrového a decembrového zasadania.  

V septembri  sme sa  zaoberali kontrolou a úpravou ŠkVP. 

 

Kvôli zvýšeniu motivácie ţiakov pripravovať sa na písomnú formu internej časti MS 

rozhodli sme sa všetky vyučujúce zintenzívniť prípravu ţiakov  v písaní esejí. Ţiakov 

budeme pripravovať na vyučovacích hodinách pravidelnejšími kratšími písomnými prácami. 

Vyučujúce sa dohodli na zakúpení učebníc pre ţiakov ANJ z ich vlastných finančných 

zdrojov. Distribúciu zabezpečovali Mgr. Duchnická, Mgr. Kolačkovská a Mgr. Korschová.  

 

Vyučujúce sa dohodli na moţnostiach vedenia rôznych záujmových útvarov, ktoré sú 

k dispozícii ţiakom našej školy v šk.roku 2016/2017. 

 

Vyučujúce si vypracovali plány pre študentov s individuálnym vzdelávaním 

a v elektronickej podobe ich odovzdali Mgr. Senkovej. Vedúca PK odporučila vyučujúcim 

pripraviť si testy a podklady na vyučovanie pre integrovaných ţiakov v spolupráci s Mgr. 

Senkovou, a spracovať si ich do takej formy, aby vo väčšej miere vyuţili IKT techniku vo 

vyučovaní, resp. umoţnili týmto ţiakom e-learningovou metódou vzdelávanie aj v domácom 

prostredí.  

 

V stredu 26.10.2016 zorganizovala Dr. Joštiaková jazykovo-poznávaciu exkurziu do Viedne 

pod názvom Európska metropola Viedeň a jej história. Zúčastnila sa jej 37-členná 

skupina ţiakov študijných odborov s tromi vyučujúcimi ako pedagogický dozor. Ukázali 

sme ţiakom budovu parlamentu, radnice a Burgtheater . Po otvorení múzeí si 

v dopoludňajších hodinách prezreli Hofburg - Silberkammer (striebornú klenotnicu), 

Sisimuseum,  Kaiserappartements (cisárske apartmány). Potom sa presunuli do centra na 

námestie Stephansplatz, kde si všetci prezreli katedrálu sv. Štefana, polovica ţiakov 

vystúpala po 350 schodoch do juţnej veţe tohto kostola, kde sa mohli pokochať pohľadom 

na Viedeň z vtáčej perspektívy.  
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Neskôr časť z nich išla ešte novým výťahom aj do severnej veţe. Po hodine osobného 

voľna, kedy kaţdý ochutnal troška z rakúskych špecialít (Sachertorte), pobrali sme sa 

k námestiu  

Márie Theresie, kde si kaţdý prezrel Naturwissenschaftliches Museum a piati aj 

Kunsthistorisches Museum. Počas presunu po meste mali moţnosť pozrieť prehliadku 

techniky bezpečnostných zloţiek a vojenskú prehliadku Rakúskej armády. 

 

V novembri Mgr. Duchnická pripravila v rámci krúţku Priatelia anglickej kultúry recepty 

z anglicky hovoriacich krajín a ţiaci tieto jedlá vyhotovili. Ţiaci boli veľmi šikovní a týmto 

praktickým spôsobom si priblíţili reálie Angličanov a Američanov. Fotografie z podujatia 

visia na nástenke na treťom poschodí. 

 

Dňa 20.12.2016 sa uskutočnilo testovanie ţiakov končiacich ročníkov v nemeckom 

a anglickom jazyku. Tento rok sme neorganizovali túto súťaţ v RUJ, lebo maturujúci dvaja 

ţiaci boli práve PN. Ţiaci si mali moţnosť vyskúšať testové úlohy z predchádzajúcej 

maturitnej skúšky 2016. Testovali sa v externej časti MS ako aj v písomnej forme internej 

časti MS. Toto testovanie prebieha uţ tradične posledný decembrový týţdeň a tento rok sa 

tešilo veľkej popularite u študentov, ktorí k týmto úlohám pristupovali zodpovedne. Len 

trieda II.SVS odignorovala túto aktivitu, polovica triedy sa nezúčastnila. Zúčastniť sa mohli 

aj ţiaci s individuálnym učebným plánom, ale túto moţnosť nevyuţil ani jeden ţiak a ţiaci 

integrovaní. Výsledky skúšky nám ukázali, v čom všetkom sa majú ţiaci zlepšiť a zároveň, 

na čo sa posledné mesiace pred maturitnou skúškou zamerať. Najväčšie problémy robila 

ţiakom gramatika a čítanie s porozumením. Prevaţná väčšina ţiakov však skúškou prešla. 
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Priemer za ANJ nebol najhorší 46,9 %. Z NEJ sa skúšky zúčastnilo len 8 ţiakov a len 

dvaja túto skúšku zvládli. Je to ťaţké motivovať ţiakov učiť sa aj druhý cudzí jazyk 

zodpovedne a dosiahnuť v ňom úroveň B1. 

 

 Dňa 17.12.2016 pripravili kolegyne ANJ, NEJ a RUJ  školské kolo Olympiády v cudzích 

jazykoch s vybranými ţiakmi.  

Olympiáda z ruského jazyka- školské kolo 

Študenti si porovnávali svoje vedomosti z ruských reálií, ruskej literatúry a rozvíjali svoje 

zručnosti z ruského jazyka. Zapojených do olympiády bolo 10 študentov. 

Olympiáda pozostávala z písomnej a ústnej časti. 

Zúčastnení študenti: P.Begalová- II.HOA, B.Bartkovská- I.HOA, K.Koščová- IV.HOA,     

J.Kopčák- IV.HOA, Š.Záleš – III.HOA,  K.Kmečová- V.HOA , M.Čerkalová-V.HOA, 

M.Sroková- III.HOA, S. Škapura-I.HOA, K.Lichvár- II.HOA 

 Umiestnenie: 1. Michaela Sroková- III. HOA,  

                     2. Kristián Lichvár- II.HOA, 

                       3. Silvio  Škapura- I.HOA 

Olympiáda z nemeckého jazyka- školské kolo (kat. 2B – 6 ţiakov, kat. 2A – 6 ţiakov) 

Kategória 2.B  1. Liščinská Zuzana IV.HOA 

  2. Lompart Kristián IV.HOA 

  3. Labovská Katarína IV.HOA 

Kategória 2.A 1. Šulíková Miriam II.HOA 

  2. Klimková Slávka I.HOA 

  3. Kriššáková Silvia II.HOA 

Olympiáda z anglického jazyka- školské kolo (kat. 2B – 7 ţiakov, kat. 2A – 5 ţiakov) 

Kategória 2.B  1. Labovská Katarína IV.HOA 

 2. Liščinská Zuzana IV.HOA 

  3. Astrab Jozef IV.HOA 

Kategória 2.A 1. Mochnalová Dominika II.HOA 

  2. Palubová Alţbeta II.HOA 

  3. Habiňáková Slávka II.HOA 

 

Víťazi sú šikovnejší ţiaci v ANJ a NEJ, dosiahli nadpolovičnú väčšinu bodov a mohli 

reprezentovať školu v regionálnom kole. Toto sa konalo 18.1 2017 pre ANJ a dňa 

19.1.2017 pre NEJ v Bardejove na hotelovej akadémii J.Andraščíka. Na tejto súťaţi sa naše 

ţiačky uţ neumiestnili. 

 

Mgr. Kolačkovská dokončila organizáciu anglického divadelného predstavenia 

v kultúrnom dome, ktoré bolo naplánované na 31.1.2017, ale bolo organizátormi presunuté 

na 2.2.2017. Zúčastnili sa o ţiaci hotelovej akadémia a 4. KCO a malo názov Peter Black 3. 

Jednalo sa o voľné pokračovanie trilógie o mladíkovi Petrovi Blackovi, ktorý sa stal 

dedičom rodinného sídla. Predstavenie bolo šité na mieru potrebám stredných škôl. Bolo 

odohrané v anglickom jazyku, pričom do deja vstupoval rozprávač hovoriaci po slovensky, 

tak aby sa diváci čo najlepšie pochopili podstatu deja. Predstavenie bolo študentmi veľmi 

kladne hodnotené a pomohlo ţiakom automatizovať slovnú zásobu.  
 

V treťom januárovom týţdni navštívili našu školu dve zahraničné lektorky. Celý týţdeň, 

ktorý strávili na našej škole, prednášali ţiakom hotelovej akadémie v anglickom jazyku. 

Mali pripravené veľmi zaujímavé prezentácie o svojich rodných krajinách, konkrétne 

o Indonézii a Brazílii, ale aj o problémoch, ktoré trápia dnešný svet. 
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Ţiaci museli premýšľať o problémoch znečisteného ţivotného prostredia, či o problémoch 

spojených s vyuţívaním moderných technológii. V poobedňajších hodinách sa im venovali 

tri vyučujúce s vybranými ţiakmi školy Mgr. Duchnická, Mgr. Kolačkovská a Dr. 

Joštiaková. Pripravili im zaujímavý program, ktorým mohli spoznať beţný ţivot Slovákov, 

ich stravovacie spôsoby, ochutnali veľa slovenských špecialít, zistili, ako vyzerá pravá zima 

v Európe, vyskúšali si korčuľovanie, spoznali kultúrne pamiatky Ľubovne, prezreli si naše 

veľhory a výstavu ľadových sôch na Hrebienku vo Vysokých Tatrách a zabavili sa so ţiakmi 

na diskotéke. Pre našich ţiakov to bolo veľké kultúrne a jazykové obohatenie. 

 

 

 

 

Medzi najčastejšie problémy pri vyučovaní ruského jazyka patria nedostatočné vedomosti 

študentov z ruského jazyka, ale aj materinského jazyka, kedy nie je moţné prepájať 

vedomosti zo slovenčiny s vedomosťami z ruského jazyka, to znamená, ţe aj keď sú obidva 

jazyky slovanské , nie je jednoduché vysvetľovať morfologické a syntaktické javy 

a vzájomne ich porovnávať, respektíve prirovnávať , nakoľko je potrebné uvedený jav 

najskôr vysvetliť v materinskom jazyku, a následne ho aplikovať do ruskej gramatiky. 

     Študenti prichádzajú zo základnej školy nedostatočne vybavení vedomosťami 

o základných jazykových javoch, veľký problém majú so zvládnutím ruskej abecedy, a to 

predovšetkým v písanej podobe. Ruský jazyk sa na našej škole vyučuje ako druhý cudzí 
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jazyk, teda vyučuje sa od základov, kde sa snaţíme odstrániť zlé jazykové návyky a chyby . 

V kaţdej skupine sa nachádzajú začiatočníci a pokročilí študenti, preto je potrebné ku 

kaţdému študentovi pristupovať individuálne a redukovať rozsah na základe jeho 

schopností. Počas vyučovacích hodín sa snaţíme študentov motivovať, zapájať do dialógov, 

riešime rôzne situácie. Pri komunikácii študenti mávajú tendenciu pouţívať slovenskú 

slovnú zásobu, ktorú okrášľujú ruským prízvukom v presvedčení, ţe je to správne.  

 

Pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov sme skonštatovali slabý záujem hlavne zo 

strany slabších ţiakov o doučovanie a krúţkovú činnosť. Teší nás však, ţe aspoň dobrí ţiaci 

spolupracujú s vyučujúcimi v čase mimo vyučovania, čím si upevňujú učivo a sú oporou 

ostatným v triede. Všetci vyučujúci spolupracujú s Mgr. Senkovou, aby sprístupnili 

vhodnými formami učivo začleneným ţiakom. Na škole máme veľa začlenených ţiakov 

a musíme skonštatovať, ţe pokiaľ sa snaţia spolupracovať a chodia pravidelne na 

vyučovanie, učivo zvládajú podľa svojich moţností dobre. Máme aj ţiakov, ktorí majú 

vysoký počet zameškaných hodín, aj neospravedlnených a ich prospech je veľmi slabý. Je to 

dôkaz ich nezáujmu o vyučovanie.  

Úlohy, ktoré si kladie naša PK sú dlhodobé a sú uvedené v úvode analýzy. 

 

 

II. polrok  
 

Plnenie opatrení z polročnej analýzy: 

- naďalej sa  venovať dlhodobým úlohám (výsledky projektu „Hotelierstvo a gastronómia 

3. tisícročia“ realizovať v praxi, koordinovať tvorbu školských vzdelávacích 

programov, vytvárať inovované vzdelávacie materiály pre interaktívnu výučbu, 

upravovať materiály ANJ/NEJ /RUJ pre výučbu podľa odborov v jazykovej 

interaktívnej učebni, overovať pripravené materiály  v praxi u učiteľov cudzích 

jazykov), 

- pomáhať pri príprave pedagogických zamestnancov na inovovaný prístup k výučbe,  

- vypracovávať  nové e-learningové materiály na výučbu pre integrovaných  študentov, 

- vyuţívať IKT techniku v prípravách na vyučovanie a v samotnom vyučovacom procese, 

- naďalej vyvíjať výchovno-vzdelávacie aktivity pre ţiakov v mimoškolských 

činnostiach, 

- posilniť spoluprácu školy a rodičov pri prípravách ţiakov na maturitnú skúšku. 

Úlohy sa plnia priebeţne. 

     

PK pracovala podľa plánu práce na rok 2016/2017, v II. polroku zasadala 3x a plnila úlohy, 

vyplývajúce z marcového, aprílového a júnového zasadania.  

 

Druhý polrok sa niesol v znamení príprav a samotnej realizácie maturitných skúšok. Aby 

sme zdvihli vedomostnú úroveň v predmete cudzí jazyk, ponúkli vyučujúci mnoţstvo hodín 

doučovania, či uţ formou záujmovej činnosti alebo ozajstného individuálneho doučovania. 

Určite aj prostredníctvom tohto osobného nasadenia sa nám podarilo dosiahnuť relatívne 

dobré výsledky pri maturitách. 

 

Dňa 26. apríla 2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnil V. ročník vedomostnej súťaţe 

spojenej s prehliadkou zameranou na ruské reálie, kultúrne zvyky a tradície pod 

názvom Deň ruskej kultúry. Študenti hotelovej akadémie, ďalších študijných a učebných 

odborov preţili spoločne strávený deň bohatý na informácie o krajine, ktorej jazyk sa učia. 

Podujatie pozostávalo z 5 častí. V úvode sa študenti oboznámili so zaujímavosťami z Ruska, 
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vypočuli si prednášku o geografických údajoch, kultúrnych pamiatkach, zvykoch 

a tradíciách.  V ďalšej časti boli prezentované práce študentov prvého ročníka hotelovej 

akadémie. Treťou časťou bol kvíz na tému Rusko očami mládeţe, kde si študenti 

jednotlivých ročníkov zmerali sily vo vedomostiach o Rusku a rusky hovoriacich krajinách. 

Súčasťou podujatia bola aj názorná ukáţka ruských predmetov zahrnutá do výstavky pod 

názvom Výstavka ruských suvenírov. V záverečnej časti pracovali študenti na spoločných 

projektoch venovaných téme Spomienky na Rusko. Najúspešnejší  študenti boli odmenení 

vecnými cenami, všetci účastníci dostali na pamiatku pero a sladkú odmenu. Celé podujatie 

sa nieslo v pozitívnom duchu, študenti si navzájom pomáhali, diskutovali a počas celého dňa 

vládla príjemná atmosféra. 

 

Dňa 13.4.2015 nás navštívili dvaja naši bývalí ţiaci , ktorí končili našu školu pred dvomi 

rokmi. Boli ochotní podeliť sa so svojimi skúsenosťami, ako sa museli presadiť na 

zahraničnom pracovnom trhu v triede 3.HOA. Pôsobia v nemeckej automobilovej firme, 

ktorá ich vysiela po celom území Nemecka.  

 

V druhom júnovom týţdni, t.j. od 5. 6. do 9. 6. prebehli na vyučovacích hodinách 

anglického a nemeckého jazyka triedne kolá ţiackych záverečných prezentácií v cudzom 

jazyku o krajine, ktorej jazyk sa učia. Ţiaci si svoje prezentácie pripravovali v priebehu 

mesiacov máj a jún. Niektoré z nich boli naozaj na vysokej jazykovej i grafickej úrovni. 

Tieto práce boli ocenené. 

 

Pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov pozorujeme uţ dlhoročný jav – ubúda 

moţnosti priameho výchovného pôsobenia na ţiaka. I keď je časová dotácia pre vyučovanie 

cudzích jazykov pomerne vysoká, vyučovania sa zúčastňuje stále menej ţiakov. Zneuţívajú 

demokratický systém a bolo by na čase pripraviť jeho zmenu, napríklad povinnými 

výstupnými testami.  

Všetci vyučujúci spolupracujú s Mgr. Senkovou, aby sprístupnili vhodnými formami učivo 

začleneným ţiakom. Na škole máme veľa začlenených ţiakov a musíme skonštatovať, ţe 

pokiaľ sa snaţia spolupracovať a chodia pravidelne na vyučovanie, učivo zvládajú podľa 

svojich moţností dobre. Máme aj ţiakov, ktorí majú vysoký počet zameškaných hodín, aj 

neospravedlnených a ich prospech je veľmi slabý. Je to dôkaz ich nezáujmu o vyučovanie.  

 

Vyučovanie cudzích jazykov realizujeme modernými vyučovacími metódami s vyuţitím 

IKT techniky.  

Úlohy, ktoré si kladie naša PK sú dlhodobé a sú uvedené v úvode analýzy. 

 

 

   spracovala: PaedDr. Dana Joštiaková 
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V rámci činnosti predmetovej komisie telesnej výchovy a športu 

boli v školskom roku 2016/2017 realizované tieto aktivity: 

 

 

I. polrok  

 

Predmetová komisia zasadala dva krát : 

 

1. zasadnutie 21.9.2016  program : 

 

1.  Prerokovanie plánu práce PK, tematických plánov TEV, kontrolné testy VPV 

2.  Záujmová činnosť- vzdelávacie programy, obsadenie vedúcich, ţiako 

3.  Športové súťaţe  - školské súťaţe 

                                 - okresné kolá 

                                 - obvodné kolá 

                                 -  školské súťaţe- športové podujatia zamestnancov školy 

                                 -  krajské kolá 

 

4.  Tvorba a realizácia uţ vytvorených projektov  k materiálno- technickému zabezpečeniu 

kabinetu TSV, telovýchovných priestorov a vyučovacieho procesu. 

5.  Evidencia oslobodených ţiakov od TSV, zaradenie do zdravotných skupín 

6.  Príprava účelových cvičení pre 1. a 2. ročník 

7.  Posezónna údrţba a odstávka viacúčelového ihriska, ukončenie prevádzky 

8.  Pokračovanie vo výstavbe atletickej dráhy na školskom ihrisku 

9.  Konzultácia rozvrhu hodín a vyuţiteľnosti telovýchovných objektov školy 

10.  Rôzne, diskusia     

             

2. zasadnutie   12.1.2017, program : 

                

1.  Tematické  plány, ich plnenie,                                                                                                                                                                                                                                                 

2.  Príprava školských a obvodných šport. súťaţí ,uskutočnené podujatia-  

3.  Príprava lyţiarskeho kurzu pre 1.ročník 

4.  Činnosť v oddeleniach športových hier a záujmových útvarov 

5.  Rôzne, záver     

              

A/ Vyučovanie povinnej TSV a športových hier: 

     

SOŠ Jarmočná 108 :  22 oddelení 

                     11 od. chlapcov /2 hod. týţd., 2 odd. 1 hod týţd./ 

                     12 od. dievčat /2 hod. týţd., 2 odd. 1 hod. týţd./ 

                       2 oddelenia  ŠPH, 25 chlapcov, 15 dievčat, 2 hod. týţdenne 

 

Vysunuté pracovisko- Lomnička:   7 oddelení  

                                                     4 od. chlapcov   

                                                     3 od. dievčat/   

 

Vo vyučovacom procese sú plnené tematické plány  tak v počte, ako aj v obsahu 

vyučovacích hodín. PK vyjadruje aj spokojnosť s odbornou úrovňou hodín TSV,. Rezervy 

zaznamenávame v záujme ţiakov o telesnú výchovu, pripravenosť a tieţ dochvíľnosť na 

vyučovacie hodiny. 
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13  ţiakov  v III. zdravotnej skupine – tel. výchova s úľavami 

21  ţiakov v IV. zdravotnej skupine – oslobodení od TSV 

 

Z pohľadu úrovne ţiakov, môţeme konštatovať, ţe pohybové zručnosti a schopnosti sú 

štatisticky na podobnej úrovni, ako v predošlých školských rokoch.  

V zlepšení podmienok bola realizovaná rekonštrukcia podlahy telocvične, ţiakom to dáva 

povinnosť zabezpečiť vhodnú halovú obuv na hodiny TSV. 

 

Opatrenia a návrhy:  

- motivovať ţiakov ku väčšiemu záujmu ţiakov o TSV 

- hľadať nové, atraktívnejšie formy a metódy vyučovania, aktivácia ţiakov 

- vo väčšej miere kladne hodnotiť snaţivých ţiakov, aj takých, ktorí nemajú najlepšie            

  výsledky v pohybových zručnostiach /činnostiach/.  

- zlepšovať materiálno –technické podmienky vyučovania TSV, rozšíriť športové plochy na                             

  školskom ihrisku, atletická dráha, doskočisko a pod. 

- dbať na dodrţiavanie vhodnej obuvi na predmet TSV.     

    

B /   Športové podujatia, športové súťaţe          

 

Futsal : Školské kolo – 5. -9.12.2016  , zúčastnených  56 ţiakov   

             Výsledky :  1. miesto : 3. MSK 

                                 2. miesto :  2. MSK 

                                 3. miesto :  2. HOA         

Stolný tenis : Školské kolo – 2. 12. 2016 ,zúčastnených 35 ţiakov 

             Výsledky ţiaci :     1. miesto :  Kamil Mirga  - 1. LEV 

                                            2. miesto :  Patrik Novotný -. KCO 

                                            3. miesto :   Kristián Lichvár – 2. HOA 

             Výsledky ţiačky :  1. miesto :  Zuzana Mareková – 1. KCC 

                                            2. miesto :  Slávka Habiňáková – 2. HOA 

                                            3. miesto :  Valéria Valeková  - 3. HOA 

                                                                             

                                     

II. polrok  

 

Predmetová komisia zasadala jeden krát : 

zasadnutie -31.3. 2017 s programom: 

- priebeţné plnenie tématických plánov 

- vyhodnotenie uskutočnených športových podujatí, súťaţí 

- príprava a zabezpečenie nastávajúcich podujatí, súťaţí 

- informácia o uskutočnenom lyţiarskom kurze pre 1. ročník 

- príprava účelových cvičení pre 1. a 2. ročník, príprava Kurzu ochrany ţivota a zdravia. 

           

1.  Vyučovanie povinnej TSV a športových hier : 

-  vo vyučovacom procese sú plnené tematické plány, tak v počte, ako aj v obsahu 

vyučovacích hodín, menšie problémy s plnením atletiky . Úroveň odbornosti  pri vyučovaní 

je dostačujúca vyskytli sa nedostatky u ţiakov s povinnou dochádzkou a dochvíľnosťou. 

Neustále zaznamenávame zvyšujúci sa počet ţiakov s oslobodením od TSV. 
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Opatrenia a návrhy : 

- pri hodnotení a klasifikácii viac zohľadňovať prístup, záujem a disciplínu ţiakov 

- neustále sa snaţiť zo strany vyučujúcich o motiváciu a efektívnosť hodín TEV 

- zlepšovať materiálno- technické podmienky /inventár, hracia plocha na školskom ihrisku,    

atletická dráha, šetrenie zariadení a objektov. 

 

2. Civilná ochrana a branná výchova : 

-  účelové cvičenia sa uskutočnili v termínoch určených plánom práce v rozsahu, ktoré 

dovolili  poveternostné podmienky, Obsah a cieľ  ÚC a KOŢZČ boli splnené. 

 

3. Materiálno –technické podmienky : 

Sú na dobrej úrovni v rámci plnenia obsahu ŠVP 

 

4. Vzdelávanie učiteľov TEV: 

- nebolo uskutočnené, nebola moţnosť 

 

opatrenia a návrhy :  

- sledovať a reagovať na ponuky vzdelávania a školení. 

 

5. Športové súťaţe organizované na základe kalendára SAŠŠ 

 

Uskutočnené podujatia: 

- Okresné kolo vo volejbale ţiačok SŠ  /organizátor SOŠ Jarmočná/ 

   termín: 31.3.2017 

   výsledky:  4. miesto SOŠ Jarmočná S.Ľ. 

 

- Okresné kolo vo volejbale ţiakov SŠ /organizátor SOŠ Jarmočná/ 

   termín : 28.3. 2017  

   výsledky: 2. miesto SOŠ Jarmočná 

 

- Medzinárodný turnaj vo volejbale Stredných škol Wojvodctva Juhovýchdového Poľska 

  Miesto : Stary Sacz 

  Výsledky : 1. miesto Stavebná priemyslovka Nowy Sacz 

               2. miesto SOŠ – Jarmočná 108 

                      3. miesto  Lesnická Stredná  škola Lublin 

         

 

                                                                                   spracoval : PaedDr. Fabian I. 

                                                                                              vedúci PK TEV 
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V rámci činnosti predmetovej komisie prírodovedných predmetov  

boli v  školskom roku 2016/2017 realizované tieto aktivity: 

 

 

I. polrok  

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov pracovala podľa plánu na školský rok 

2016/2017. V prvom polroku zasadala 2-krát, podľa daného harmonogramu. Pracovala 

v tomto zloţení :  

 Ing. Pekárová Zuzana 

 Mgr. Kaletová Anna 

 RNDr. Petrík Peter 

 Ing. Sroková Viera 

 PaedDr. Gergelyová Adriana 

 PaedDr. Joštiaková Dana 

 

Na úvodnom pracovnom stretnutí boli všetci členovia oboznámení s plánom práce 

predmetovej komisie na tento školský rok, ktorý bol prerokovaný a schválený. Taktieţ sme 

sa zaoberali týmito úlohami: 

 inovácia školských vzdelávacích programov pre študijné odbory, pre učebné odbory 

a pre nadstavbové štúdium podľa POP na školský rok 2016/2017, 

 príprava Ročných tematických plánov pre ţiakov so ŠVVP v predmete matematika. 

Pri tejto práci sme vyuţili odbornú pomoc špeciálneho školského pedagóga – Mgr. 

Senkovej,  

 vstupné testy z matematiky - výsledky tohto testovania boli  v študijnom odbore 

priemerné a v učebných odboroch podpriemerné, 

 priebeţné plnenie tematických plánov, 

 realizácia školských súťaţí a zapojenie sa do ďalších súťaţí a aktivít, 

 ponuka vzdelávacích programov MC, 

 ponuka záujmových útvarov členov PK, 

 tvorba násteniek, 

 príprava a realizácia súťaţe „iBobor“, 

 

Záujmová činnosť: 

Členovia PK prírodovedných predmetov pracujú so ţiakmi v týchto záujmových útvaroch: 

 Hravá matematika – Ing. Zuzana Pekárová 

 Internet a multimédiá – Ing. Viera Sroková 

 Turistický – PaedDr. Dana Joštiaková 

Vzdelávacia oblasť: 

Hodnotenie plnenia časovo-tematických plánov: 

Jednotliví členovia predmetovej komisie pripravili časovo-tematické plány, čo im pomáha 

lepšie sa zorientovať v ich kaţdodennej práci. Taktieţ členovia PK schválili ročné 

individuálne tematické plány z matematiky pre ţiakov so ŠVVP, ktoré pripravili 

v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, Mgr. D.Senkovou. Ročné tematické 

plány sa plnia priebeţne, nevyskytujú sa výraznejšie rozdiely medzi naplánovaním 

a reálnym stavom.  
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Hodnotenie výsledkov ţiakov s individuálnymi potrebami – učitelia sa snaţia vychádzať 

v ústrety takýmto ţiakom, majú prispôsobené aj tematické plány jednotlivých vyučovacích 

predmetov. Pouţívajú vhodné formy a metódy práce s nimi. Do vyučovacieho procesu sú 

začlenení ţiaci s rôznymi poruchami – dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkúlia a pod. 

– ţiaci môţu na jednotlivých hodinách vyuţívať rôzne kompenzačné pomôcky, dosahujú 

výsledky primerané svojim schopnostiam a danostiam.  

 

Učitelia MAT pripravili, schválili a zrealizovali vstupné testy pre ţiakov prvých ročníkov 

študijného i učebných odborov. Testy boli prekonzultované so špeciálnym pedagógom Mgr. 

Senkovou. Písanie vstupných testov prebehlo v mesiacoch september - október. V 

týchto vstupných testoch sme overili úroveň ţiakov z tejto problematiky – počítanie s celými 

i racionálnymi číslami, percentá, priama a nepriama úmernosť, lineárne rovnice, obvod 

a obsah rovinných útvarov. Ich známky neboli zohľadnené v polročnom hodnotení 

jednotlivých ţiakov. 

 

Vyučovací proces, príprava ţiakov a ich výsledky 

Ţiaci prichádzajúci do prvých ročníkov majú  veľmi slabé základy  zo základnej školy, čo 

výrazne sťaţuje vyučovací proces. Veľmi často sa výklad nového učiva  nezaobíde bez 

opakovania a upevňovania základných vedomostí, bez ktorých nie je moţné pokračovať vo 

vzdelávaní, napredovaní. Príčinu vidíme aj v nezodpovednom prístupe ţiakov ku školským 

povinnostiam a takmer ţiadnej domácej príprave. Ţiaci  prejavujú veľmi malý záujem o 

vzdelávanie prostredníctvom doučovania. 

Najčastejšie problémy na hodinách predmetu matematika: 

 Nezáujem o daný predmet – ţiaci nevidia dôvod, prečo by sa mali matematike 

venovať, keď z nej nebudú maturovať. 

 Ţiaci často prichádzajú na vyučovanie bez pracovný pomôcok – zošit, pero, 

kalkulačka, rysovacie pomôcky. 

 Ţiadna domáca príprava na vyučovanie – zošit a pracovné pomôcky skončia po 

vyučovacej hodine v školskej skrinke. 

 Ţiaci sa veľmi často zámerne vyhýbajú overovaniu svojich vedomostí, čím nastáva 

problém pri ich polročnom či koncoročnom hodnotení. 

 Veľmi rušivým článkom vyučovania je pouţívanie mobilných telefónov a tabletov na 

vyučovacej hodine – ţiaci častokrát na upozornenie nereagujú, alebo ich správanie je 

podráţdené, niekedy aţ agresívne. Zamieňajú si pojmy mobil a kalkulačka. 

 

Súťaţe : 

Aj v tomto školskom roku sa naši študenti zúčastnili medzinárodnej informatickej súťaţe 

iBOBOR, ktorej cieľom je podporiť u ţiakov záujem o informačné a komunikačné 

technológie (IKT).  

 

PK prírodovedných predmetov sa snaţí o aktívnejšie presadzovanie moderných 

informačných technológií a vyučovacích metód, vyuţívanie pomôcok didaktickej techniky 

a rozvoj logického myslenia. V tomto trende chceme pokračovať a vypracovať interaktívne 

materiály týkajúce sa ďalšej matematickej problematiky. 

Taktieţ sme venovali pozornosť aj čitateľskej gramotnosti v matematike. Snaţili sme sa 

riešiť také matematické úlohy, ktoré svojím zadaním, obsahom a štruktúrou rozvíjali 



 46 

čitateľskú a matematickú gramotnosť ţiakov. Prostredníctvom riešenia jednotlivých úloh 

sme sa pokúšali rozvíjať niţšie uvedené kompetencie čo najefektívnejšie. 

Kompetencie : 

 matematické myslenie, 

 matematická argumentácia, 

 modelovanie, 

 komunikácia, 

 algoritmizácia a tvorba algoritmov, 

 funkčné myslenie v súvislostiach, 

 numerácia, 

 práca s dátami, 

 zobrazovanie,  

 priestorová predstavivosť, 

 meranie a váţenie, 

 pouţívanie nástrojov a pomôcok, vrátane IKT. 

 

V jednotlivých matematických úlohách sme sa pokúšali riešiť problémy reálnych ţivotných 

situácií. Zaoberali sme sa aj úlohami, ktorých zadania boli vo forme diagramov, grafov 

alebo tabuliek údajov, ktorých porozumenie a vyuţitie bolo potrebné na ich vyriešenie. 

  

Rôzne : 

 Učitelia realizujú stretnutia záujmových útvarov podľa vypracovaných plánov 

záujmových útvarov na príslušný školský rok 

 Členovia tejto PK sú nápomocní ţiakom aj  v rámci konzultačných hodín 

 Príprava ţiakov na matematické súťaţe Klokan, Pangea, Sudoku 

 Príprava exkurzií 

 Aktualizácia násteniek 

 

Návrhy a opatrenia :  

 motivovať a zapájať ţiakov do rôznych súťaţí – príprava súťaţí KLOKAN, 

PANGEA, SUDOKU v 2. polroku šk. r. 2016/2017 (Ing. Pekárová, Mgr. Kaletová), 

 naďalej vytvárať priestor pre vyuţívanie IKT na vyučovacích hodinách, 

 vytvárať inovované vzdelávacie materiály pre interaktívnu výučbu, 

 vypracovať e-learningové materiály pre ţiakov so ŠVVP, 

 pomáhať  ţiakom s individuálnymi potrebami, motivovať a povzbudzovať ich 

v práci, aby zlepšili svoje výsledky, 

 pripraviť zadania na maturitnú skúšku v predmete matematika, 

 dôsledne dodrţiavať školský poriadok, kontrolovať dochádzku ţiakov na vyučovaní, 

stanoviť študentom presné kritériá a dodrţiavať ich, 

- vyuţívať opatrenia z usmernenia č. 15/2006  a opatrenia  pri porušovaní vnútorného  

poriadku školy, dôsledne dodrţiavať školský poriadok, kontrolovať dochádzku 

ţiakov na vyučovaní, stanoviť ţiakom presné kritériá a dodrţiavať ich, 

- spolupracovať pri riešení problémov s výchovným poradcom a školským špeciálnym 

pedagógom, 

- pri hodnotení začlenených ţiakov postupovať podľa Metodického  pokynu 

k overovaniu,  hodnoteniu a klasifikácii integrovaných  ţiakov so zdravotným 

znevýhodnením, 

- v rámci čitateľskej gramotnosti podchytiť záujem ţiakov o tento predmet a priblíţiť 

vyučovanie matematiky reálnemu svetu 
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II. polrok  

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov pracovala podľa plánu na školský rok 

2016/2017. V druhom polroku taktieţ  zasadala dvakrát, podľa riadneho harmonogramu. 

Pracovala v tomto zloţení :  

 Ing. Pekárová Zuzana 

 Mgr. Kaletová Anna 

 RNDr. Petrík Peter 

 Ing. Sroková Viera 

 PaedDr. Gergelyová Adriana 

 PaedDr. Joštiaková Dana 

 

Opatrenia z prvého polroka sme splnili. 

 

MATURITA 2017 -  v školskom roku 2016/2017 sa rozhodla študentka V.HOA  - Melánia 

Kyšeľová rozšíriť svoju „skúšku dospelosti“ o predmet matematika. Preto sa naši 

matematikári venovali príprave maturitných zadaní z tohto predmetu. Táto študentka sa 

zúčastnila EČ MS, ktorá sa konala v OA v Starej Ľubovni. Nakoľko nebola úspešná  v tejto 

časti – nesplnila podmienku úspešnosti 25 %, nemohla absolvovať ústnu formu internej časti 

MS. 

 V druhej polovici tohto školského roka sa naši študenti zúčastnili súťaţe 

Matematický Klokan. Súťaţ prebehla 20.marca 2017 v priestoroch našej školy. Testy po 

vypracovaní boli odoslané do Bratislavy, kde boli vyhodnotené a výsledky následne zaslané 

školskému koordinátorovi. Z našich študentov sa súťaţe zúčastnilo 12 ţiakov, ktorí súťaţili 

v dvoch kategóriách. Najúspešnejšími riešiteľkami našej školy boli ţiačky III.HOA triedy - 

Alexandra Klimková a Valéria Valeková. 

 

Učitelia sa taktieţ snaţili vo svojom vyučovacom procese vyuţívať vo väčšej miere 

prostriedky IKT. Pri svojej práci často vyuţívali aj rôzne internetové portály ako 

zborovna.sk, oskole.sk a pod., kde nachádzali mnoţstvo materiálov pre zlepšenie 

a skvalitnenie svojej práce. Učitelia častejšie pouţívali na hodinách aj vzdelávací systém pre 

základné a stredné školy s profesionálne spracovaným digitálnym obsahom. – PLANÉTA 

VEDOMOSTÍ. Je to jedinečná interaktívna učebná pomôcka pre moderné školy. 

 

Učiteľka matematiky Mgr. Anna Kaletová sa zapojila do eTwinningu, ktorý 

podporuje spoluprácu škôl v Európe s vyuţitím informačných a komunikačných technológií. 

eTwinning ponúka pedagógom bezplatné príleţitosti kontinuálneho online profesionálneho 

rozvoja. 

 

V predmete biológia, v rámci tematického celku ţivotné prostredie, pani učiteľka 

Joštiaková motivovala ţiakov k aktívnejšiemu postoju k ochrane ţivotného prostredia tým, 

ţe vyhlásila triednu súťaţ o najlepšiu prezentáciu na tému : „Ţivotné prostredie v našom 

okolí“.  Ţiaci si celý druhý polrok všímali javy, ktoré sa im v ich bydlisku nepáčili, 

dokumentovali ich  v podobe fotografií a kriticky sa o nich vyjadrili v prezentácii. Zmyslom 

prezentácie bolo nájsť riešenie tohto problému. Polovica ţiakov predviedla veľmi peknú 

prácu, ktorá bola ohodnotená známkou výborný. 

Dňa 23.02.2017 sa naša škola pod vedením PaedDr. Gergelyovej zúčastnila cyklu 

premietania „SVET OKOLO NÁS“ v kine Tatra v Starej Ľubovni. Premietanie tvorila 

snímka Peru – štyri strany sveta. Študenti mohli prostredníctvom tejto projekcie spoznať 

bliţšie túto krajinu, jej zvyky a krásu, rozmanitú prírodu. 
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Ţiaci pod vedením Ing. Srokovej sa zúčastnili testovania eSkills, kde si otestovali 

svoje IT zručnosti. 

 

Taktieţ sme sa venovali vytváraniu vzdelávacích materiálov pre interaktívnu výučbu 

a vypracovaniu e-learningových  materiálov pre ţiakov so ŠVVP. 

 

Hodnotenie výsledkov ţiakov s individuálnymi potrebami – učitelia sa snaţia uľahčiť 

vyučovací proces ţiakom s individuálnymi potrebami nielen svojou ústretovosťou,  ale stále 

hľadajú a vyuţívajú vhodné formy a metódy pre prácu s nimi. Ţiaci dosahujú výsledky 

primerané svojim schopnostiam a danostiam, avšak veľký podiel na ich vzdelávaní má aj 

dochádzka, ktorá niektorým začleneným ţiakom robí problém. Aj od tohto faktoru sa potom 

odvíja ich úspešnosť,  či neúspešnosť počas štúdia.   

  

Rôzne : 

 učitelia realizovali stretnutia záujmových útvarov podľa vypracovaných plánov 

záujmových útvarov na príslušný školský rok, 

 členovia tejto PK boli nápomocní ţiakom aj  v rámci konzultačných hodín. 

 

Návrhy a opatrenia :  

 motivovať a zapájať ţiakov do rôznych súťaţí, 

 naďalej vytvárať priestor pre vyuţívanie IKT na vyučovacích hodinách, 

 vytvárať vzdelávacie materiály pre interaktívnu výučbu, 

 upraviť ŠkVP v predmete matematika, 

 vypracovať e- learningové materiály prírodovedných predmetov pre študentov, 

 naďalej pomáhať  ţiakom s individuálnymi potrebami, motivovať a povzbudzovať 

ich v práci, aby zlepšili svoje výsledky. 

 

 

 

      Spracovala: Ing. Pekárová Zuzana, vedúca PK 
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V rámci činnosti  predmetovej komisie odborných predmetov pre skupiny študijných 

a učebných odborov 64 ekonomika, obchod a služby II, 29 potravinárstvo  

boli v školskom roku 2016/2017 realizované tieto aktivity: 
 

 

 

I. polrok  

 

Zloţenie predmetovej komisie odborných predmetov:          

  

vedúca PK: 

Ing. Romanová Petra   - odborné ekonomické predmety  

 

členovia: 

a) učitelia teoretického vyučovania: 

Mgr. Bondra  Ján   - odborné potravinárske predmety  

Ing. Beňačková Helena - odborné ekonomické predmety  

Ing. Bizovská Eva  - odborné ekonomické predmety 

Bc. Konkoľová Eva  - odborné predmety pre odbory  vlasová kozmetika, kaderník  

Ing. Koterba Daniel  - odborné ekonomické predmety 

Ing. Krejsová Anna  - odborné potravinárske predmety   

Ing. Pekárová Zuzana  - odborné potravinárske predmety 

Ing. Rychnavská Andrea - odborné potravinárske predmety 

Mgr. Senková Dáša  - administratíva a korešpondencia, špeciálny pedagóg 

Ing. Solovicová Dana  - odborné ekonomické predmety 

Ing. Sroková Viera    - aplikovaná informatika  

  

b) majstri odbornej výchovy  

Ing. Mgr. Knap Miroslav  - zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie  

Mgr. Štefančíková Alţbeta - hlavný majster odbornej výchovy 

 

Študijný odbor hotelová akadémia, kuchár, čašník, spoločné stravovanie 

a učebné odbory kuchár, čašník 

Bc. Deverová Dana    

Bc. Hanečáková Eva    

Mgr. Hutníková Helena 

Bc. Oravcová Patrícia  

Bc. Sekelský Matúš    

Mgr. Šeľuková Lucia     

Bc. Vilčeková Lýdia  

 

Učebný odbor cukrár  

Bc. Hanečáková Gabriela 

 

Učebný odbor kaderník, študijný odbor vlasová kozmetička  
Mačíková Marta    

Mgr. Palubová Mária  
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Kontrola praktického vyučovania v prevádzke  

Mgr. Ondrej Milan 

Bc. Štefančik  Peter 

 

Predmetová komisia odborných predmetov je určená pre študijné a učebné odbory: 

 

a) študijné odbory 
6323 K hotelová akadémia   

6444 K čašník, servírka   

6445 K kuchár  

6421 L spoločné stravovanie  

6426 L vlasová kozmetika 

 

b) učebné odbory 

2964 H cukrár 

6444 H čašník, servírka 

6445 H kuchár 

6456 H kaderník  

 

Hlavné úlohy plánu práce predmetovej komisie vychádzajú z Analýzy činnosti 

predmetovej komisie v minulom školskom  roku, z Pedagogicko-organizačných pokynov 

na školský rok 2016 /2017, Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu študijných a 

učebných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, Obchod a sluţby I, II, 29 

potravinárstvo a Školského vzdelávacieho programu. 

Predmetová komisia odborných predmetov pracuje podľa Plánu práce PK OP na 

školský rok 2016/2017 v ktorom vytýčila nasledovne úlohy: 

1. Výchovu a vzdelávanie uskutočňovať podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 

skupinu študijných a učebných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, Obchod a sluţby I, 

II, 29 potravinárstvo a Školského vzdelávacieho programu. Zvyšovať úroveň výchovno-

vzdelávacieho procesu prostredníctvom výberu vhodných foriem a metód vyučovania. 

Hodnotiť a klasifikovať ţiakov na základe Metodického pokynu č. 21/2011 s účinnosťou od 

1. mája 2011.       

2. Zapracovať „Národný štandard finančnej gramotnosti“ do Školského 

vzdelávacieho programu a implementovať ho do vyučovacieho procesu ekonomických 

predmetov.  

3. Do vyučovacieho procesu odborných predmetov  implementovať učebné texty, 

prezentácie, myšlienkové mapy, interaktívne cvičenia, listy pracovných postupov, kódované 

listy a  videosekvencie vytvorené v rámci projektu „Hotelierstvo a gastronómia 3. 

tisícročia“ operačného programu Vzdelávanie a opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na 

modernú, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.     

4. Prehlbovať medzipredmetové vzťahy a spoluprácu vyučujúcich odborných 

predmetov a majstrov odbornej výchovy  integráciou teoretickej a odbornej zloţky prípravy 

študentov.  

 5. S cieľom prehĺbiť integráciu teórie a praxe, vyuţívať vo výchovno-vzdelávacom 

procese na teoretickom a praktickom vyučovaní také vyučovacie metódy, ktoré rozvíjajú 

tvorivé myslenie študentov a podporujú ich iniciatívu.  

6. Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód 

s vyuţívaním IKT, ak to vzdelávací obsah umoţňuje a ak je to vzhľadom na aktuálny obsah 

vzdelávania vhodné.      
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7. Pripraviť maturitne témy na teoretickú a praktickú časť odbornej zloţky MS 

v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia a racionalizovať témy na záverečnú skúšku 

pre učebné odbory 2964 H cukrár,  6444 H čašník, servírka,  6445 H kuchár a  6456 H 

kaderník.  

8. U študentov formovať vzťah k zvolenému odboru a škole organizovaním 

záujmových súťaţí, exkurzií a besied s odborníkmi z praxe.   

9. Študentov viesť k dodrţiavaniu zásad zdvorilosti a spoločenského správania.  

10. Podporovať talentovaných a nadaných ţiakov individuálnym prístupom 

a zapájaním do odborných súťaţí v oblasti gastronómie, hotelierstva a vlasovej kozmetiky. 

11. Zvýšenú pozornosť venovať ţiakom so ŠVVP  a individuálnym prístupom 

zvyšovať ich úroveň vzdelávania. V učebných odboroch pripraviť záverečne skúšky 

vyhovujúce potrebám týchto ţiakov.      

12.  Prostredníctvom webovej stránky školy informovať rodičov a verejnosť  

o realizovaných aktivitách školy a moţnostiach štúdia na Strednej odbornej škole Jarmočná 

108, Stará Ľubovňa.       

13. Informovať plnoletých ţiakov a zákonných zástupcov o moţnostiach zahraničnej 

praxe, podľa moţnosti zabezpečiť prax ţiakov niţších ročníkov v prevádzkach 

gastronomických zariadeniach.       

14. Dôsledne dodrţiavať Vnútorný poriadok školy a  interný predpis 01/09/2016 

Organizácia praktického vyučovania. Pravidelne kontrolovať evidenciu absolvovaných 

hodín a v prípade porušenia vyvodiť adekvátne opatrenie.  

15. S cieľom rozširovať a zvyšovať odborné vzdelanie zabezpečiť podľa moţnosti 

prednášky s odborníkmi z praxe. Zároveň sa zúčastňovať odborných seminárov, exkurzií, 

výstav a súťaţí v oblasti gastronómie, cukrárenskej výroby, vlasovej kozmetiky, prípravy 

miešaných nápojov, káv a hotelového a gastronomického manaţmentu.  

16. Zabezpečiť odborné kurzy pre ţiakov hotelovej akadémie a ţiakov študijných a 

učebných odborov kuchár, čašník, cukrár, kaderník.   

17. Podľa záujmu ţiakov realizovať záujmové vzdelávanie, rozvíjať tak talent 

ţiakov, pripravovať ich na súťaţe, praktické záverečné skúšky a maturitné skúšky.  

18. Zvyšovať záujem o SOČ a pri riešení prác SOČ spolupracovať s učiteľmi 

prírodovedných a všeobecno-vzdelávacích predmetov. Témy prác SOČ zamerať na 

hotelierstvo, cestovný ruch, ekonomiku a potravinárstvo.   

19. S cieľom zviditeľnenia školy v spolupráci s  MOV realizovať gastronomické 

akcie zamerané na sezónne potraviny a zdravý ţivotný štýl.  

20. V rámci Svetového dňa výţivy, Svetového dňa mlieka, zabezpečiť tematický 

týţdeň zameraný na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a konzumáciu 

ovocia a zeleniny.     

21. Aktualizovať počítačové programy OMEGA pre vyučovanie podvojného 

účtovníctva, ALFA pre jednoduché účtovníctvo, HORES a FOOD pre hotelové sluţby 

a Happy Hair a Photoshop pre vlasovú kozmetiku. Tieto programy vyuţívať pri vyučovaní 

predmetov účtovníctvo, aplikovaná informatika, odborná prax a odborný výcvik.  

22. V rámci upevňovania zručnosti počas praktického vyučovania spolupracovať so 

zamestnávateľmi z praxe: Kúpele Vyšné Ruţbachy, Ľubovnianske kúpele Sorea, penzión 

Gurmen, reštaurácia Kolkáreň, Rekreačné zariadenie Dunajec. 

23. Prehlbovať, rozširovať a rozvíjať si odborné a pedagogické vedomosti a zručnosti 

prostredníctvom účasti na odborných seminároch, kurzoch a kontinuálnom vzdelávaní 

v zmysle platnej legislatívy a osobného plánu profesijného rastu na školský rok 2016/2017. 

  

       



 52 

V 1. polroku  školského roka 2016/2017 zasadala predmetová komisia odborných 

predmetov dvakrát:  

1. stretnutie sa konalo 04.októbra 2016 a programom stretnutia bolo:  

1. Prerokovanie a schválenie plánu práce PK 

2. Doplnenie úloh do plánu práce PK 

3. Zabezpečenie odbornej praxe a odborného výcviku 

4. Interný predpis 1/9/2016 Organizácia praktického vyučovania 

5. Dodatky ŠkVP 

6. Záujmové vzdelávanie 

7. SOČ - návrh tém 

8. Príprava maturitných tém v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia 

9. Návrh formy praktickej časti odbornej zloţky maturitnej skúšky v jednotlivých 

študijných odboroch 

10. Prerokovanie a schválenie manuálu k vypracovaniu odbornej práce v študijnom 

odbore hotelová akadémia 

11. Zdravá výţiva – príprava akcie 

12. Rôzne 

 

2.stretnutie sa konalo 15. decembra 2016 a programom stretnutia bolo:  

1. Priebeţné plnenie úloh a plánov jednotlivými členmi PK 

2. Návrh a schválenie tém na PČOZ  MS  a TČOZ MS pre študijné odbory  

3. Príprava a realizácia exkurzií a súťaţí 

4. SOČ – priebeh, realizácia 

5. Návrh zodpovedných za racionalizáciu tém  záverečnej skúšky v učebných 

odboroch:  2964 H cukrár, 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár,  6456 H  

kaderník 

6. Kontrola dodrţiavania interného predpisu 01/09/2016 Organizácia praktického 

vyučovania 

7. Príprava Vianočných akcií  

8.  Rôzne  

 

Aktivity zamerané na splnenie vytýčených úloh predmetovej komisie odborných 

predmetov v 1.polroku školského roka 2016/2017:  

1. Výučba odborných predmetov podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu 

študijných a učebných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, Obchod a sluţby I, II, 

29 potravinárstvo a Školského vzdelávacieho programu     

2. Zapracovanie Národného štandardu  finančnej gramotnosti  do Školského vzdelávacieho 

programu a jeho implementácia do vyučovacieho procesu  

3. Implementovanie učebných textov a učebných materiálov vytvorených v rámci projektu 

„Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia do vyučovacieho procesu  

4. Príprava tém TČOZ a PČOZ MS pre školský rok 2016/2017 pre študijné odbory 6323 K 

hotelová akadémia, 6421 L spoločné stravovanie, 6426 L vlasová kozmetika, 6445 

K kuchár, 6444 K čašník, servírka 

5. Informovanie rodičov a verejnosti prostredníctvom webovej stránky o realizovaných 

aktivitách a moţnostiach štúdia na Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará 

Ľubovňa 

6. Kontrola dodrţiavania Vnútorného poriadku školy a interného predpisu 01/09/2016 

Organizácia praktického vyučovania 
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7. Realizácia záujmového vzdelávania ţiakov Strednej odbornej školy Jarmočná 108, Stará 

Ľubovňa v nasledovných záujmových útvaroch Baristický, Barmanský, Denná 

starostlivosť o telo, Hotelierstvo v praxi, Myslím (a konám) ekonomicky, Pernikársky, 

Starostlivosť o vlasy, Účtujeme spolu 

Exkurzie:  

 

 Hotel Strand**** Vyšné Ruţbachy – exkurzia zameraná na upevnenie odborných 

vedomosti a získanie najnovších poznatkov z hotelierstva 

 Nestville Chokolate, Hniezdne  - exkurzia v čokoládovni, kde sa ţiaci oboznámili 

s postupom spracovania čokoládových bôbov a výrobou čokolády 

 Bankové inštitúcie, Stará Ľubovňa – exkurzia  v bankových inštitúciách v meste 

Stará Ľubovňa, kde boli ţiakom prostredníctvom pracovníčok podané  základné 

informácie o bankových produktoch a o výhodách a nevýhodách produktov  

konkurenčných bánk 

 Reštauračné zariadenie Kolkáreň, Stará Ľubovňa - posedenie v reštauračnom 

zariadení  Kolkáreň, ktorého cieľom bolo sledovať personál pri práci a zhodnotiť 

interiér reštauračného zariadenia 

 

Gastronomické akcie  

 

 Medzinárodný deň dobrovoľníkov – príprava slávnostnej recepcie pre ocenených 

dobrovoľníkov Prešovského kraja  

 40. výročie dychovej hudby Ľubovnianka – príprava pokrmov studenej kuchyne 

pre recepciu  

 Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej telocvične ZŠ Komenského – príprava 

jedál pre členov Ministerstva školstva Slovenskej republiky a zabezpečenie servisu  

 Zdravá výţiva v Ľubovnianskej kniţnicu – príprava zdravých jedál z ovocia 

a zeleniny pri príleţitosti výstavy ovocia a zeleniny organizovanej Zväzom 

záhradkárov  Starej Ľubovne   

 XXV. Ľubovniansky jarmok – príprava jedál a občerstvenia pre predstaviteľov 

mesta a ich hostí počas Ľubovnianskeho jarmoku 

 60. výročie Ľubovnianskeho múzea – príprava jedál teplej a studenej kuchyne 

inšpirovaných španielskou kuchyňou s vyuţitím piva na slávnostný raut pre 

predstaviteľov Ľubovnianskeho múzea Hradu Ľubovňa 

 10. výročie umeleckej školy – príprava jedál a zabezpečenie servisu pre 

predstaviteľov umeleckej školy a ich hostí  

 

Odborné kurzy a prednášky 

 

 Finančná gramotnosť - šesť vzdelávacích modulov z oblasti financií  v spolupráci s 

Nadáciou PARTNERS, ktorá sa podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie 

finančného povedomia ţiakov  

 Barmanský kurz – realizovaný pod záštitou Slovenskej barmanskej asociácie 

 Profesionálne líčenie so Silviou Matfliakovou – prezentácia pleťovej kozmetiky 

MARY  KAY a postupov líčenia 

 Deň zdravej výţivy – prednáška spojená s ochutnávkou zdravých jedál venovaná  

problematike školského stravovania, zmene stravovacích návykov a obezite mladých 

 Ochrana spotrebiteľa a cezhraničné nakupovanie – prednáška so zástupcami 

Európskeho spotrebiteľského centra zameraná na ochranu spotrebiteľa  
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 Prezentácia zahraničných stáţi – informovanie o ponukách zahraničnej praxe 

v krajinách: Cyprus, Grécko, Taliansko, Francúzsko, Karibik 

 

Súťaţe  

 NAJ produkt CR za rok 2016 – ocenenie Krajskou organizáciou cestovného ruchu 

(KOCR) Severovýchod Slovenskej republiky za projekt Oddych duše, zrealizovaný 

študentmi hotelovej akadémie ako propagácia cestovného ruchu nášho regiónu 

 Finančná olympiáda -  porovnanie úrovne finančnej gramotnosti našich študentov 

s päťstovkou študentov zo všetkých stredných škôl 

 Nápad si ty – zapojenie sa do kvízu Mladý europodnikateľ, ktorý pre študentov 

pripravila agentúra RPIC Prešov s podporou Ministerstva zahraničných vecí 

a európskych záleţitosti  

 SWEET CUP 2016 – medzinárodná súťaţná výstava hotelových výrobkov v odbore 

kuchár, cukrár, aranţér vo forme prezentačnej výstavy na tému Vianoce 

 EURO CUP 2016 – účasť na 24. ročníku medzinárodnej barmanskej súťaţi v 

Prešove 

 Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 216 – účasť na súťaţi cukrárov v Nitre, témou 

súťaţe bola torta s tematikou Čaro vidieka 

 

Výstavy  

 Vianočná výstava v Ľubovnianskej kniţnici – predajná výstava ţiackych prác – 

vianočného pečiva a perníkov, spojená so zdobením perníkov 

 Vianoce s Cliviou 2016 – ukáţky ţiackych prác – rôzne textilné a drevené výrobky, 

vianočné pečivo 

 

 

II. polrok  

 

V  2. polroku  školského roka 2016/2017 zasadala predmetová komisia odborných 

predmetov dvakrát: 

Prvé stretnutie sa konalo 28.02.2017 a programom stretnutia bolo:  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola priebeţného plnenia úloh  jednotlivými členmi PK 

3. Prerokovanie a schválenie návrhu tém TČOZ MS  pre školský rok 2016/2017 pre 

študijný odbor 6323  K hotelová akadémia, 6444 K čašník, servírka, 6445 K kuchár, 

6421 L spoločné stravovanie, 6426 L vlasová kozmetika a PČOZ MS pre študijné 

odbory 6444 K čašník, servírka, 6445 k kuchár, 6421 L spoločné stravovanie 

4. Prerokovanie a schválenie tém PČOZ MS a TČOZ MS pre školský rok 2016/2017 so 

školským špeciálnym pedagógom Mgr. Dašou Senkovou pre študijný odbor 6323  

K hotelová akadémia, 6445 K kuchár 

5. Prerokovanie a schválenie návrhu tém písomnej časti, praktickej časti a ústnej časti 

záverečnej skúšky pre školský rok 2016/2017 pre učebné obory 2964 H cukrár, 6444 

H čašník, servírka, 64445 H kuchár a 6456 H kaderník 

6. Prerokovanie a schválenie  tém písomnej časti, praktickej časti a ústnej časti 

záverečnej skúšky pre školský rok 2016/2017 so školským špeciálnym pedagógom 

Mgr. Dašou Senkovou pre učebné obory 2964 H cukrár, 6444 H čašník, servírka, 

64445 H kuchár a 6456 H kaderník 
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7. Návrh skúšobných komisií pre  písomnú, praktickú a ústnu časť záverečnej skúšky 

v školskom roku 2016/2017 

8. Rôzne 

9. Záver    

 

Druhé  stretnutie sa konalo 28.06.2017 a programom stretnutia bolo: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola priebeţného plnenia úloh  jednotlivými členmi PK 

3. Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v šk. roku 2016/2017 

4. Zhodnotenie výsledkov a priebehu maturitných skúšok a záverečných skúšok  

v školskom  roku 2016/2017 

5. Zhodnotenie výsledkov a priebehu maturitných skúšok a záverečných skúšok 

v školskom  roku 2016/2017 školským špeciálnym pedagógom  

6. Zhodnotenie plnenia  ŠkVP  

7. Rôzne 

8. Záver    

 

 

Gastronomické  akcie 

 

 Raut pri príleţitosti vyhlasovania reprezentanta mesta Stará Ľubovňa v oblasti 

športu za rok 2016 – realizácia cateringových sluţieb  

 Ples rodičov a priateľov školy na ZŠ Komenského – realizácia cateringových 

sluţieb  

 Oceňovanie reprezentantov mesta Stará Ľubovňa v oblasti kultúry 

a vzdelávania – ocenenie študentov: René Fröhlich za úspechy na medzinárodnej 

barmanskej súťaţi 

 Krajská prehliadka stredoškolskej odbornej súťaţi – príprava 39. ročníka 

krajskej prehliadky  

 Čaša vína v kine TATRA – príprava pokrmov studenej kuchyne a odborný servis 

nápojov 

 Tradičná kuchyňa na hrade Ľubovňa – príprava jedál tradičnej kuchyne pre hosti 

Ľubovnianskeho  múzea 

 OZ školstva a vedy na pôde SOŠ – príprava obeda podávaného formou bufetových 

stolov  pre hosti z OZ PŠaV na Slovensku a zástupcov Českomoravského 

odborového zvazu  pracovníků  školství 

 

Súťaţe 

 

 Krajská prehliadka SOČ – študenta B. Valeková obhajovala prácu v súťaţnom 

odbore  Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia a  študentky K.Bittnerová 

a M.Šuliková v súťaţnom  odbor Chémia, potravinárstvo. V oboch súťaţných 

oboroch študentky obsadili 3.miesto.  

 Tvorivý cukrár – súťaţ cukrárov v rámci výstavy Mladý tvorca, ktorú vyhlasuje 

Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom 

hospodárstva SR, ktorej sa zúčastnila študentka A. Fidermaková, študentka 3. 

ročníka učebného odboru 

 TOP turistická destinácia regiónu – Mladý tvorca – celoštátna súťaţ  vyhlásená 

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na ktorej sa naši 
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študenti B.Valeková, K. Bittnerová, Ľ.Varga, S.Fedorko prezentovali projektom 

Osudy vpísané v dreve a ktorí získali prvenstvo a bola im odovzdaná cena ministra 

 Najlepší ľubovniansky závin – súťaţ o najlepší a najchutnejší závin organizovaná 

Mestom Stará Ľubovňa v rámci 2. Ľubovnianskeho majálesu, na ktorej naši študenti 

obsadili 2. miesto 

 

Odborné  kurzy a prednášky 

 

 Baristický kurz – trojdňový  odborný kurz realizovaný akreditovaným školiacim 

strediskom Ministerstva školstva Slovenskej republiky Academy of Coffee 

 Medzinárodný deň mlieka – odborná prednáška zameraná na mlieko a mliečne 

výrobky spojená s ochutnávkou  mliečnych  produktov 

 Barmanský kurz – päťdňový odborný kurz pod vedením majsterky odborného 

výcviku Bc. P. Oravcovej  

 INDOLA – dvojdňový odborný kurz zameraný na nové trendy v strihaní a farbení  

 

Iné 

 Pojazdná ambulancia – odborné  vyšetrenie zamestnancov zamerané na prevenciu 

realizované ŠRUVZ V Starej Ľubovni 

 

Zhodnotenie maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017 

 

Praktická časť maturitnej skúšky sa v školskom roku 2016/2017  konala v dňoch  4. -  

11. mája a to v študijných odboroch hotelová akadémia, kuchár, čašník, vlasová kozmetika a 

spoločné stravovanie.  

 Študijné odbory hotelová akadémia a vlasová kozmetika vykonali PČOZ MS 

formou obhajoby vlastného projektu. V študijnom odbore hotelová akadémia konalo PČOZ 

MS spolu 20 študentov z toho jeden študent bol pri obhajobe vlastného projektu neúspešný 

a dosiahnutý priemer v danom odbore bol 2,0. V študijnom odbore vlasová kozmetika 

konalo PČOZ MS spolu 6 študentiek. Všetky boli pri obhajobe vlastného projektu úspešné a 

dosiahnutý priemer bol 2,66.  

Študijné odbory kuchár, čašník a spoločné stravovanie vykonali PČOZ MS formou 

praktickej realizácie a prevedením komplexnej úlohy. V študijnom odbore kuchár konalo 

PČOZ MS 7 študentov,  jeden ţiak sa PČOZ MS nezúčastnil zo zdravotných dôvodov. 

Dosiahnutý priemer bol 1,14. V študijnom odbore čašník konalo PČOZ MS 5 študentov. 

Dosiahnutý priemer bol 1. V študijnom odbore spoločné stravovanie konali PČOZ MS 4 

študenti. Dosiahnutý priemer bol 2,25.  

Teoretická časť maturitnej skúšky sa v školskom roku 2016/2017  konala v dňoch  

22. -  25. mája a to v študijných odboroch hotelová akadémia, kuchár, čašník, vlasová 

kozmetika a spoločné stravovanie.  

 Teoretickú časť OZ MS v študijnom odbore hotelová akadémia konalo 19 študentov, 

jedna študentka nebola pripustená k vykonaniu TČOZ MS a dosiahnutý priemer bol 2,31. 

V študijnom odbore kuchár vykonalo TČOZ MS spolu 8 študentov a dosiahnutý priemer bol 

2,25. V študijnom odbore čašník konalo TČOZ MS 5 študentov a dosiahnutý priemer bol 

2,4. V študijnom odbore vlasová kozmetika  konali TČOZ MS 6 študentiek a dosiahnutý 

priemer bol 2,66. V študijnom odbore spoločné stravovanie konali TČOZ MS 2 študenti, 2 

študentky neboli k vykonaniu TČOZ MS pripustené a dosiahnutý priemer bol 2,0.  

MS z praktickej časti odbornej zloţky v študijnom  odbore kuchár  v náhradnom 

termíne v septembri vykoná – Labant Adam.  
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Zhodnotenie maturitnej skúšky ţiakov so ŠVVP – zdravotne znevýhodnených 

v školskom roku 2016/2017 školským špeciálnym pedagógom  

 

V školskom roku 2016/17 končili štúdium v študijných odborov Starej Ľubovni 3 

ţiaci maturitnou skúškou: 

2 v odbore kuchár  

1 ţiačka v odbore hotelová akadémia 

Všetci traja maturanti boli počas štúdia začlenení ako  ţiaci so zdravotným 

znevýhodnením - s vývinovými poruchami učenia. Z toho dôvodu poţiadali riaditeľa školy 

o úpravu maturitnej skúšky. 20.09.2016 riaditeľ školy vydal rozhodnutie, v ktorom sú 

upravené podmienky maturitnej skúšky v konkrétnych predmetoch. Toto rozhodnutie dostali 

okrem ţiakov, špeciálneho pedagóga aj triedni učitelia a školský koordinátor MS 2017. 

Podľa platnej legislatívy a zaradenia podľa stupňa postihnutia mali ţiaci nárok na predĺţenie 

času (dvaja ţiaci o 50% a jedna ţiačka o 25%). Pri písomnej časti maturitnej skúšky bola 

prítomným inšpektorom skontrolovaná dokumentácia týchto ţiakov, ktorý skonštatoval, ţe 

je v poriadku a obsahuje všetku predpísanú a poţadovanú dokumentáciu. Pri konaní 

teoretickej časti odbornej zloţky  aj praktickej časti odbornej zloţky mali ţiaci navýšený čas 

a mohli pouţiť konkrétne pomôcky.  

Počas ústnej maturitnej skúšky som bola prítomná pri skúšaní, u niektorých  ţiakov 

kratšie,  a to z dôvodu, ţe sa prelínali časy skúšania. Moje postrehy sú pozitívne, skúšajúci 

pristupovali k ţiakom citlivo, taktne a povzbudzujúco, o čom svedčia aj výsledky 

maturitných skúšok. Všetci ţiaci úspešne zmaturovali s priemernou známkou z praktickej 

časti MS 1,7 a priemernou známkou z teoretickej časti maturitnej skúšky 2,7. 

Návrhy na zlepšenie spolupráce: 

Na základe skúsenosti z tohto roka odporúčam skúšajúcim mať pri sebe  rozhodnutie 

o úpravách MS a to poskytnúť predsedovi maturitnej komisie, aby bol včas informovaný 

o diagnóze ţiaka a z toho vyplývajúcich moţných komplikáciách. Následne poskytnúť 

priestor špeciálnemu pedagógovi pri písomnej príprave ţiaka, ubezpečiť sa, či ţiak 

porozumel zadaným úlohám.   

 

Zhodnotenie  záverečnej skúšky v školskom roku 2016/2017 

 

Záverečná skúška v učebnom odbore 2946 H cukrár, 6444 H čašník, servírka, 6445 

H kuchár  a 6456 H kaderník sa konala v dňoch 16. – 20.júna . Podmienkou pre konanie 

skúšky bolo úspešné ukončenie posledného ročníka štúdia. Dvaja ţiaci sa záverečnej skúšky 

nezúčastnili. Ţiačka Marianna Halčinová nebola klasifikovaná z troch predmetov a tým 

nespĺňala podmienky pre vykonanie záverečnej skúšky a ţiak Patrik Podracký neabsolvoval 

poţadovaný počet hodín z odborného výcviku a tým nespĺňal podmienky pre vykonanie 

záverečnej skúšky 

Záverečná skúška pozostávala z písomnej, praktickej a ústnej časti. Záverečnej 

skúšky sa zúčastnili 4 študentky v odbore 2946 H cukrár,  z ktorých  prospela 

s vyznamenaním 1 ţiačka, prospelo veľmi dobre 0 a 3 študentky prospeli. V odbore 6444 H 

čašník, servírka sa záverečných skúšok zúčastnilo 7 študentov z ktorých 2 prospeli 

s vyznamenaním, prospel veľmi dobre 1 študent a 4 študenti prospeli. V odbore 6445H  

kuchár sa záverečných skúšok zúčastnilo 6 študentov z toho  prospelo s vyznamenaním 0, 

prospela veľmi dobre 1 ţiačka a prospelo 5 ţiakov. V odbore 6456 H kaderník sa 
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záverečných skúšok zúčastnilo 10 študentiek  z toho  prospeli s vyznamenaním 3, prospelo 

veľmi dobre 5 ţiačok a prospeli 2 ţiačky.  

 

Zhodnotenie záverečnej skúšky ţiakov so ŠVVP – zdravotne znevýhodnených 

v školskom roku 2016/2017 školským špeciálnym pedagógom  

 

V školskom roku 2016/17 končilo štúdium učebnom odbore v Starej Ľubovni 6 ţiakov 

záverečnou skúškou: 

 2 v učebnom odbore kuchár 

 2 v učebnom odbore murár 

 1 v učebnom odbore cukrár 

 1 v učebnom odbore kaderník 

 

Všetci šiesti ţiaci boli počas štúdia začlenení ako ţiaci so ŠVVP – zdravotne 

znevýhodnení. Piati s vývinovými poruchami učenia a jedna ţiačka v učebnom odbore 

kuchár s telesným postihnutím. 

Počas záverečných skúšok som bola prítomná pri skúšaní niektorých ţiakov, keďţe 

sa mi časy ţiakov prelínali. Moje postrehy sú pozitívne. 

Aj týmto ţiakom boli upravené podmienky záverečných skúšok. Na základe diagnózy  boli 

skúšajúcimi vypracované testy s 15 otázkami, z toho 5 bolo otvorených a ostatné 

s moţnosťou výberu odpovede. Ţiaci mali predĺţený čas na vypracovanie testov o 25%. 

Pri praktickej časti záverečných skúšok bolo zohľadnené pracovné tempo ţiakov 

a negatívny vplyv diagnózy pri niektorých úkonoch napr. výpočtoch bol kompenzovaný 

vhodnými pomôckami.  

Pri ústnej časti záverečných skúšok bol taktieţ zo strany skúšajúcich uplatňovaný 

individuálny prístup, vhodná motivácia a povzbudenie. 

Všetci ţiaci záverečné skúšky úspešne zvládli s priemernou známkou z písomnej 

časti záverečnej skúšky 2,5, z praktickej časti záverečnej skúšky 1,8 a ústnej časti záverečnej 

skúšky 2,6. 
 

 

 

 

Spracovala: Ing. Petra Romanová, vedúca PK 
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V rámci činnosti  predmetovej komisie odborných predmetov pre skupiny študijných 

učebných odborov 42, 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, 31 

textil a odevníctvo boli v  školskom roku 2016/2017 realizované tieto aktivity: 
 

 

1. polrok  

 

Vedúci PK:  Ing. Jozef Čanda,  učiteľ odborných predmetov, vedúci PK 

Členovia :  Ing. Peter Duchnický,  učiteľ odborných predmetov 

 Mgr. Milan Ondrej,  učiteľ odborných predmetov 

 PhDr. Mária Mytníková,  učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov 

 Ing. Daniel Koterba, učiteľ odborných predmetov 

 Bc. Michal Varchol,  učiteľ odborných predmetov 

 Mgr. Daniela Zimová,  majster odbornej výchovy 

 Bc. Helena Boďová,  majsterka odbornej výchovy 

 Bc. Otília Martančíková,  majsterka odbornej výchovy 

 Bc. Milan Reľovský,  majster odbornej výchovy 

 Bc. Peter Ţoldák,  majster odbornej výchovy 

 Bc. Stanislav Šoltisik,  majster odbornej výchovy 

 Bc. Ján Dzedzina,  majster odbornej výchovy 

 Bc. Štefančík Peter,  majster odbornej výchovy 

 PaedDr Milan Birčák,  majster odbornej výchovy 

 Michal Saloň,  majster odbornej výchovy 

 

Aktivity organizované predmetovou komisiou 

 

Školské kolo v stolnom tenise ( Lomnička ) -  Čanda, Duchnický 

 

1. miesto     -   Róbert Mirga          III. MUP 

2. miesto     -   Juraj Oračko          III. MUP 

3. miesto     -   Ivan Mirga               I. MUP 

4. miesto     -   Kamil Mirga             I. LEV 

 

Celoškolský turnaj v stolnom tenise ( Stará Ľubovňa) - Fabián, Čanda, Koterba 

 

1. miesto     -   Kamil Mirga                 I. LEV 

2. miesto     -   Novotný Patrik          IV. KCO 

3. miesto     -   Lichvar Kristián          II. HOA 

 

Súťaţ vo viazaní a aranţovaní kvetov s jesennou tematikou - Boďová 

  
1.  miesto    -    Martina Mirgová             II. MUP 

2.  miesto    -    Katarína Mirgová             I. MUP 

3.  miesto    -    Zuzana Dunková           III. MUP                                 

 

Súťaţ  v pečení a zdobení medovníkov  - Boďová 

 

     1. miesto   -     Natália Mirgová          II. PRZ 

     2. miesto   -     Kristina Mirgová          I.PRZ 

     3. miesto   -     Mária Mirgová           III.MUP 
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 Súťaţ v zhotovení najkrajšej Vianočnej ozdoby - Zimová   

 

      1.  miesto  -    Mirgová Kristína         I. PRZ 

      2.  miesto  -    Mirgová  Natália        II. PRZ 

      3.  miesto  -    Mirgová Nikola           I. PRZ 

 

Čítanie výkresov projektovej dokumentácie (  I. kolo ) -  Varchol, Reľovský 

 

      1.  miesto -     II. MUP  výsledný čas   -  28,40  min. 

      2.  miesto -    III. MUP  výsledný čas   -  32,00  min. 

 

Mikulášska besiedka a kultúrny program - Mytníková,  Boďová,  Reľovský 

 

Kultúrny program v ktorom vystúpili ţiaci z celej školy pozostával  z pásma  poézie, tancov 

a spevu 

 

Vianočná besiedka a kultúrny program -  Mytníková, Boďová,  Ţoldák 

 

Kultúrny program v ktorom vystúpili ţiaci z celej školy pozostával  z pásma vianočnej 

poézie a tancov 

 

Hodnotenie plnenia učebných osnov 

 

PK na svojom poslednom zasadaní zhodnotila, ţe učebné osnovy vo všetkých predmetoch sa 

plnia podľa časového harmonogramu. Dôraz sa kladie na  plnenie učebných osnov u 

končiacich ročníkov, ako aj príprave ţiakov na záverečné skúšky. Inovované tematické 

celky sú súčasťou učebných osnov a stali sa významným oţivením vyučovacieho procesu. 

Na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku sa vyuţívali inovované a zmodernizované 

formy a metódy pomocou ktorých ţiaci lepšie zvládali teoretické znalosti a pracovné úkony. 

Vyučovanie sa stalo zaujímavejším a lepšie ovládateľným pre pedagóga aj ţiaka. 

U začlenených ţiakoch sa vyuţívajú také  formy a metódy výučby, ktoré zodpovedajú ich 

potrebám a sú konzultované  so školským špeciálnym pedagógom. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky  

 

Počet ţiakov na odlúčenom pracovisku v Lomničke ku 31.01.2017 je 137, z toho 33 ţiakov 

je začlenených. Vo všetkých  prípadoch ide o ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a málo podnetného prostredia. 

 

Výchovnovzdelávacie výsledky:  

priemer vymeškaných hodín na ţiaka                   74,67                                                     

priemer neospravedlnených hodín na ţiaka          12,06  

priemerná známka                                                   2,90 

prospeli s vyznamenaním                                        2  ţiaci 

prospeli veľmi dobre                                             16  ţiakov 

prospeli                                                                119  ţiakov 

neprospeli                                                            0  ţiaci 

Všetky výchovne opatrenia boli udelene v súvislosti s nedbalou školskou dochádzkou 

a neospravedlnenými hodinami. 
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Záujmové útvary 

 

Na Elokovanom pracovisku pracuje 11 záujmových krúţkov, najväčší záujem je o prácu v  

stolnotenisovom a  internetovom a krúţku 

 

Ing. Jozef Čanda                   -    Stolný tenis 

Ing. Peter Duchnický                -    Počítačový 

PhDr. Mária Mytníková            -    Cvičenia  zo slovenského jazyka       

Bc. Stanislav Šoltisik               -    Práca s drevom 

Bc. Michal Varchol                  -    Architektúra – dom, byt, záhrada           

Bc. Peter Ţoldák            -   Turistický  

Mgr. Daniela Zimová       -   Šijeme    

Mgr. Milan Reľovský               -    Internetový 

Bc. Otília Martančíková           -    Šikovné ruky 

PaedDr. Milan Birčák              -    Šachový 

Michal Saloň                            -    Ochrana prírody a krajiny 

 

Úlohy prenasledujúce obdobie 

 

- Na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku  vyuţívať inovované       

a zmodernizované formy a metódy výučby pomocou IKT a materiálno technického 

zabezpečenia, 

- zvýšenú pozornosť venovať začleneným ţiakom a ţiakom končiacich ročníkov, 

spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom, 

- pri hodnotení začlenených ţiakov postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie a  klasifikáciu ţiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a 

stredných školách schválené MŠ SR, 

- v rámci OV zhotovovať učebné pomôcky na skvalitnenie vyučovacieho procesu, 

- pripraviť náleţité podmienky pre úspešnú realizáciu záverečných skúšok, 

- naďalej  spolupracovať  s rodičmi ţiakov, hlavne problémových a začlenených 

ţiakov, 

- motivovať ţiakov k zlepšeniu dochádzky a študijných výsledkov,   

- vyuţívať opatrenia z usmernenia  a opatrenia  pri porušovaní vnútorného  

      poriadku školy. 

 

Na záver vyslovujem poďakovanie všetkým členom predmetovej komisie, ktorí sa podieľali 

na príprave a realizácií jednotlivých akcií.  

 
 

II. polrok  
 

Výchovno-vzdelávacie výsledky  

 

Počet ţiakov na Elokovanom pracovisku v Lomničke ku 30.06.2017 je 84, z toho 18 ţiakov 

je začlenených. Vo všetkých  prípadoch ide o ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a málo podnetného prostredia. 

Dochádzka ţiakov:  

priemer vymeškaných hodín na ţiaka                    90,64                                                     

priemer neospravedlnených hodín na ţiaka           12,07  

priemerná známka                                                    2,69 

prospeli s vyznamenaním                                         1  ţiačka 
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prospeli veľmi dobre                                               12  ţiakov 

prospeli                                                                    71  ţiakov 

neprospeli                                                              0  ţiaci 

Všetky výchovne opatrenia boli udelene v súvislosti s nedbalou školskou dochádzkou 

a neospravedlnenými hodinami. 

 

Záverečne skúšky: 

Z celkového počtu   48  končiacich ţiakov sa záverečnej skúšky zúčastnilo 34 ţiakov. 

prospeli s vyznamenaním                                   1   

prospeli veľmi dobre                                          4 

prospeli                                                             29 

 

 

Aktivity organizované predmetovou komisiou 

 

Súťaţ -  Čítanie výkresov Projektovej dokumentácie  –  II. kolo  - Varchol, Reľovský 

 

1. miesto  -       II. MUP     ( Oračko P., Oračko L.,Mirga M., Mirga T.,Závacký L.) 

2. miesto  -      III. MUP     ( Oračko j., Oračko M., Mirga R., Mirga T.,Ţiga O.,) 

 

Kvalifikačný   turnaj v stolnom tenise ( Stará Ľubovňa SOŠ )  - Čanda  

 

4. miesto  -    Mirga  Kamil          I.  LEV   

5. miesto  -    Mirga Ivan             I.  MUP 

6. miesto  -    Mirga  Róbert       II.  MUP 

 

Okresné kolo v stolnom tenise ( Stará Ľubovňa Obchodná akadémia ) -  Čanda 

 

1.  miesto  -  SOŠT Levočská 40,    Stará Ľubovňa 

2.  miesto  -  SOŠ   Jarmočná 108,  Stará Ľubovňa 

3.  miesto  -  Gymnázium  T.V. Stará Ľubovňa 

 

Súťaţ   -     Čitateľská  gramotnosť  -   Mytníková 

 

1. miesto  -  Anna  Oračková   č. 53      -    I.  MUP 

2. miesto  -  Kristína Oračková  č. 53    -  III.  MUP 

3. miesto  -  Simona Oračková              -    I. MUP 

 

Exkurzia - Architektonické stavby mesta Podolínec - Ţoldák, Varchol, Reľovský  
 

Školská akcia bola zameraná na  vývojovo stavebné postupy  architektonických slohov 

počas historického vývoja mesta Podolínec. 

 

Exkurzia -   Kultúrne pamiatky v Červenom Kláštore -  Mytníková 

 

 Cieľom exkurzie bolo spoznávanie národných kultúrnych pamiatok v Červenom Kláštore 

a jeho okolí. 

 

Deň otvorených dverí                             

Cieľom akcie bolo poskytnúť aktuálne informácie o našej škole pre ţiakov ZŠ a verejnosť 
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Prednášky, besedy: 

 

Svetový deň vody  - Ţoldák 

Apríl,  mesiac lesov, vtáctva a zeme - Ţoldák 

Tradície a zvyky v rómskej rodine počas veľkonočných sviatkov -  Ţoldák                                

Manţelstvo a rodičovstvo  - Hrbček, Mytníková 

Holokaust  -  odkaz nacizmu - Ţoldák, Duchnický 

Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka - Ţoldák, Varchol 

 

Zhotovovanie výrobkov na reprezentáciu školy: 

 

V rámci odborného výcviku aj v rámci záujmovej činnosti sa priebeţne počas roka 

zhotovovali výrobky na prezentáciu školy v rámci podujatí ako sú napr.: 

Vianoce s Clíviou 

Krajská prehliadka SOČ   

Mladý tvorca v Nitre 

 

Hodnotenie plnenia učebných osnov 

 

PK na svojom poslednom zasadaní zhodnotila, ţe učebné osnovy vo všetkých predmetoch sa 

plnili podľa časového harmonogramu. Dôraz sa kládol na  plnenie učebných osnov u 

končiacich ročníkov, ako aj na  prípravu ţiakov na záverečné skúšky. Inovované tematické 

celky sú súčasťou učebných osnov a stali sa významným oţivením vyučovacieho procesu. 

Na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku sa vyuţívali inovované a zmodernizované 

formy a metódy pomocou ktorých ţiaci lepšie zvládali teoretické znalosti a pracovné úkony. 

Vyučovanie sa stalo zaujímavejším a lepšie ovládateľným pre pedagóga aj ţiaka. 

U začlenených ţiakoch sa vyuţívajú také  formy a metódy výučby, ktoré zodpovedajú ich 

potrebám a sú konzultované  so školským špeciálnym pedagógom. Za účelom skvalitnenia 

výchovnovzdelávacieho procesu boli podľa plánu vykonane hospitácie,  z ktorých výsledky 

sú uvedené v hospitačných záznamoch. 

 

Záujmové útvary 

 

V školskom roku  2016/2017 boli ţiaci zaradení do 11 záujmových krúţkov, najväčší 

záujem bol o prácu v stolnotenisovom, počítačovom a  internetovom a krúţku 

 

PhDr. Mária Mytníková          -    Cvičenia zo slovenského jazyka  

Ing. Peter Duchnický                  -    Počítačový 

Bc. Stanislav Šoltisik                  -    Práca s drevom 

Bc. Michal Varchol                     -    Architektúra – dom, byt, záhrada 

Bc. Peter Ţoldák              -   Turistický  

Mgr. Daniela Zimová        -   Šijeme  

Ing. Jozef Čanda                         -    Stolný tenis 

Mgr. Milan Reľovský                 -    Internetový 

Bc. Otília Martančíková             -    Šikovné ruky 

PaedDr. Milan Birčák                -    Šachový 

Michal Saloň                              -    Ochrana prírody a krajiny 
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Úlohy prenasledujúce obdobie  

 

- Na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku  vyuţívať inovované       

a zmodernizované formy a metódy výučby pomocou IKT a materiálno technického 

zabezpečenia, 

- zvýšenú pozornosť venovať začleneným ţiakom a ţiakom končiacich ročníkov, 

spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom, 

- pri hodnotení začlenených ţiakov postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie a  klasifikáciu ţiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a 

stredných školách schválené MŠ SR, 

- v rámci OV zhotovovať učebné pomôcky na skvalitnenie vyučovacieho procesu, 

- pripraviť náleţité podmienky pre úspešnú realizáciu záverečných skúšok, 

- naďalej  spolupracovať  s rodičmi ţiakov, hlavne problémových a začlenených 

ţiakov, 

- motivovať ţiakov k zlepšeniu dochádzky a študijných výsledkov,   

- vyuţívať opatrenia z usmernenia  a opatrenia  pri porušovaní vnútorného  

      poriadku školy. 

 

Na záver vyslovujem poďakovanie všetkým členom predmetovej komisie, ktorí sa 

podieľali na príprave a realizácií jednotlivých akcií.  

 

 

 

Spracoval: Ing.  Čanda  Jozef, vedúci PK 
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V rámci činnosti  predmetovej komisie odborných predmetov pre skupiny študijných 

učebných odborov 36 stavebníctvo, geodézia a kartografia, 33 spracúvanie dreva a výroba 

hudobných nástrojov boli v školskom roku 2016/2017  realizované tieto aktivity: 
 

 

I. polrok  

 

Zloţenie predmetovej komisie: 

Vedúci PK  Ing. Vincent Sokolák 
 

Členovia PK 

Ing. Peter Štucka  

Mgr. Milan Ondrej  

Mgr. Miroslav Mytník  

Štefan Šulian  

PaedDr. Milan Birčák 

Bc. Martin Leščinský 

Bc. Michal Varchol  

Bc. Ján Dzedzina  

Mgr. Peter Ţoldák  

Bc. Stanislav Šoltisik 

Mgr. Milan Reľovský 
      

Analýza stavu a činnosti PK 

 

V prvom polroku školského roku 2016/2017 sa uskutočnili 3 zasadnutia predmetovej 

komisie:  

1.zasadnutie (4. 9. 2016) 

2.zasadnutie (12. 1. 2017) 

3.zasadnutie (22. 1. 2017) 

 

Predmetová komisia sa riadila plánom práce, ktorý vypracoval vedúci PK Ing. Vincent 

Sokolák a bol schválený na prvom zasadnutí.  

 

Témy zasadnutí v školskom roku 2016/2017 boli nasledovné: 

 

 vypracovanie časovo-tematické plány podľa ŠKVP 

 program vzdelávania pedagogických zamestnancov 

 účasť na súťaţiach v Prešovskom kraji a SR  

 školenia ţiakov – sadrokartónový kurz (firma Rigips), lešenársky kurz, kurz 

strojníkov stavebných strojov (Igmar Košice), zváračský kurz 

 BOZP pomôcky pri práci ţiakov na praxi 

 príprava tém na maturitné a záverečné skúšky 

 návrh exkurzií na stavbách v SL – Elektráreň v prevádzke v SL, stavby IBV v SL, 

stavby rekreačno-turistické v okrese SL, Polyform Podolínec, Elektrodom Valčak, 

Limošpes Ľubovnianske kúpele, iné 

 

Krúková činnosť  : 

 Ing. Vincent  Sokolák /Projektovanie v CAD – e/ 

 Bc. Martin  Leščinský /Práca s drevom SL/ 
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 Ing..Peter Štucka /Mladý projektant/ 

 Mgr. Miroslav Mytník /Dokumentárny film/ 

 Štefan Šulian /Futbalový/ 

 Mgr. Peter Ţoldák /Turistický Lomnička/ 

 Michal Varchol /Architektúra – dom, byt, záhrada/ 

 Mgr. Milan Reľovský /Internetový Lomnička/ 

 PaedDr. Milan Birčák /Šachový/ 

 Bc. Stanislav Šoltisik /Práca s drevom/ 

 

Čiastkové úlohy členov PK sa pravidelne plnia, realizujú sa všetky úlohy, ktoré boli 

stanovené PK Stavebníctvo, geodézia  a kartografia. 

 

Odborný výcvik našich ţiakov a študentov za prvý polrok : 

 

Študenti učebných odborov murár I., II., III.,  stolár I. a III. a študijnom odbor – OSV 

IV. ročník, sa zúčastňovali odbornej praxe a odborného výcviku v okrese Stará Ľubovňa 

a taktieţ na našej škole. 

Vyučovanie počas I. polroka na odbornom výcviku prebiehalo v súlade s časovo-

tematickými plánmi učiva OV. Jednotlivé témy sa plnili v učebniach a dielňach  v  

jednotlivých budovách našej školy a pozemkoch SOŠ Jarmočná 108 v SL. 

 

Učebný odbor stolár okrem priebeţného preberania tém na OV sa podieľal na : 

Priebežne september 2016 – január 2017 

 

 Výroba a povrchová úprava obloţiek okolo dverí a okien 

 Výroba a montáţ parapetných dosiek 

 Výroba a montáţ pergoly a tvarových líšt rôzneho druhu 

 Výroba a montáţ  nábytku na internát – nočné stolíky, police a zásteny za posteľ  

 Výroba rôznych drevených výrobkov a dekorácii slúţiacich na propagáciu odboru 

stolár 

 Výroba interiérových dverí 

 Výroba profilovaných líšt 

 Skladanie a montáţ nábytku na úseku PV – hotelová akadémia 

 Demontáţ podlahových líšt v telocvični 

 Oprava brúsenie podlahových profilovaných líšt z telocvične a lakovanie 
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Učebný odbor murár okrem priebeţného preberania tém na OV sa podieľal na : 

Priebežne september 2016 – január 2017 

 

 Betonáţ a osadzovanie obrubníkov 

 Presun a pokládka zámkovej dlaţby 

 Vytvorenie otvoru pre vetranie a vysprávky vzduchotechniky 

 Vyhotovenie šachty pre kúrenie  

 Montáţ  parapetných dosák  

 Obkladanie keramického obkladu v priestoroch internátu    

 Výpomoc pri rekonštrukcií telocvične   

      

 

 

Študijný odbor operátor stavebnej výroby okrem priebeţného preberania tém na OV 

sa podieľal na : 

Priebežne september 2016 – január 2017 

 

 Betonáţ a osadzovanie obrubníkov 

 Výrub stromov v priestoroch školského areálu 

 Obklad soklov s prírodným kameňom  

 Osadzovanie vchodových dverí 

 Vyvetvenie stromov v areály školy a terénne úpravy 

 Tesárske spoje výroba  čapovanej konštrukcie  

 

Okrem týchto hlavných činnosti sa ţiaci podieľali aj na iných činnostiach, ktoré sa vyskytli 

počas školského polroka. 

 

Súťaţe: 

 

Súťaţ MLADÝ REMESELNÍK 2016/2017 odbor murár 

Dňa 15.11. a 16.11.2011 sa ţiaci 2. ročníka učebného odboru murár Bačík Patrik 

a Imrich Aleš  pod vedením MOV Štefana Šuliana zúčastnili súťaţe zručnosti SOŠ – Mladý 

remeselník 2016/2017. Organizátorom súťaţe bola SOŠ Technická, Volgogradská 1, 

Prešov. V odbore murár sa celkovo zúčastnilo sedem druţstiev SOŠ z Prešovského 

a Košického kraja, medzi ktorými bola aj jedna dvojica zo zahraničia (Poľskej Republiky). 

Ţiaci si tak mali moţnosť porovnať na krajskej úrovni svoje teoretické vedomosti a 

praktické zručnosti so ţiakmi iných odborných škôl. V teoretickej časti boli ţiaci písomne 

testovaní otázkami, ktoré sa týkali učiva z odboru murár zamerane na materiály a 

technológiu partnerov súťaţe.  

Praktická časť pozostávala z disciplíny: 

-vyhotovenie segmentu z presných tvárnic YTONG podľa výkresovej dokumentácie  

http://www.sosjsl.sk/sk/aktuality/491-sua-mlady-remeselnik-20142015
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Naši ţiaci skončili na peknom postupovom prvom mieste, čim si zabezpečili postup 

na celoslovenskú súťaţe SUSO v Nitre, ktoré je postupovým kolom na medzinárodnú Česko 

- Slovenskú súťaţ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaţ - „ Čítanie výkresov Projektovej dokumentácie“ - I. kolo - November 2016 – 

Lomnička 

 

Exkurzie: 

 

Odborná exkurzia v oblastí stavebníctva – VODNÁ ELEKTRÁREŇ  na rieke POPRAD   - 

ţiaci I., II. ročník murár : Ing. Štucka  

Odborná exkurzia v oblastí stavebníctva – TURISTICKÉ CENTRUM pod HRADOM -  

Stavba v prevádzke - ţiaci I.SVS a II. SVS: Ing. ŠTUCKA,  

Nová bytová výstavba – VÝSTAVBA RD Stará Ľubovňa- rozostavaná stavba: Ing. Sokolák, Ing. 

Štucka  

Odborná exkurzia v oblastí stavebníctva – Stavebniny Timea, Stavebniny Stavmat - ţiaci 

IV.PMO – Mgr Mytník 

 

Projekty: 

 

Výzva IROP-PO2-SC223-2016-14 - Zvýšenie počtu ţiakov stredných odborných škôl na 

praktickom vyučovaní 

- rekonštrukcia objektu bývalej kotolne na Stavebný inkubátor – vybudovanie 

priestorov pre OV (laboratória) a učební pre OV 

- návrhy dispozičného riešenia budovy 

- návrhy na materiálové zabezpečenie jednotlivých priestorov 

 

Iné aktivity: 

 Stavbárska olympiáda - ţiaci študijných a učebných odborov sa zúčastnili 

Stavbárskej olympiády pod záštitou STU BA. Ţiaci sa umiestnili na popredných 

miestach, začo nás STU BA pozvala na deň otvorených dverí. 

 Deň otvorených dverí – všetci členovia PK pôsobiaci na úseku Stará Ľubovňa, sa 

zúčastnili príprav a samotného Dňa otvorených dverí. Učitelia odborných predmetov 

pripravili triedy a prezentovali výhody štúdia v odboroch murár, stolár a operátor 

stavebnej výroby. Majstri pripravili dielne OV spojenú s praktickou ukáţkou činnosti 

na OV. 

 Vzdelávanie učiteľov a majstrov OV – učitelia OP a majstri OV sa zúčastnili 

školenia v Prešove pod názvom „Nové trendy v oblasti stavebníctva a stavebnej 

výroby s vyuţitím kompetenčných modelov vyučovania na stredných odborných 

školách“  Školenie bolo zamerané na tvorbu liatych podláh. 
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Návrhy  a  opatrenia členov  pk :  2016 /2017 

 

Úsek PV 

- zriadiť priestory praktického trenaţéra pre stavebne odbory (bývala kotolňa)   

  

Úsek TV 

- zriadiť počítačovú miestnosť – učebňu pre výučbu predmetu GSY resp. doplnenie 

počítačovej techniky v učebni č.37 v počte min. 5 ks 

-  vyrobiť praktické pomôcky stolárskych spojov pre teoretické vyučovanie – odbor  

stolár 

-  

Úlohy do 2. polroka: 

- Realizovať nábory na ZŠ v celom okrese, tak aby budúci študenti ZŠ sa vedeli 

zorientovať v správnom výbere budúceho povolania /Hniezdne, Podolinec, Vyšné 

Ruţbachy, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, Plaveč, Malý Lipník, Jakubany atď./ - 

zodpovední :  Štucka, Sokolák, Mytník, Knap 

 

 

II. polrok  

 

Predmetová komisia sa riadila plánom práce, ktorý vypracoval vedúci PK Ing. Vincent 

Sokolák a bol schválený na prvom zasadnutí.  

 

Témy zasadnutí v školskom roku 2016/2017 boli nasledovné: 

 

 vypracovanie časovo-tematické plány podľa ŠKVP 

 program vzdelávania pedagogických zamestnancov 

 účasť na súťaţiach v Prešovskom kraji a SR  

 školenia ţiakov – sadrokartónový kurz (firma Rigips), lešenársky kurz, kurz 

strojníkov stavebných strojov (Igmar Košice), zváračský kurz 

 BOZP pomôcky pri práci ţiakov na praxi 

 príprava tém na maturitné a záverečné skúšky 

 návrh exkurzií na stavbách v SL – Elektráreň v prevádzke v SL, stavby IBV v SL, 

stavby rekreačno-turistické v okrese SL, Polyform Podolínec, Elektrodom Valčak, 

Limošpes Ľubovnianske kúpele, iné 

 

Krúţková činnosť  : 

 Ing. Vincent  Sokolák /Projektovanie v CAD – e/ 

 Bc. Martin  Leščinský /Práca s drevom SL/ 

 Ing..Peter Štucka /Mladý projektant/ 

 Mgr. Miroslav Mytník /Dokumentárny film/ 

 Štefan Šulian /Futbalový/ 

 Mgr. Peter Ţoldák /Turistický Lomnička/ 

 Michal Varchol /Architektúra – dom, byt, záhrada/ 

 Mgr. Milan Reľovský /Internetový Lomnička/ 

 PaedDr. Milan Birčák /Šachový/ 

 Bc. Stanislav Šoltisik /Práca s drevom/ 
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Čiastkové úlohy členov PK sa pravidelne plnia, realizujú sa všetky úlohy, ktoré boli 

stanovené PK Stavebníctvo, geodézia  a kartografia. 

 

Odborný výcvik našich ţiakov a študentov za prvý polrok : 

 

Študenti učebných odborov murár I., II., III.,  stolár I. a III. a študijný odbor – OSV IV. 

ročník, sa zúčastňovali odbornej praxe a odborného výcviku v okrese Stará Ľubovňa 

a taktieţ na našej škole. 

Vyučovanie počas I. polroka na odbornom výcviku prebiehalo v súlade s časovo-

tematickými plánmi učiva OV. Jednotlivé témy sa plnili v učebniach a dielňach v 

jednotlivých budovách našej školy a pozemkoch SOŠ Jarmočná 108 v SL. 

 

Učebný odbor stolár okrem priebeţného preberania tém na OV sa podieľal na : 

 

 Výroba a povrchová úprava obloţiek okolo dverí a okien 

 Výroba a montáţ parapetných dosiek 

 Výroba a montáţ pergoly a tvarových líšt rôzneho druhu 

 Výroba a montáţ  nábytku na internát – nočné stolíky, police a zásteny za posteľ  

 Výroba rôznych drevených výrobkov a dekorácii slúţiacich na propagáciu odboru 

stolár 

 Výroba interiérových dverí 

 Výroba profilovaných líšt 

 Skladanie a montáţ nábytku na úseku PV – hotelová akadémia 

 Demontáţ podlahových líšt v telocvični 

 Oprava brúsenie podlahových profilovaných líšt z telocvične a lakovanie 

     

 

 

 

 

 

 

Učebný odbor murár okrem priebeţného preberania tém na OV sa podieľal na : 

 

 Betonáţ a osadzovanie obrubníkov 

 Presun a pokládka zámkovej dlaţby 

 Vytvorenie otvoru pre vetranie a vysprávky vzduchotechniky 

 Vyhotovenie šachty pre kúrenie  

 Montáţ  parapetných dosák  

 Obkladanie keramického obkladu v priestoroch internátu    

 Výpomoc pri rekonštrukcií telocvične   

 Kladenie zámkovej dlaţby a obrubníkov 

 Keramický obklad – kuchynka majstri 

      



 71 

Študijný odbor operátor stavebnej výroby okrem priebeţného preberania tém na OV 

sa podieľal na : 

Priebežne september 2016 – január 2017 

 

 Betonáţ a osadzovanie obrubníkov 

 Výrub stromov v priestoroch školského areálu 

 Obklad soklov s prírodným kameňom  

 Osadzovanie vchodových dverí 

 Vyvetvenie stromov v areály školy a terénne úpravy 

 Tesárske spoje výroba  čapovanej konštrukcie  

 Keramická dlaţba  rampy ZŤP 

 Keramický obklad – kuchynka majstri 

 

Okrem týchto hlavných činnosti sa ţiaci podieľali aj na iných činnostiach, ktoré sa vyskytli 

počas školského roka. 

 

Súťaţe: 

 

Súťaţ MLADÝ REMESELNÍK 2016/2017 odbor murár 

Dňa 15.11. a 16.11.2011 sa ţiaci 2. ročníka učebného odboru murár Bačík Patrik 

a Imrich Aleš  pod vedením MOV Štefana Šuliana zúčastnili súťaţe zručnosti SOŠ – Mladý 

remeselník 2016/2017. Organizátorom súťaţe bola SOŠ Technická, Volgogradská 1, 

Prešov. V odbore murár sa celkovo zúčastnilo sedem druţstiev SOŠ z Prešovského 

a Košického kraja, medzi ktorými bola aj jedna dvojica zo zahraničia (Poľskej Republiky). 

Ţiaci si tak mali moţnosť porovnať na krajskej úrovni svoje teoretické vedomosti a 

praktické zručnosti so ţiakmi iných odborných škôl. V teoretickej časti boli ţiaci písomne 

testovaní otázkami, ktoré sa týkali učiva z odboru murár zamerane na materiály a 

technológiu partnerov súťaţe.  

Praktická časť pozostávala z disciplíny: 

-vyhotovenie segmentu z presných tvárnic YTONG podľa výkresovej dokumentácie  

Naši ţiaci skončili na peknom postupovom prvom mieste, čim si zabezpečili postup na 

celoslovenskú súťaţe SUSO v Nitre, ktoré je postupovým kolom na medzinárodnú Česko - 

Slovenskú súťaţ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skills Slovakia – SUSO 

Patrik Bačik a Aleš Imrich, ţiaci učebného odboru murár, pod vedením p. Štefana Šuliana, 

majstra OVY, bojovali 27. a 28. apríla 2017 o čo najlepšie umiestnenie vo finále 3. ročníka 

celoslovenskej súťaţnej prehliadky stavebných remesiel Skills Slovakia – SUSO s ďalšími 

piatimi dvojicami z celého Slovenska. Súťaţiaci pracovali vo dvojiciach na úlohách z teórie 

http://www.sosjsl.sk/sk/aktuality/491-sua-mlady-remeselnik-20142015
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a praktických zručností. Okrem testu pozostávajúceho z 35 odborných otázok pracovali aj na 

praktických úlohách: zhotovovali fasádnu vzorku značky CEMIX, zhotovovali komín 

SCHIEDEL, vymurovali pravouhlý segment z tvárnic YTONG,  pravouhlý segment z tehál 

POROTHERM a pravouhlý segment s okenným otvorom s prekladom z tehál HELUZ podľa 

zadaného výkresu. Odborná porota  hodnotila nielen dodrţanie rozmerov, dodrţiavanie 

technologického postupu a technické parametre, ale aj dodrţanie bezpečnosti ochrany 

zdravia pri práci. Naším reprezentantom uniklo postupové druhé miesto na medzinárodné 

kolo súťaţnej prehliadky stavebných remesiel v Prahe len o jeden bod, no výborné tretie 

miesto medzi najlepšími z celého Slovenska svedčí o kvalitnej príprave našich ţiakov pre 

budúce povolanie. 

 

 

 

Súťaţ odbornej zručnosti – stolár 

 

Dňa 23.3.2017 sa ţiaci prvého ročníka  našej školy odboru stolár  Martin Kuľanda 

a Martin  Pruţinský  pod vedením MOV Bc. Martina Leščinského  zúčastnili súťaţe  

v odborných  zručnostiach, ktorá sa konala na Strednej odbornej škole drevárskej v Spišskej 

Novej Vsi, ktorá bola zároveň aj organizátorom tejto súťaţe. Na súťaţi zručnosti sa 

zúčastnilo 8.súťaţiacích  z rôznych kútov  východného Slovenska.  Ţiaci mali moţnosť si 

tak porovnať svoje teoretické a praktické znalosti so ţiakmi ostatných  stredných odborných 

škôl. S teoretickej časti mali ţiaci vypracovať test, ktorý pozostával z učiva prvého 

a druhého ročníka. V praktickej časti mali za úlohu vypracovať drevený manipulačný 

podstavec podľa predloţeného technického výkresu. Hodnotiaca komisia hodnotila 

dodrţanie rozmerov, dodrţiavanie technologického postupu,  technické parametre, presnosť 

spojov, povrchovú úpravu a BOZP. Naši stolári sa umiestnili na peknom tretom mieste a  

 týmto si nevybojovali len diplom a rôzne vecné ceny, ale aj postup do finále na celoštátnu 

súťaţnú prehliadku stavebných remesiel, ktorá sa uskutočni na výstavisku agrokomplex 

Nitra, ktorej organizátorom je SUSO skills Slovakia pod zašitom Štátneho inštitútu 

odborného vzdelávania.  

,,Cieľom tejto súťaţe odbornej  zručnosti bolo prezentovať a propagovať perfektnú kvalitu 

odborných zručností a znalostí a zdôrazniť dôleţitosť odborného vzdelávania pre 

spoločnosť" 

 



 73 

          
 

         
 

 

Skills Slovakia – SUSO 

V 3. ročníku súťaţe stavebných remesiel v odbore stolár Skills Slovakia – SUSO 2017, 

ktorý prebiehal 27. a 28. apríla 2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre sa nedali sa 

zahanbiť ani naši stolári, prváci Martin Kuľanda a Martin Pruţinský, ktorí pod vedením 

majstra odbornej výchovy Bc. Martina Leščinského taktieţ preukázali v celoslovenskom 

finále medzi stolármi dobré teoretické vedomosti i výborné praktické zručnosti. Ich meranie 

síl prebiehalo v dvoch disciplínach, v teoretickej časti, v teste, a praktickej časti, práci s 

drevom. Pozícia našich chlapcov v súťaţi však bola veľmi ťaţká, pretoţe ich súpermi bolo 

šesť dvojíc druhákov a tretiakov. Napriek tomu pri výrobe dreveného univerzálneho 

podstavca podľa predloţeného technického výkresu bezproblémovo pracovali s modernými  

stolárskymi strojmi, vodorovnou dlabačkou, ponornou pílou a formátovacou pílou od 

rôznych partnerov súťaţe, za čo boli odbornou porotou hodnotení veľmi pozitívne. 

Pre drobné nováčikovské chybičky a ťaţkú pozíciu medzi druháckymi a tretiackymi 

druţstvami sa naši chlapci umiestnili na peknom piatom mieste.                              
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Súťaţ - „ Čítanie výkresov Projektovej dokumentácie“ - I. kolo - November 2016 – 

Lomnička 

 

Exkurzie: 

 

Odborná exkurzia v oblastí stavebníctva – VODNÁ ELEKTRÁREŇ  na rieke POPRAD   - 

ţiaci I., II. ročník murár : Ing. Štucka  

Odborná exkurzia v oblastí stavebníctva – TURISTICKÉ CENTRUM pod HRADOM -  

Stavba v prevádzke - ţiaci I.SVS a II. SVS: Ing. ŠTUCKA,  

Nová bytová výstavba – VÝSTAVBA RD Stará Ľubovňa- rozostavaná stavba: Ing. Sokolák, Ing. 

Štucka  

Odborná exkurzia v oblastí stavebníctva – Stavebniny Timea, Stavebniny Stavmat - ţiaci 

IV.PMO – Mgr. Mytník 

Odborná exkurzia odboru stolár – Píla Dufala Jakubany – I. MSK (stolár) – Mgr. Ondrej 

Architektonické stavby mesta Podolínec – Ekodom ul. J. Smreka 21, Renesančná zvonica, 

Kláštor Piaristov, Historický ochranný múr a Bašta – Mgr. Ţoldák 

POLYFORM Podolínec – zrušená  

 

Projekty: 

 

Výzva IROP-PO2-SC223-2016-14 - Zvýšenie počtu ţiakov stredných odborných škôl na 

praktickom vyučovaní 

- rekonštrukcia objektu bývalej kotolne na Stavebný inkubátor – vybudovanie 

priestorov pre OV (laboratória) a učební pre OV 

- návrhy dispozičného riešenia budovy 

- návrhy na materiálové zabezpečenie jednotlivých priestorov 

 

Oprava strechy telocvične 

- rekonštrukcia strešnej  krytiny na väznicovú strechu 

- začlenenie členov PK do komisie na schválenie projektu (verejná súťaţ) 

 

Iné aktivity: 

 

 Stavbárska olympiáda - ţiaci študijných a učebných odborov sa zúčastnili 

Stavbárskej olympiády pod záštitou STU BA. Ţiaci sa umiestnili na popredných 

miestach, začo nás STU BA pozvala na deň otvorených dverí. 

 Deň otvorených dverí – všetci členovia PK pôsobiaci na úseku Stará Ľubovňa, sa 

zúčastnili príprav a samotného Dňa otvorených dverí. Učitelia odborných predmetov 

pripravili triedy a prezentovali výhody štúdia v odboroch murár, stolár a operátor 

stavebnej výroby. Majstri pripravili dielne OV spojenú s praktickou ukáţkou činnosti 

na OV. 

 Vzdelávanie učiteľov a majstrov OV – učitelia OP a majstri OV sa zúčastnili 

školenia v Prešove pod názvom „Nové trendy v oblasti stavebníctva a stavebnej 

výroby s vyuţitím kompetenčných modelov vyučovania na stredných odborných 

školách“  Školenie bolo zamerané na tvorbu liatych podláh. 

 Školenie RIGIPS - Dňa 28. 2. 2017 sa ţiaci štvrtého ročníka študijného odboru 

operátor stavebnej výroby a tretieho ročníka učebného odboru murár zúčastnili na 

Technickej akadémii RIGIPS v Prešove, školenia suchej výstavby systémov RIGIPS. 

Na školení sa  ţiaci oboznámili s technickými konštrukciami a systémami  RIGIPS. 

Po absolvovaní  školenia nasledovalo preskúšanie testom a po jeho úspešnom 
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vypracovaní ţiaci získali preukaz montáţnika RIGIPS. Ţiakov školenie zaujalo 

a nepochybne si obohatili svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané v  

škole. 

 Školenie SCHIEDEL – Dňa 8.6.2017 študenti učebného odboru murár 

a nadstavbového štúdia stavebníctvo boli účastní odbornej prezentácie na tému 

„KOMÍNY“. O doplnenie odborných vedomosti sa postaral pán Špak, ktorý pôsobí 

v jednej zo špičkových firiem s viac ako 70 ročnou históriou v oblasti komínových 

technológií. Prezentoval študentom komínové systémy firmy Schiedel, spôsob 

fungovania a správny technologický postup zhotovovania jednotlivých komínových 

systémov na stavbách. Upozornil na moţné vyskytujúce sa chyby, ktorých sa 

dopúšťajú zhotovitelia stavieb a mnoho iného z komínového sveta. 

 

Vyhodnotenie maturitných a záverečných skúšok: 

 

Maturitné skúšky 

 

II.SVS 

 

-     Praktická  časť 

 - bol navrhnutý zjednodušený projekt RD, pôdorysy základov, prízemia, podkrovia,  

rez : A-A´, pohľady. Na základe projektu si absolventi navrhnli rozpočet  stavby a pripravili 

si súhrnnú  a technickú správu. Tento projekt obhajovali pred  maturitnou  komisiou 

v termíne máj 2017 v digitálnej  podobe. S touto témou súhlasili ostatní členovia 

predmetovej komisie.  

 

- Teoretická časť   

 - bolo odsúhlasených 25 tém,  ktorých obsahom sú tematické celky celého štúdia 

podľa štandardov ŠVP a ŠkVP. 

 

IV.KCO 

 

-     Praktická  časť 

 - bolo navrhnutých a odsúhlasených 8 tém pre PČOZ MS. Témy sa realizovali na 

jednotlivých stanovištiach podľa obsahu zadania témy v areály školy. 

 

- Teoretická časť   

 - bolo odsúhlasených 25 tém,  ktorých obsahom sú tematické celky celého štúdia 

podľa štandardov ŠVP a ŠkVP. 

 

Záverečné skúšky 

 

Murár 

 

-     Písomná  časť 

 - bolo navrhnutých a odsúhlasených 5 tém s obsahom tematických celkov celého 

štúdia podľa štandardov ŠVP a ŠKVP. Ţiak si vytiahol jednu tému, ktorú vypracoval v čase 

jedna hodina. Ţiaci so ŠVVP mali na výber testovú formu a čas vypracovania predĺţený 

o 50%. S témami súhlasili všetci členovia predmetovej komisie.  
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- Praktická časť   

 - bolo odsúhlasených 10 tém,  ktorých obsahom sú tematické celky celého štúdia 

podľa štandardov ŠVP a ŠkVP. Na záverečne skúšky boli pripravené stanovištia na témy 

„Kladenie zámkovej dlaţby, Kladenie obrubníkov, Keramický obklad a Vnútorné omietky“. 

Na prvých 3 stanovištiach pracovali dvaja ţiaci a na stanovišti „Vnútorné omietky“ jeden 

ţiak. Ţiaci losovali tému pred začatím praktickej skúšky. Ţiaci mali na vyhotovenie zadanej 

témy 2 dni. 

 

- Ústna časť   

 - bolo odsúhlasených 25 tém,  ktorých obsahom sú tematické celky celého štúdia 

podľa štandardov ŠVP a ŠkVP. Ţiaci si losovali tému pred začatím ústnej skúšky. Ţiaci mali 

na prípravu 15 min. a na samotnú odpoveď ďalších 15 min. Ţiaci so ŠVVP majú čas 

prípravy a odpovede predĺţený o 25%. 

 

Stolár 

 

-     Písomná  časť 

 - bolo navrhnutých a odsúhlasených 3 témy s obsahom tematických celkov celého 

štúdia podľa štandardov ŠVP a ŠKVP. Ţiak si vyţreboval jednu tému, ktorú vypracoval 

v čase jedna hodina. S témami súhlasili všetci členovia predmetovej komisie.  

 

- Praktická časť   

 - bolo odsúhlasených 5 tém,  ktorých obsahom sú tematické celky celého štúdia 

podľa štandardov ŠVP a ŠkVP. Na záverečne skúšky boli pripravené stanovištia pre všetky 

témy. Z časového hľadiska a z hľadiska potreby výroby bola schválená téma „Výroba 

nočných stolíkov“. Ţiaci mali za úlohu skompletizovať 5 nočných stolíkov podľa vopred 

pripraveného výkresu. Ţiaci mali na vyhotovenie zadanej témy 2 dni. 

 

- Ústna časť   

 - bolo odsúhlasených 25 tém,  ktorých obsahom sú tematické celky celého štúdia 

podľa štandardov ŠVP a ŠkVP. Ţiaci losovali tému pred začatím ústnej skúšky. Ţiaci mali 

na prípravu 15 min. a na samotnú odpoveď ďalších 15 min. Ţiaci so ŠVVP mali čas 

prípravy a odpovede predĺţený o 25%. 

 

Priebeh maturitných a záverečných skúšok povaţujem za bezproblémový. Maturitných 

skúšok sa zúčastnili ţiaci IV. KCO  a II.SVS v počte 8 ţiakov ( 5 – IV. KCO, 3 – II.SVS). 

Z triedy IV. KCO boli všetci ţiaci úspešní ako na praktickej skúške, tak aj na ústnej skúške. 

Ţiaci II. SVS na praktickej časti maturitnej skúšky obhajovali vlastný projekt. Dvaja ţiaci 

obhájili úspešne, jeden ţiak projekt neobhájil. Ústnej časti sa zúčastnili dvaja ţiaci. Obaja 

ţiaci boli na ústnej časti maturitnej skúšky úspešní. 

Záverečnej skúšky v odbore murár, stolár sa zúčastnilo spolu 12 ţiakov ( 7 – murárov, 5 – 

stolári). Všetci ţiaci odboru murár, stolár boli úspešní vo všetkých troch častiach záverečnej 

skúšky (písomná, praktická a ústna časť).  

Členovia skúšobných komisií pristúpili k maturitným a záverečným skúškam zodpovedne 

a splnili si úlohy, ktoré im boli pridelené. Výsledky skúšok boli odovzdané riadne a včas, 

bez akýchkoľvek nedostatkov. 
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Návrhy  a  opatrenia členov  pk :  2016 /2017 

 

Úsek PV 

- zriadiť priestory a vybavenie praktického trenaţéra pre stavebne odbory (bývala 

kotolňa)   

  

Úsek TV 

- zriadiť počítačovú miestnosť – učebňu pre výučbu predmetu GSY resp. doplnenie 

počítačovej techniky v učebni č.37 v počte min. 5 ks 

- nainštalovanie softwaru pre stavebné účely (archicad, cenkros, optimik hobby) 

- vyrobiť praktické pomôcky stolárskych spojov pre teoretické vyučovanie – odbor  

stolár 

 

Úlohy do nasledujúceho roka: 

- Realizovať nábory na ZŠ v celom okrese, tak aby budúci študenti ZŠ sa vedeli 

zorientovať v správnom výbere budúceho povolania /Hniezdne, Podolínec, Vyšné 

Ruţbachy, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, Plaveč, Malý Lipník, Jakubany atď./ - 

zodpovední :  Štucka, Sokolák, Mytník, Knap 

- Prehĺbiť komunikáciu s firmami – školenia, kurzy, názorné ukáţky 

 

 

Vypracoval: Ing. Vincent Sokolák - vedúci PK  
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V rámci činnosti výchovného poradcu 

boli v školskom roku 2016/2017 realizované tieto aktivity: 

 

 

Práca výchovného poradcu v I. polroku školského roka 2016/2017 sa realizovala v zmysle 

plánu činnosti, ktorý bol vypracovaný na začiatku školského roka podľa potrieb ţiakov, 

rodičov, pedagogických pracovníkov a vedenia školy. Plán práce pozostával zo stálych 

úloh a časových úloh. Časové úlohy boli rozpracované na jednotlivé mesiace. Trvalé úlohy 

sú zmerané na poskytovanie odbornej pedagogickej starostlivosti ţiakom, rodičom, 

pedagogickým pracovníkom a tieţ na úlohy vo vzťahu k vedeniu školy. Pri svojej činnosti 

výchovný poradca spolupracoval so všetkými pedagogickými pracovníkmi, špeciálnym 

pedagógom, koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov, správcom počítačovej 

siete a vedením školy.  

 

V I. polroku školského roka  2016/2017 boli zrealizované tieto aktivity: 

 

SEPTEMBER 

 Vypracovanie plánu práce výchovného poradcu - splnené 

 Informácia ţiakom 1. ročníka o práci VP, zverejnenie konzultačných hodín - splnené 

 Informácia ţiakom 1.ročníka o „schránke dôvery“ a jej funkcii - splnené 

 Spracovanie prehľadu ţiakov, ktorí po ukončení štúdia v školskom roku 2015/2016 

pokračujú v ďalšom vzdelávaní, resp.  našli uplatnenie na trhu práce – spolupráca 

s ÚPSVaR v Starej Ľubovni - splnené 

 Spracovanie a vyhodnotenie dotazníka na zistenie počtu ţiakov zo SZP – splnené ich 

počet je 7 (3CH a 4D) 

 Informácie o podmienkach poskytovania sociálneho štipendia a rôznych finančných 

úľavách , ktoré udeľuje riaditeľ školy - splnené 

 Informačná tabuľa – nástenka, aktualizácia - splnené 

 Oboznámenie ţiakov s moţnosťami zapojenia do krúţkovej činnosti na škole - 

splnené 

 Priebeţná spolupráca a riešenie problémov vyplývajúcich z poţiadaviek ţiackej 

školskej rady- splnené 

 

OKTÓBER 

 distribúcia publikácii o vysokoškolskom štúdiu pre potreby ţiakov - splnené 

 Príprava a spolupráca pri organizovaní Dňa otvorených dverí na našej škole - splnené 

 besedy na tému: Trestnoprávna zodpovednosť a kyberšikana , Šikanovanie 

(spolupráca s PZ SR v Starej Ľubovni) - splnené 

 Dokumentácia VP- denník VP - splnené 

 Osobné pohovory so ţiakmi zamerané na profesijnú orientáciu ţiakov po skončené 

štúdia na našej škole- splnené 

 

NOVEMBER 

 Pomoc pri spracovaní dotazníka pre ţiakov školy – šikanovanie (spolupráca 

s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov a špeciálnym pedagógom)- 

splnené 

 Beseda na tému Násilie páchané na ţenách pre končiace ročníky v spolupráci s PZ 

SR v Starej Ľubovni a kpt. M. Ţenčuchom- splnené 
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 Konzultácie so ţiakmi 4. ročníka o moţnostiach štúdia na VŠ - splnené 

 Konzultácie k vyplňovaniu prihlášok na VŠ - splnené 

 

DECEMBER  

 Návšteva medzinárodného veľtrhu práce a vzdelávania PRO EDUCO Košice- 

splnené 

 Konzultácie so ţiakmi končiacich ročníkov o moţnostiach štúdia na VŠ, resp. 

pomaturitné štúdium- splnené 

 Príprava prezentácie našej školy potrebnej pre nábory ţiakov základných škôl- 

splnené 

 Propagácia  Vysokej hotelovej škole v Prahe- moţnosti a podmienky štúdia pre 

absolventovej hotelových akadémií 

 Prednáška VŠ výrobných technológií v Prešove pre ţiakov končiacich ročníkov- 

splnené 

 

JANUÁR 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. Polrok - splnené 

 Prieskum záujmu ţiakov o vysokoškolské štúdium, pomoc pri podávaní prihlášok, 

potvrdzovanie prihlášok - splnené 

 Aktualizácia nástenných novín - splnené 

 Podľa potreby riešenie problémov vyplývajúcich z poţiadaviek triednych učiteľov 

a vyučujúcich –splnené 

 

Jednotlivé aktivity výchovného poradcu vychádzajú z plánu prácu na školský rok 

2016/2017 a zároveň sa prispôsobujú potrebám ţiakov a školy. 

Nástenné noviny na medziposchodí sú pravidelne aktualizované najmä čo sa týka 

moţností štúdia na vysokých školách, resp. organizácií dňa otvorených dverí na fakultách 

vysokých škôl. 

Ţiakom končiacich ročníkov sú poskytované odborné konzultácie o Vysokých školách 

a sprostredkované aktuálne informácie, ktoré nám jednotlivé VŠ zasielajú. 

Výchovný poradca priebeţne rieši a konzultuje s triednymi učiteľmi problémy 

vznikajúce v jednotlivých triedach, či uţ je to správanie ţiakov, študijné výsledky, moţnosti 

štúdia a práce po skončení strednej školy, problémy v triede a pod. 

Snaţíme sa umoţniť rôznym vysokým školám prezentácie svojich fakúlt na našej škole 

z dôvodu rôznorodosti a zároveň prezentácie odborov, ktoré sú na dnešnom trhu práce veľmi 

ţiadané. 

Besedy a prednášky pre jednotlivé ročníky sa organizujú na základe potreby, napr. pri 

vzniknutí určitých problémov, ale aj na základe aktuálnosti danej témy v súčasnej 

spoločnosti. Prispôsobujú sa veku študentov resp. pohlaviu ( prednášky pre dievčatá a pre 

chlapcov).Prednášky sa organizujú po vzájomnej konzultácii so špeciálnym pedagógom 

a koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov. 

 

Návrhy a pripomienky 

 priebeţne poskytovať ţiakom informácie o moţnostiach štúdia na VŠ na 

Slovensku a v zahraničí, pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, 

 poskytnúť pomoc pri vypĺňaní prihlášok na VŠ, 

 zvýšenú pozornosť venovať ţiakom s vysokou neospravedlnenou absenciou – 

spolupráca rodič, triedny učiteľ, majster odbornej výchovy, výchovný poradca, 
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 poskytnúť aktuálne informácie o trhu práce a moţnostiach uplatnenia sa na trhu 

práce v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni, 

 naďalej venovať pozornosť šikanovaniu a porušovaniu vnútorného školského  

poriadku, vzniknuté problémy riešiť individuálnymi pohovormi so ţiakmi, podľa 

závaţnosti  (triedny učiteľ, majster odborného výcviku, výchovný poradca, 

špeciálny pedagóg, koordinátor prevencie sociálno- patologických javov, vedenie 

školy, 

 Získavať informácie o prijatí na VŠ. 

 

 

II. polrok 

 

Práca výchovného poradcu sa v II. polroku školského roka 2016/2017  realizovala 

v zmysle plánu činnosti, ktorý bol vypracovaný na začiatku školského roka podľa potrieb 

ţiakov, rodičov, pedagogických pracovníkov a vedenia školy. Plán práce pozostával zo 

stálych úloh a časových úloh. Časové úlohy boli rozpracované na jednotlivé mesiace. 

Trvalé úlohy sú zmerané na poskytovanie odbornej pedagogickej starostlivosti ţiakom, 

rodičom, pedagogickým pracovníkom a tieţ na úlohy vo vzťahu k vedeniu školy. Pri svojej 

činnosti výchovný poradca spolupracoval so všetkými pedagogickými pracovníkmi, 

špeciálnym pedagógom, koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov, správcom 

počítačovej siete a vedením školy.  

 

V II. polroku školského roka  2016/2017 boli zrealizované tieto aktivity: 

 

FEBRUÁR 

 Poskytnutie individuálnych a skupinových profesijno-orientačných konzultácii 

pre končiacich ţiakov- splnené, 

 Vypracovanie vzoru vyplnenia prihlášky na štúdium na vysokej škole a tieţ 

vzoru krátkeho ţivotopisu- splnené, 

 Zabezpečenie správneho vyplnenia a podania prihlášok ţiakov na ďalšie štúdium 

– vysoké školy, prípadne na štúdium pomaturitné alebo nadstavbové- splnené, 

 Na základe výsledkov klasifikačnej porady venovať pozornosť neprospievajúcim 

ţiakom a ţiakom so zníţenými známkami so správania s ohľadom na ich 

sociálne prostredie- splnené. 

 

MAREC 

 Beseda na tému: zdravá výţiva a zdravý ţivotný štýl vo vybraných   triedach- 

splnené- realizácia učiteľmi odborných predmetov a majstrami odbornej výchovy 

formou prednášky a praktických ukáţok zdravého stravovania 

 Poradenská sluţba pre ţiakov učebných odborov zameraná na výber 

nadstavbového štúdia- splnené prostredníctvom individuálnych a skupinových 

pohovorov so ţiakmi 

  Pohovory so ţiakmi s výchovnými problémami- výchovná poradkyňa bola 

prizývaná triednymi učiteľmi ako aj špeciálnym pedagógom pri riešení 

problémov v jednotlivých triedach 

 Priebeţné sledovanie neprospievajúcich ţiakov, individuálne pohovory, 

zabezpečiť pomoc zo strany učiteľov a MOV- splnené v spolupráci s Mgr. 

Senkovou 
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 Potvrdzovanie prihlášok na VŠ- splnené- podaných 6 prihlášok na VŠ študentmi 

V. HOA a 3 študentmi, ktorí ukončili SOŠ v šk. roku 2015/2016 

 

APRÍL 

 Zabezpečiť stretnutie študentov končiacich ročníkov zo zástupcami ÚPSVaR – 

beseda, program ERASMUS, moţnosti zamestnať sa na Slovensku, 

povinnosti ţiaka po ukončení štúdia- splnené. 

 Pohovory so ţiakmi s výchovnými problémami a so slabo prospievajúcimi 

ţiakmi- splnené, 

 Realizácia „Dňa narcisov“ prostredníctvom aktivistov – spolupráca so ţiackou 

školskou radou a Mgr. Merklovou- splnené. 

 Prezentácie štúdia na vysokých školách pracovníkmi vysokých škôl 

v Prešovskom kraji- splnené. 

 

MÁJ 

 Vyhodnotenie záujmu maturantov o jednotlivé študijné odbory na rôznych 

fakultách VŠ- splnené, 

 Pohovory so slabo prospievajúcimi ţiakmi- plní sa počas celého školského roka, 

 Aktualizácia nástenky VP- aktualizuje sa počas celého školského roka, 

 Beseda, DVD na tému: tolerancia a diskriminácia vo vybraných triedach- 

splnené prednáška realizovaná Okresným riaditeľstvom policajného zboru a Ing. 

Ţenčuchom 

 

JÚN 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2016/2017- 

splnené, 

 Vyhodnotenie činnosti výchovného poradenstva za školský rok- splnené. 

 

Jednotlivé aktivity výchovného poradcu vychádzajú z plánu prácu na školský rok 

2016/2017 a zároveň sa prispôsobujú potrebám ţiakov a školy. 

Nástenné noviny na medziposchodí sú pravidelne aktualizované najmä čo sa týka 

moţností štúdia na vysokých školách, resp. organizácií dňa otvorených dverí na fakultách 

vysokých škôl. 

Ţiakom končiacich ročníkov boli poskytované odborné konzultácie o Vysokých školách 

a sprostredkované aktuálne informácie, ktoré nám jednotlivé VŠ zasielajú. Uskutočnilo sa 

mnoho individuálnych pohovorov ohľadom moţnosti štúdia na VŠ, pomaturitných štúdiách 

ako aj uplatnení na trhu práce. 

Výchovná poradkyňa priebeţne rieši a konzultuje s triednymi učiteľmi problémy 

vznikajúce v jednotlivých triedach, či uţ je to správanie ţiakov, študijné výsledky, moţnosti 

štúdia a práce po skončení strednej školy, problémy v triede a pod. Uskutočnilo sa niekoľko 

individuálnych pohovorov so ţiakmi na podnet triednych učiteľov, resp. špeciálneho 

pedagóga. 

Besedy a prednášky pre jednotlivé ročníky sa organizujú na základe potreby, napr. pri 

vzniknutí určitých problémov, ale aj na základe aktuálnosti danej témy v súčasnej 

spoločnosti. Prispôsobujú sa veku študentov resp. pohlaviu ( prednášky pre dievčatá a pre 

chlapcov).Prednášky sa organizujú po vzájomnej konzultácii so špeciálnym pedagógom 

a koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov ako aj v spolupráci s učiteľmi 

odborných predmetov a majstrami odbornej výchovy. 
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Návrhy a pripomienky: 

 Venovať zvýšenú pozornosť správaniu sa ţiakov v triedach a v prípade narušenia 

vzťahov a negatívnych prejavov medzi študentmi riešiť vzniknuté situácie 

osobnými pohovormi, 

 priebeţne poskytovať ţiakom informácie o moţnostiach štúdia na VŠ na 

Slovensku a v zahraničí, pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu na našej škole, 

 zvýšenú pozornosť venovať ţiakom s vysokou neospravedlnenou absenciou – 

spolupráca rodič, triedny učiteľ, majster odbornej výchovy, výchovný poradca, 

 poskytnúť aktuálne informácie o trhu práce a moţnostiach uplatnenia sa na trhu 

práce v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni, 

 naďalej venovať pozornosť šikanovaniu a porušovaniu vnútorného školského  

poriadku, vzniknuté problémy riešiť individuálnymi pohovormi so ţiakmi, podľa 

závaţnosti  (triedny učiteľ, majster odborného výcviku, výchovný poradca, 

špeciálny pedagóg, koordinátor prevencie sociálno- patologických javov, vedenie 

školy, 

 získavať informácie o prijatí na VŠ, 

 informovať o kaţdej akcii (besedách, prednáškach, aktivitách) vedenie školy, aby 

sa aktuálne dianie mohlo dostať na stránku školy a informovať tak širšiu 

verejnosť ako aj potenciálnych študentov našej školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Prednáška: Okresné riaditeľstvo 

policajného zboru v Starej Ľubovni- 

Téma: moţnosť štúdia na Policajnej 

akadémii 
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Prednáška: Moţnosti štúdia na Fakulte športu a Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity 

 

 

 

Spracovala: PaedDr. Adriana Gergelyová, výchovná poradkyňa 
 

 

 

 

Medzinárodný veľtrh vzdelávania 

a práce: PROEDUCO Košice 
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V rámci činnosti koordinátora prevencie sociálno-patologických javov 

boli v školskom roku 2016/2017 realizované tieto aktivity: 

 

 

 

         Práca koordinátora prevencie sa v školskom roku 2016/2017 realizovala na základe 

plánu práce koordinátora, ktorý bol zapracovaný v  Školskom preventívnom programe 

Strednej odbornej školy Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, a ktorý vypracoval koordinátor na 

začiatku školského roka na základe analýzy východiskovej situácie a potrieb ţiakov 

jednotlivých ročníkov za predošlý školský rok.  

 Cieľom výchovy a vzdelávania je výchova k formovaniu zdravého ţivotného štýlu, 

prevencii šikanovania, výchova k manţelstvu a rodičovstvu a  prevencia sociálno-

patologických javov. 

Plán práce koordinátora prevencie pozostáva zo stálych úloh a časových úloh na 

jednotlivé mesiace september 2016 aţ jún 2017. Úlohy v zmysle tohto plánu boli splnené. 

Stále a časovo neterminované úlohy boli zamerané na poskytovanie preventívno-

výchovných konzultácií ţiakom a ich zákonným zástupcom, na preventívnu a informačnú 

činnosť zamestnancov a ţiakov školy. 

  

Ciele orientované na ţiaka:  

 uvedomiť si význam zdravého ţivotného štýlu 

 poznať dôsledky šikanovania, právnu zodpovednosť 

 poznať zdravotné a sociálne riziká uţívania návykových látok 

 vedieť rešpektovať a akceptovať „ inakosť“ 

 poznať rizika práce v zahraničí 

 dokázať si vyhľadať odbornú pomoc 

Ciele orientované na zamestnancov školy:  

 vytvárať prostredie pre emocionálnu a sociálnu pohodu ţiakov školy, rozvíjať 

medziľudské vzťahy 

 vytvárať zdravé ţivotné prostredie, posilňovať zdravý ţivotný štýl 

 zabezpečovať primárnu prevenciu drogových závislostí a iných sociálno-

patologických javov, pravidelne monitorovať zmeny v správaní ţiakov 

 zabezpečovať ţiakom bohatú ponuku školských a mimoškolských aktivít  

 predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie a iným prejavom 

intolerancie 

 chrániť deti pred fyzickým násilím, psychickým týraním, prípadne sexuálnym 

zneuţívaním. 

Ciele orientované na rodičov:  

 zvýšiť záujem o školské a mimoškolské aktivity 

 spolupracovať so školou pri napĺňaní preventívnej stratégie školy 

 

Činnosť koordinátora prevencie bola zameraná na plnenie týchto úloh: 

 

1. ) zabezpečiť aktívnu ochranu detí a ţiakov pred všetkými formami fyzického alebo 

psychického násilia, poškodenia alebo zneuţitia, zanedbávania alebo nedbalého 

zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneuţívania a detskej 

pornografie, 
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2.) vychovávať k ľudským právam, ochrany ľudských práv, aby sa podporila hodnota 

človeka ako ľudského jedinca a zároveň zabezpečil rozvoj medziľudských vzťahov 

v demokratickej spoločnosti 

3.)  poskytnúť základné informácie o vplyve alkoholu a tabaku  na zdravie mladých ľudí,  

4.) poskytnúť informácie o  škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok, legálnych 

a nelegálnych drogách,  

5.)..poskytnúť informácie o rizikách vyplývajúcich z vyuţívania internetu (kyberšikana), 

mobilnej komunikácie a sociálnych sieti,   

6.)  naučiť ţiakov tolerovať rozdielnosť ľudí,  

7.)  podporovať  prevenciu šikanovania, kriminality a extrémizmu,  

8.) preferovať zdravý ţivotný štýl, s dôrazom na zdravú výţivu, zdravé potraviny, 

potravinovú bezpečnosť, a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín  

9.)  podporovať prevenciu obezity, telesného a duševného zdravia, so zameraním na význam 

školského stravovania a jeho vplyvu na zmenu stravovacích návykov, 

10.) poskytnúť informácie o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským 

zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou, 

11.) zvyšovať u ţiakov právne a sociálne vedomie o právach dieťaťa so zameraním na 

problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch. 

 

Na splnenie úloh boli zrealizované tieto aktivity: 

 

1. V rámci triednických hodín sme oboznámili ţiakov s interným predpisom 3/8/2009 

k prevencii a riešeniu šikanovanie ţiakov v Strednej odbornej škole Jarmočná 

108, Stará Ľubovňa (15.október 2016).  

2. Na triednych ZRPŠ boli rodičia oboznámení so školským poriadkom a drogovou 

prevenciou na škole. 

3. So zákonnými zástupcami bola uzatvorená Dohoda medzi vedením školy a rodičmi 

v oblasti návykových látok a šikanovania (október 2016). 

4. Sledovali sme rešpektovanie a dodrţiavanie vnútorného školského poriadku, 

priestupky sme individuálne riešili v spolupráci ţiak- pedagóg    

5. Aktualizácia násteniek s tematikou: Svetový deň duševného zdravia, Svetový deň 

prevencie HIV/AIDS, Šikanovanie, Závislosti, Biela pastelka 

6. Svetový deň duševného zdravia – rozhlasová relácia (10.október 2016) 

7. Trestnoprávna zodpovednosť mládeţe, kyberšikana – beseda so ţiakmi druhých 

ročníkov pod vedením  kapt. Ing. Ţenčúchom, zástupcom ORPZ v Starej Ľubovni 

(10. a 26. október 2016)  

8. Deň zdravej výţivy – podporme školské stravovanie, oboznámenie ţiakov prvých 

ročníkov s významom školského stravovania (12. október 2016)  

9. Zábrany bez zábran – hudobno-motivačný program o prevencii kriminality pre 

ţiakov SOŠ (18.október 2016) 

10. Prevencia šikanovania - beseda so ţiakmi prvých ročníkov pod vedením  kapt. Ing. 

Ţenčúchom, zástupcom ORPZ v Starej Ľubovni (19.október 2016) 

11. Adaptácia a zvládanie stresu - prednáška pod vedením psychologičky Mgr. 

M.Paraličovej z CPPPaP, zrealizovaná pre študentov prvých ročníkov (20. október  

2016) 

12. Sledovanie klímy v triede – dotazník monitorujúci šikanovanie na SOŠ Jarmočná 

108, Stará Ľubovňa (november 2016) 

13. Ondrej Kandráč a jeho hostia – účasť vybraných ţiakov školy a členov ŢŠR na 

koncerte Ondreja Kandráča (15. november 2016) 
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14. Moderný byť, nefajčiť! – rozhlasová relácia zameraná na prevenciu fajčenia 

(18.november 2016) 

15.  Násilie páchane na ţenách – beseda so ţiačkami končiacich ročníkov so zástupcom 

ORPZ v Starej Ľubovni kapt. Ing. Ţenčúchom (24. november 2016) 

16.  Svetový deň prevencie HIV/AIDS – rozhlasová relácia a rozdanie červených 

stuţiek členmi ŢŠR symbolu boja proti AIDS (1.december 2016) 

17. Mikulášska pošta – obdarovanie ţiakov školy sladkosťou (6.december 2016) 

18. Zbierka Úsmev ako dar – účasť vybraných členov ŢŠR na dobročinnej zbierke pre 

deti z detských domovov (8.december 2016) 

19. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu – rozhlasová relácia (30.január 

2016) 
 

 

Na splnenie úloh v 2. polroku boli zrealizované tieto aktivity: 
 

1. Valentínka pošta – doručenie valentínskej „zásielky“ zástupcami školskej rady (14. 

február 2017) 

2. Účasť na filmovom dopoludní – Svet okolo nás – PERU (23.február 2017) 

3. Rozhlasová relácia pri príleţitosti Medzinárodného dňa boja proti rasovej 

diskriminácii ( 21. marec 2017)  

4. Účasť na hudobno-vzdelávacom programe Klub 27 zameranom na problematiku 

drog, dopingu a alkoholu (11. apríl 2017)  

5. Beseda so ţiakmi končiacich ročníkov na tému Obchodovanie s ľuďmi (03. máj 

2017) 

6. Účasť na interaktívnom koncerte Generácia XYZ venovaného téme globalizácie 

a extrémizmu (03. mája 2017)  

7. Odborná prednáška zameraná na mlieko a mliečne produkty spojená s ochutnávkou 

mliečnych koktailov venovaná Medzinárodnému dňu mlieka (16.mája 2017)   

8. Účasť ţiakov II.HOA na Výstave amatérskej fotografie v Provinčnom dome 

v Starej Ľubovni (19.jún 2017) 

 

 
     

 

 

                                     Spracovala: Ing. Petra Romanová  
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V rámci činnosti školského špeciálneho pedagóga 

boli v školskom roku 2016/2017 realizované tieto aktivity: 

 

 

1. polrok 

 

A. Hlavné ciele a úlohy 

Odborno-metodické 

- Pri dlhodobej starostlivosti o zdravý psychický a sociálny vývin ţiakov so 

zdravotným znevýhodnením. 

- Pri sústavnom sledovaní a hodnotení vývoja osobnosti jednotlivca, vytváraní 

vhodných podmienok na jeho rozvoja v procese výchovy a vzdelávania v škole 

a v rodine. 

- Pri prekonávaní negatívnych vplyvov, ktoré zasahujú do vývoja osobnosti. 

- Pri venovaní osobitnej starostlivosti deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia 

a ţiakom zdravotne postihnutým. 

- Pri monitorovaní zmien v správaní ţiakov. 

- Pri problematike diskriminácie, rasizmu a iných prejavoch intolerancie. 

- Pri opakovaní, upevňovaní učiva v predmetoch, kde ţiaci so ŠVVP - ZZ dosahujú 

dlhodobejšie slabé výsledky. 

- Pri maturitných a záverečných skúškach ţiakov so ŠVVP - ZZ. 

- Pri zabezpečovaní metodického a filmového materiálu  pre účely prednášok, besied 

so ţiakmi a odborno-metodického materiálu určeného pre pedagógov školy. 

 

Diagnostické 

- Viesť záznamy o ţiakoch so ŠVVP - ZZ, priebeţne dopĺňať, korigovať zmeny. 

- Sledovať výchovno-vyučovacie výsledky ţiakov so zdravotným znevýhodnením, pri 

zhoršení zisťovať a následne systematicky odstraňovať ich  príčiny. 

- Sledovať prejavy správania ţiakov so ŠVVP- ZZ , pri negatívnych zmenách zistiť 

príčinu zmeny, následne vhodnou formou usmerňovať a odstraňovať nevhodné  

prejavy. 

- Analyzovať dosiahnuté výchovno-vyučovacie výsledky, prehodnocovať vhodnosť 

a účinnosť pouţívaných metód a foriem vo vyučovacom procese.  

- Sledovať a prípadne korigovať  sociálne vzťahy medzi ţiakmi v školskom prostredí. 

- Akékoľvek negatívne zmeny a prejavy ţiakov so ŠVVP - ZZ  konzultovať 

s odborníkmi zo SCŠPP v Huncovciach. 

- Aktívne spolupracovať s výchovným poradcom a koordinátorom prevencie sociálno-

patologických javov. 

 

Konkrétna  činnosť školského špeciálneho pedagóga v 1. polroku 2016/2017 spočívala : 

- Vo vypracovaní ročného plánu práce školského špeciálneho pedagóga na rok 

2016/2017.  

- Vo vypracovaní a kompletizácii dokumentácie ţiakov so ŠVVP zdravotne 

znevýhodnených v Starej Ľubovni a v Lomničke 

- V oboznámení sa s platnou legislatívou. 

- V metodickom usmernení nových učiteľov a majstrov pre prácu so začlenenými 

ţiakmi. 
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- V oboznámení pedagogických pracovníkov s počtom začlenených ţiakov, s ich 

diagnózou. 

- V spolupráci a usmernení vyučujúcich pri tvorbe individuálnych časovo-tematických 

plánov. 

- Vo vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov  pre ţiakov so 

ŠVVP – ZZ. 

- V zabezpečení odborných vyšetrení ţiakov pracovníkmi SCŠPP v Huncovciach 

uskutočnené v priestoroch školy SOŠ Jarmočná 108,  dňa 12.09.2016 

- Vo vypracovaní podkladov potrebných k ţiadosti o pridelenie finančných 

prostriedkov na asistentov učiteľa pre ţiakov ŠVVP  podanej   30.09.2016 

- V spolupráci s výchovným poradcom vo vypracovaní podkladov pre databázu ţiakov 

zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom roku 2016/2017. 

- V metodickom usmernení a vypracovaní rozvrhu hodín pre asistentov učiteľa Mgr. 

Hainsa, , Ing. Pavlišinovú, Bc. Polákovú. 

- V spolupráci s výchovným poradcom a koordinátorom pre protidrogovú činnosť pri 

vytvorení dotazníka o šikanovaní, jeho distribúcii k respondentom, vyhodnotení 

a spracovaní  výsledkov.  

- V metodickom usmernení pri vhodnom výbere metód a foriem aplikovaných  na 

vyučovaní pri práci so ţiakmi so ŠVVP - ZZ. 

- V sledovaní sociálnych vzťahov ţiakov so ŠVVP a ţiakov intaktných v priestoroch 

školy. 

- V konzultáciách so ţiakmi pri usmerňovaní vhodných spôsobov správania sa vo 

vzťahu k vyučujúcim, s spoluţiakom, k pracovníkom školy. 

- V poskytovaní konzultácií, rád, odborných poradenských sluţieb a metodickej 

pomoci pedagógom a rodičom osobne alebo  telefonicky. 

- V sledovaní výchovno-vyučovacích výsledkov ţiakov so ŠVVP - ZZ, pomoc pri 

odstraňovaní nedostatkov - doučovanie ţiakov, úprava foriem testov, 

vypracovanie vhodného vyučovacieho materiálu podľa predmetov, konzultácie 

s vyučujúcimi. 

- Vo vhodnom výbere a zapoţičaní kompenzačných pomôcok pre ţiakov so ŠVVP – 

ZZ. 

Stanovené úlohy boli splnené priebeţne, podľa časového harmonogramu v súlade 

s plánom práce školského špeciálneho pedagóga na šk. rok 2016/17. 

 

B.  Počty ţiakov so ŠVVP - ZZ, ktorí boli v I. polroku 2016/2017 začlenení v SOŠ 

v Starej Ľubovni (20) 
1.ročníky ...................5 ţiakov - 1 cukrár 

     3 kuchár 

     1 študijný odbor hotelová akadémia 

      

2.ročníky ...................4 ţiaci - 1 kaderník 

     1 murár 

     2 kuchár 

3.ročníky ..................  8 ţiakov  - 2 kuchár 

     1 cukrár 

     2 murár 

     1 kaderník 

     1 čašník, servírka 

     1 študijný odbor hotelová akadémia 
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4.ročníky ....................2  ţiaci  -  študijný odbor kuchár 

5.ročníky ....................1 ţiačka - študijný odbor hotelová akadémia 

 

Počty ţiakov so ŠVVP – ZZ  začlenení v Lomničke (31) 

1. ročníky .................18 ţiakov - 7 praktická ţena (od 01.12.2016- 1 ţiačka  prestúpila) 

      2 stavebná výroba 

      9 lesná výroba 

2. ročníky ................. 13 ţiakov - 7 lesná výroba 

     6 praktická ţena 

Počet ţiakov so ŠVVP – zdravotne znevýhodnených  k 31.01.2017 je spolu 50. 

 

C: V školskom roku 2016/2017 sú: 

- 3 ţiaci so ŠVVP- zdravotne znevýhodnení, ktorí ukončia štúdium maturitnou skúškou 

– 2 ţiaci v odbore kuchár a 1 ţiačka v odbore hotelová akadémia. 

Na základe písomnej ţiadosti o úpravu maturitnej skúšky majú všetci maturanti so ŠVVP – 

zdravotne znevýhodnení upravené podmienky maturitnej skúšky.  

Na základe písomnej ţiadosti, v zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky 318/2008 Z. z. o ukončovaní 

štúdia môţe ţiak s poruchami učenia konať maturitnú skúšku z cudzieho jazyka len ústnou 

formou internej časti maturitnej skúšky.  Všetci ţiaci túto podmienku splnili a vykonajú len 

ústnu formu maturitnej skúšky . 

-7 ţiakov  so ŠVVP zdravotne znevýhodnení,  ktorí ukončia štúdium záverečnou 

skúškou – 2 v odbore kuchár, 2 v odbore murár, 1 v odbore cukrár, 1 v odbore kaderník, 1 

v odbore čašník, servírka.  

 

D. Výchovno-vzdelávacie výsledky ţiakov so ZZ: 

Dochádzka: 

V 1. polroku šk. roka 2016/2017 ţiaci so zdravotným znevýhodnením vymeškali spolu4598 

hodín, z toho je 1101 neospravedlnených. 

V Starej Ľubovni je v 1. polroku 2016/17 vymeškaných spolu 2323hodín, z toho je 494 

neospravedlnených. 

Najviac vyučovacích hodín vymeškal ţiak 3. ročníka učebného odboru čašník, servírka 

Michal Čoma- 35 ospr./461 neospr. hodín. 
Z dôvodu častej absencie hlavne na teoretickom vyučovaní bol uskutočnený dňa 09.12.2016 

pohovor so ţiačkou 1. ročníka učebného odboru kuchár Máriou Sekeľskou. 

Najmenej vyučovacích hodín vymeškali:  

Fircová 1. roč. učebný odbor cukrár – 5 hodín 

Folvarčík 2. ročník učebný odbor murár – 2 hodiny 

Kmečová 5. Ročník študijného odboru HOA – 2 hodiny. 

V Lomničke je v 1. polroku 2016/17 vymeškaných spolu 2275 hodín, z toho je 607 

neospravedlnených. 

Najviac vyučovacích hodín vymeškala ţiačka 2.ročníka učebného odboru praktická ţena 

Eva Mirgová -159 ospr./6 neospr. a ţiak 2 ročníka učebného odboru lesná výroba Kristián 

Hangurbadţo - 58 ospr./108 neospr. hodín. 

Najmenej vyučovacích hodín vymeškali: 

Patrícia Oračková 2. Ročník učebného odboru PRŢ – 12 hodín 

Dávid Závacký 1. Ročník učebného odboru lesná výroba – 13 hodín 
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Prospech: 

Neprospeli: 

1. ročníky:  

Mária Sekeľská – SJL, chémia, matematika, potraviny a výţiva, stolovanie 

Mária Grivalská – chémia 

3. ročníky: 

Michal Čoma – nedostatočný - ANJ, matematika, práca s informáciami, potraviny 

a výţiva,  

Ostatné vyučovacie predmety neabsolvoval. 

S týmito ţiakmi budeme v 2. polrokuintenzívne pracovať v rámci doučovania. 

Z dôvodu slabého prospechu hlavne v odborných predmetoch technológia a potraviny a 

výţiva bol na ţiadosť Ing. Rychnavskej pozvaný zákonný zástupca ţiaka 2. ročníka 

učebného odboru kuchár Miroslava Potočka. Ten bol oboznámený so správaním 

a nezáujmom svojho syna o predmety. Ţiakovi bolo umoţnené doučovanie so špeciálnym 

pedagógom, ktoré však odmietol.  

 

E. Návrhy a pripomienky: 
- usmerňovať postoj blízkeho okolia k  ţiakom so ŠVVP, 

 - konzultačnú činnosť sústrediť na poskytovanie rád a informácií rodičom, učiteľom, 

ţiakom a iným záujemcom, 

- intenzívne sledovať prospech a dochádzku ţiakov so ŠVVP – ZZ, podľa potreby umoţniť 

doučovanie slabo prospievajúcim ţiakom, 

- aj naďalej prehlbovať spoluprácu so ţiackou školskou radou. 

 

 

2. polrok 

 

Konkrétna  činnosť školského špeciálneho pedagóga v 2. polroku 2016/2017 spočívala : 

- V aktualizácii a kompletizácii dokumentácie ţiakov so ŠVVP zdravotne 

znevýhodnených v Starej Ľubovni a Lomničke. 

- V metodickom usmernení nových učiteľov a majstrov pre prácu so začlenenými 

ţiakmi. 

- V spolupráci a usmernení vyučujúcich pri implementácii individuálnych časovo-

tematických plánov vo vyučovacom procese. 

- V zabezpečení odborných vyšetrení ţiakov, ktorým skončila platnosť odborných 

vyšetrení. 

- V administrácii písomnej časti maturitnej skúšky. 

- V metodickom usmernení práce asistentov učiteľa Mgr. Hainsa, Mgr. Ing. 

Pavlišinovej a Bc. Polákovej. 

- V spolupráci s výchovným poradcom a koordinátorom pre protidrogovú činnosť pri 

vytvorení dotazníka o šikanovaní, jeho distribúcii k respondentom, vyhodnotení 

a spracovaní  výsledkov.  

- V metodickom usmernení pri vhodnom výbere metód a foriem aplikovaných  na 

vyučovaní pri práci so ţiakmi so ŠVVP - ZZ. 

- V sledovaní sociálnych vzťahov ţiakov so ŠVVP a ţiakov intaktných v priestoroch 

školy. 

- V konzultáciách so ţiakmi pri usmerňovaní vhodných spôsobov správania sa vo 

vzťahu k vyučujúcim, s spoluţiakom, k pracovníkom školy. 

- V poskytovaní konzultácií, rád, odborných poradenských sluţieb a metodickej 

pomoci pedagógom a rodičom osobne alebo  telefonicky. 
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- V sledovaní výchovno-vyučovacích výsledkov ţiakov so ŠVVP - ZZ, pomoc pri 

odstraňovaní nedostatkov - doučovanie ţiakov, úprava foriem testov, 

vypracovanie vhodného vyučovacieho materiálu podľa predmetov, konzultácie 

s vyučujúcimi. 

- Vo vhodnom výbere a zapoţičaní kompenzačných pomôcok pre ţiakov so ŠVVP – 

ZZ. 

Stanovené úlohy boli splnené priebeţne, podľa časového harmonogramu v súlade 

s plánom práce školského špeciálneho pedagóga na šk. rok 2016/17. 

 

B.  Počty ţiakov so ŠVVP - ZZ, ktorí boli v II. polroku 2016/2017 začlenení v SOŠ 

v Starej Ľubovni  

Počet ţiakov so ŠVVP – ZZ v Starej Ľubovni  

1. Ročníky ..........................4 ţiaci –  v učebných odboroch,  

1 ţiačka v študijnom odbore hotelová akadémia 

2. Ročníky ...........................     4 ţiaci- v učebných odboroch  

3. Ročníky ............................  8 ţiakov –  1 ţiačka  v študijnom odbore hotelová 

akadémia, 7 ţiakov v učebných odboroch 

4. Ročníky ...........................3  ţiaci  - študijné odbory  - 2 kuchári, 1 ţiačka hotelová 

akadémia 

Spolu 20 ţiakov 

Počet ţiakov so ŠVVP – ZZ v Lomničke 

1.ročníky           7 ţiakov v odbore praktická ţena,  

9 ţiakov v učebnom odbore lesná výroba 

                              2 ţiaci v učebnom odbore stavebná výroba 

2.ročníky                          7 ţiakov v učebnom odbore lesná výroba 

6 ţiakov v učebnom odbore praktická ţena 

Spolu 31 ţiakov 

 

C: Ukončenie štúdia  v školskom roku 2016/2017: 

V školskom roku 2016/17 končilo štúdium v Starej Ľubovni a v Lomničke spolu 22  ţiakov. 

 3 ţiaci maturitnou skúškou, z toho: 

2 v odbore kuchár  

1 ţiačka v odbore hotelová akadémia 

Zhodnotenie maturitnej skúšky: 

Všetci traja maturanti boli počas štúdia začlenení ako  ţiaci so zdravotným znevýhodnením - 

s vývinovými poruchami učenia. Z toho dôvodu poţiadali riaditeľa školy o úpravu 

maturitnej skúšky. 20.09.2016 riaditeľ školy vydal rozhodnutie, v ktorom sú upravené 

podmienky maturitnej skúšky v konkrétnych predmetoch. Toto rozhodnutie dostali okrem 

ţiakov, špeciálneho pedagóga aj triedni učitelia a školský koordinátor MS 2017. Podľa 

platnej legislatívy a zaradenia podľa stupňa postihnutia mali ţiaci nárok na predĺţenie času 

(dvaja ţiaci o 50% a jedna ţiačka o 25%). Pri písomnej časti maturitnej skúšky bola 

prítomným inšpektorom skontrolovaná dokumentácia týchto ţiakov, ktorý skonštatoval, ţe 

je v poriadku a obsahuje všetku predpísanú a poţadovanú dokumentáciu. Pri konaní 

teoretickej časti odbornej zloţky  aj praktickej časti odbornej zloţky mali ţiaci navýšený čas 

a mohli pouţiť konkrétne pomôcky.  

Počas ústnej maturitnej skúšky som bola prítomná pri skúšaní, u niektorých  ţiakov kratšie,  

a to z dôvodu, ţe sa prelínali časy skúšania. Moje postrehy sú pozitívne, skúšajúci 

pristupovali k ţiakom citlivo, taktne a povzbudzujúco, o čom svedčia aj výsledky 
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maturitných skúšok. Všetci ţiaci úspešne zmaturovali s priemernou známkou z praktickej 

časti MS 1,7 a priemernou známkou z teoretickej časti maturitnej skúšky 2,7. 

 

Návrhy na zlepšenie spolupráce: 

Na základe skúsenosti z tohto roka odporúčam skúšajúcim mať k dispozícii rozhodnutie 

o úpravách MS začlenených ţiakov.  Poskytnúť ho predsedovi maturitnej komisie, aby bol 

včas informovaný o diagnóze ţiaka a z toho vyplývajúcich moţných obmedzeniach. 

Následne poskytnúť priestor špeciálnemu pedagógovi pri písomnej príprave ţiaka, 

ubezpečiť sa, či ţiak porozumel zadaným úlohám.   

 

Zhodnotenie záverečnej skúšky: 

 12 ţiakov ukončilo štúdium záverečnou skúškou, z toho: 

2 v učebnom odbore kuchár 

2 v učebnom odbore murár 

1 v učebnom odbore cukrár 

1 v učebnom odbore kaderník 

2 v učebnom odbore lesná výroba – 5 ţiakov sa nedostavilo, z toho 1 ţiak sa 

ospravedlnil 

4 v učebnom odbore praktická ţena – 2 ţiačky sa nedostavili 

Všetci ţiaci boli počas celého štúdia začlenení ako ţiaci so ŠVVP – zdravotne 

znevýhodnení. s vývinovými poruchami učenia a jedna ţiačka v učebnom odbore kuchár 

s telesným postihnutím. 

Počas záverečných skúšok som bola prítomná pri skúšaní niektorých ţiakov, keďţe sa mi 

časy ţiakov prelínali. Moje postrehy sú pozitívne. 

Aj týmto ţiakom boli upravené podmienky záverečných skúšok. Na základe diagnózy  boli 

skúšajúcimi vypracované testy s 15 otázkami, z toho 5 bolo otvorených a ostatné 

s moţnosťou výberu odpovede. Ţiaci mali predĺţený čas na vypracovanie testov o 25%. 

Pri praktickej časti záverečných skúšok bolo zohľadnené pracovné tempo ţiakov a negatívny 

vplyv diagnózy pri niektorých úkonoch napr. výpočtoch bol kompenzovaný vhodnými 

pomôckami.  

Pri ústnej časti záverečných skúšok bol taktieţ zo strany skúšajúcich uplatňovaný 

individuálny prístup, vhodná motivácia a povzbudenie. 

Všetkým skúšajúcim ďakujem za citlivý a individuálny prístup k ţiakom. 

Z celkového počtu 22 končiacich ţiakov so ŠVVP –ZZ štúdium ukončilo 15 ţiakov. 

 

D. Výchovno-vzdelávacie výsledky ţiakov so ZZ: 

Po prerokovaní pedagogickou radou dňa 27.04.2017 bol za závaţné porušovanie 

Vnútorného poriadku školy vylúčený zo štúdia Michal Čoma. 

Neprospeli: 

Mária Sekeľská – z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, občianska 

náuka, matematika, ekonomika a potraviny a výţiva. 

Ţiačka Sekeľská vymeškala spolu: 378 vyučovacích hodín,  z toho 190 je 

neospravedlnených. So ţiačkou bolo uskutočnených niekoľko pohovorov a keďţe nedošlo 

k náprave, škola informovala obec a Úrad sociálnych vecí a rodiny. Zákonný zástupca 

nereagoval na telefonáty triednej učiteľky a písomné zásielky sa vrátili do školy. Dňa 

13.06.2017  sa uskutočnilo stretnutie zákonného zástupcu s triednou učiteľkou a zástupcami 

pre teoretické vyučovanie, na ktorom matka prisľúbila nápravu. 

Ostatní ţiaci so ŠVVP – ZZ dosiahli výsledky v rámci svojich individuálnych moţností 

a schopností. Ţiak 1. ročníka v učebnom odbore kuchár, ktorý je ţiakom s ťaţkým 
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sluchovým postihnutím skončil s vyznamenaním. Tento ţiak počas celého školského roka 

pracoval s pomocou asistenta učiteľa, čo sa pozitívne odzrkadlilo v dosiahnutých 

výsledkoch. 

Aj v druhom polroku sme priebeţne riešili priestupky ţiakov, hlavne ţiaka 2 ročníka 

učebného odboru v odbore murár – Folvarčíka. Je to ţiak so sluchovým postihnutím 

a Aspergerovým syndrómom a  jeho zlyhania sa týkali hlavne sociálnych vzťahov so 

spoluţiakmi, kedy vplyvom diagnózy nedokázal vhodne zareagovať na rôzne situácie. Aj 

tento ţiak počas celého roka pracoval s prideleným asistentom a jeho vyučovacie výsledky 

sú taktieţ veľmi dobré. 

 

E. Počet ţiakov so ŠVVP –ZZ v šk. roku 2017/18 
O začlenenie poţiadalo 5 zákonných zástupcov novoprijatých ţiakov všetci v učebných 

odboroch 3 - hostinský -ká, 1 - cukrár, 1 - kuchár 

Predpokladaný počet ţiakov so ŠVVP – ZZ v školskom roku 2017/18 v Starej Ľubovni je 15 

a v Lomničke 31 ţiakov. 

( nie sú zarátaní ţiaci, ktorí si chcú podať prihlášku na nadstavbové štúdium). 

 

F. Návrhy a pripomienky 

Školský rok 2016/17 bol náročný z dôvodu vysokého počtu končiacich ţiakov, kde bolo 

potrebné upraviť podmienky maturitnej skúšky a záverečných skúšok v súlade s platnou 

legislatívou, ale aj pri práci s prvákmi, kde smeprijali  ţiaka s ťaţkým sluchovým 

postihnutím. Veľkú pozornosť si vyţadovala aj druháčka Borovská, ktorá okrem 

vývinových porúch učenia trpí častými epileptickými záchvatmi. Tých bolo v priebehu 

školského roka niekoľko, ako na teoretickom tak aj na praktickom vyučovaní. V spolupráci 

s triednymi učiteľmi sme riešili niekoľko porušení školského poriadku. Veľa pozornosti si 

vyţadovala práca so ţiakom s Aspergerovým syndrómom Folvarčíkom.  Aj napriek tomu, 

ţe so ţiakmi pracovali asistenti, bolo potrebné časté usmerňovanie a kontrola zo strany 

špeciálneho pedagóga. Tá spočívala okrem iného aj v priebeţnej kontrole počas prestávok, 

počas vyučovania, či na teoretickom ale aj na praktickom vyučovaní.  

Ďakujem všetkým učiteľom, majstrom a asistentom za ich  profesionalitu, empatiu pri 

vzdelávaní  ţiakov so ŠVVP – ZZ a výbornú spoluprácu so školským špeciálnym 

pedagógom. 

 

 

 

 Vypracoval: Mgr. Daša Senková ŠŠP 
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

 

Škola v školskom roku 2016/2017 realizovala a ukončovala tieto programy a projekty: 

 

 

1. Zvýšenie počtu ţiakov Strednej odbornej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni 

na praktickom vyučovaní v rámci Operačného programu IROP 

Cieľom projektu pod názvom je zlepšenie materiálno-technického vybavenia 

a zlepšenie priestorových podmienok spojenej školy s cieľom zvýšenia kvality 

odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností ţiakov a zvýšenie kvality 

poskytovaného celoţivotného vzdelávania pre potreby trhu práce. 
  

2. Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu "Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia 

mobilita jednotlivcov, názov projektu Pomôţme ţiakom lepšie sa uplatniť na 

trhu práce" 

 

3. Projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách  

Projekt realizuje Ústav informácií a prognóz školstva, je zameraný na inovovanie 

a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu 

učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v modernej škole 21. storočia. Cieľom 

tohto projektu je zmena formy výučby na školách s vyuţívaním moderných 

technológií vo vyučovacom procese. Do projektu sa zapojila aj naša škola 

prihlásením 5 učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov.  Všetci 5 učitelia boli 

vybraní na vzdelávanie v rámci tohto projektu. 

 

4. Poľsko-slovenský projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce  

Poľská republika - Slovenská republika 2007- 2013 

Názov projektu: Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce 

 

5. Projekt Zelená škola 

Cieľom projektu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny k zdravšej, zelenšej 

a aktívnejšej škole a spoločnosti. Inak povedané: podporovať činnosť vedúcu 

k environmentálnemu správaniu sa  školy.  

Náplňou projektu je plniť úlohy stanovené Akčným plánom  Zelenej školy. Škola 

získala certifikát Zelenej školy. Stala sa členom celosvetovej siete Eco Schools. 

 

6. Škola podporujúca zdravie 

Cieľom projektu je harmonizovať výchovno-vzdelávací proces „Duch školy a ostatné 

medziľudské vzťahy, zvyšovať fyzickú zdatnosť ţiakov, zamestnancov školy, 

starostlivosť o osobné zdravie vrátane hygieny, výchova k individuálnej 

a spoločenskej zodpovednosti  v uţívaní liekov, drog, výchova k zdravému spôsobu 

ţivota, ţivotnému štýlu, ţivotospráve, výchove a k rodičovstvu, ochrana  a tvorba 

ţivotného prostredia, tvorba interiéru a exteriéru školy. Škola je drţiteľom certifikátu 

o prijatí do Národnej siete škôl  podporujúcich zdravie v SR. 

Koordinátor projektu: PaedDr. Dana Joštiaková 

 

7. Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava 

Názov projektu: Medzinárodný projekt ECVET TOUR II 
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Cieľom projektu je vytvoriť maticu pre odbornú spôsobilosť "kuchára" a "hotelového 

a reštauračného obchodného asistenta - recepčný" a uplatnenie tejto matice overiť v 

rámci výmenných vzťahov medzi účastníkmi projektu SOU Trutnov, Česká 

republika, SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a hotelovej školy v Salzburgu.    

 

8.   Otvorená škola  - oblasť športu na rok 2016 

9.   Otvorená škola – Infovek 2016 

10. Enviroprojekt 2016 

11. Rozvojový projekt „Zdravie v školách“ 

12. Vhodné projektové ponuky orgánov, organizácií a inštitúcií 
 

 

V školskom roku 2017/2018 bude škola pokračovať v realizácii týchto projektov: 

 

 

1. Zvýšenie počtu ţiakov Strednej odbornej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni 

na praktickom vyučovaní v rámci Operačného programu IROP 

Cieľom projektu pod názvom je zlepšenie materiálno-technického vybavenia 

a zlepšenie priestorových podmienok spojenej školy s cieľom zvýšenia kvality 

odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností ţiakov a zvýšenie kvality 

poskytovaného celoţivotného vzdelávania pre potreby trhu práce. 
  

2. Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu "Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia 

mobilita jednotlivcov, názov projektu Pomôţme ţiakom lepšie sa uplatniť na 

trhu práce" 

 

3. Projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách  

Projekt realizuje Ústav informácií a prognóz školstva, je zameraný na inovovanie 

a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu 

učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v modernej škole 21. storočia. Cieľom 

tohto projektu je zmena formy výučby na školách s vyuţívaním moderných 

technológií vo vyučovacom procese. Do projektu sa zapojila aj naša škola 

prihlásením 5 učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov.  Všetci 5 učitelia boli 

vybraní na vzdelávanie v rámci tohto projektu. 

 

4. Poľsko-slovenský projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce  

Poľská republika - Slovenská republika 2007- 2013 

Názov projektu: Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce 

 

5. Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava 

Názov projektu: PoTrain - Tréning pozitívneho myslenia (Program celoţivotného 

vzdelávania) 

Projekt je realizovaný v rámci Programu celoţivotného vzdelávania, podprogramu 

Comenius a je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom. 

 

6. Projekt Zelená škola 

Cieľom projektu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny k zdravšej, zelenšej 

a aktívnejšej škole a spoločnosti. Inak povedané: podporovať činnosť vedúcu 

k environmentálnemu správaniu sa  školy.  
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Náplňou projektu je plniť úlohy stanovené Akčným plánom  Zelenej školy. Škola 

získala certifikát Zelenej školy. Stala sa členom celosvetovej siete Eco Schools. 

 

 

7. Škola podporujúca zdravie 

Cieľom projektu je harmonizovať výchovno-vzdelávací proces „Duch školy a ostatné 

medziľudské vzťahy, zvyšovať fyzickú zdatnosť ţiakov, zamestnancov školy, 

starostlivosť o osobné zdravie vrátane hygieny, výchova k individuálnej 

a spoločenskej zodpovednosti  v uţívaní liekov, drog, výchova k zdravému spôsobu 

ţivota, ţivotnému štýlu, ţivotospráve, výchove a k rodičovstvu, ochrana  a tvorba 

ţivotného prostredia, tvorba interiéru a exteriéru školy. Škola je drţiteľom certifikátu 

o prijatí do Národnej siete škôl  podporujúcich zdravie v SR. 

Koordinátor projektu: PaedDr. Dana Joštiaková 

 

6. Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava 

Názov projektu: Medzinárodný projekt ECVET TOUR II 

Cieľom projektu je vytvoriť maticu pre odbornú spôsobilosť "kuchára" a "hotelového 

a reštauračného obchodného asistenta - recepčný" a uplatnenie tejto matice overiť v 

rámci výmenných vzťahov medzi účastníkmi projektu SOU Trutnov, Česká 

republika, SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a hotelovej školy v Salzburgu.    

 

7. Otvorená škola  - oblasť športu na rok 2018 

8. Otvorená škola – Infovek 2018 

9. Enviroprojekt 2018 

10. Rozvojový projekt „Zdravie v školách“ 

11. Vhodné projektové ponuky orgánov, organizácií a inštitúcií 

 
 

 
 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 
školskou inšpekciou v škole 

 
V škole bola vykonaná školská inšpekcia : 

 Dňa 10.03.2017, predmetom školskej inšpekcie bola externá časť a písomná forma 

internej časti maturitnej skúšky, 

 Dňa 07.04.2017, predmetom školskej inšpekcie bola kontrola odpoveďových hárkov 

z externej časti maturitnej skúšky. 

 
 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických 
podmienkach školy 

 
 

Škola mala 54 učební, z toho je 24 odborných. V školskom roku 2016/2017 sme z vlastných 

prostriedkov  dobudovali novú odbornú učebňu  pre  študijný a učebný odbor kuchár a  

odbornú učebňu stolovania pre študijný a učebný odbor čašník, servírka.  

Škola rozšírila a vybavila novým zariadením  aj priestory odbornej učebne pre učebný odbor 

kaderník. V rámci projektov Operačného programu Vzdelávanie škola pokračovala vo 

vybavovaní a zariaďovaní odborných učební.  
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V rámci projektu "Energetická hospodárnosť, rozširovanie, rekonštrukcia a modernizácia 

stavieb na SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa" škola obstarávala vybavenia, t.j. nákup 

interiérového vybavenia a nákup výpočtovej techniky sumu 203 495,8364 EUR a na  

stavebné práce, v rámci ktorých sa realizuje Energetická hospodárnosť, rozširovanie, 

rekonštrukcia a modernizácia stavieb na SOŠ Jarmočná 108 Stará Ľubovňa v celkovej sume 

1 017 479,182 EUR.    

 

Z pohľadu vlastného hodnotenia v súvislosti s plnením učebných plánov a učebných osnov 

má škola výborné priestorové i materiálno-technické podmienky. 

 

 

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacej činnosti školy 

 

 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na ţiakov:   

- príspevok z VÚC  za rok 2016 bol vo výške 1 575 516,00 € 

 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 

od rodičov alebo inej osoby , ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu povinnosť: 

- príspevok od rodičov (nezistené škody,  rok 2016)    1 862,50 € 

- príspevok od rodičov pre Občianske zdruţenie: Rodičovské  

  zdruţenie pri SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa za  rok 2016                            3 043,00 € 

 

3. Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich pouţitia v členení 

podľa financovaných aktivít:  

- príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške       13 361,00 € 

- z toho odmeny pre pedagogických zamestnancov:         6 667,00 € 

- odvody do poisťovní:         2 166,00 € 

- materiálne zabezpečenie krúţkov:         4 528,00 € 

 

4. Finančné prostriedky získané pre Občianske zdruţenie: Rodičovské zdruţenie pri 

SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa od rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich pouţitia v členení podľa 

finančných aktivít: 

- 2 % z daní fyzických a právnických osôb           1 375,09 € 

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

- maturita 2016/2017, z toho:         3 377,00 € 

 odmeny                                                                                                 2 441,00 € 

 odvody                                                                                                              852,00 € 

 cestovné                                                                                                              84,00 € 
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n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja 
školy na príslušný rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 
 
Pri určení cieľa  v koncepčnom zámere rozvoja školy škola vychádzala z Koncepcie rozvoja 

Strednej odbornej školy, ktorú  vypracoval riaditeľ školy na roky 2014 - 2019 a zo 

Školského strategického plánu pre odborné vzdelávanie, vypracovaného pre našu školu 

v rámci projektu ITAD v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania 

v Bratislave a Odborom školstva  Úradu PSK v Prešove i v spolupráci s SOU lesníckym 

v Bijacovciach.  

Hlavným cieľom školy bolo vytvoriť v jej areáli a objektoch kvalitné regionálne stredisko 

vzdelávania, kultúry, osvety a športu, ktoré bude slúţiť širokej verejnosti. Naša škola  

v rokoch 2016 – 2017 vytvárala predpoklady pre zabezpečenie širokej a variabilnej ponuky 

rôznych študijných a učebných odborov i vzdelávacích ciest s rozličnou úrovňou 

poskytovanej kvalifikácie v rámci celoţivotného vzdelávania.  Škola skvalitnila prípravu 

ţiakov vo všetkých sférach výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby im škola otvárala 

dvere na európsky trh práce.  

 

Snahou vedenia školy bolo vytvoriť modernú reformovanú školu, ktorá dáva rodičom 

ţiakov záruku: 

1. kvalitného odborného, všeobecného i environmentálneho vzdelania, 

2. humánneho ľudského prístupu k ţiakom a dobrých vzťahov, 

3. moţnosti riešenia problémov ţiakov v súčasnom svete prostredníctvom sluţieb 

školského špeciálneho pedagóga,   školského psychológa i sociálneho pedagóga, 

4. získania vedomostí  a zdravom spôsobe ţivota a ţivotnom štýle, 

5. pokojného študijného prostredia v pekných interiéroch  i exteriéroch školy, 

6. kvalitnej starostlivosti o ţiaka počas jeho štúdia vrátane získania kompetencií pre 

uplatnenie sa na trhu práce. 

 

 

Stanovenie prioritných oblastí SOŠ a s nimi súvisiace ciele školy v školskom roku 

2016/2017: 

1) Realizácia projektu "Zvýšenie počtu ţiakov stredných odborných škôl na praktickom 

vyučovaní" Operačného programu : Integrovaný regionálny operačný program,  

prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným sluţbám,       

2) Realizácia projektu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu "Kľúčová akcia 1 

- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, názov projektu Pomôţme ţiakom lepšie sa 

uplatniť na trhu práce" 

3) Zapájanie sa do rozvojových projektov MŠ SR 

4) Pokračovanie v realizácii projektu „Škola podporujúca zdravie“ a v projekte „Zelená 

škola“ 

5) Zabezpečovanie vzdelávania ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

6) Zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov na vzdelávanie ţiakov so 

ŠVVP 

7) Zabezpečovanie vzdelávania ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  

8) Riešenie problémov ţiakov v súčasnom svete prostredníctvom sluţieb školského 

špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu,  

9) Vytváranie pokojného študijného prostredia v pekných interiéroch i exteriéroch školy 
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10) Vylepšovanie materiálno-technických podmienok školy a vybavenie  školských 

učební, učební a odborných učební 

11) Vybudovanie internetového počítačového  sieťového systému školy 

12) Pokračovanie v rekonštrukcii školských športovísk (vybudovanie atletickej dráhy, 

rekonštrukcia antukového ihriska na viacúčelové asfaltové  a iné, ) 

13) Vytváranie partnerstiev: škola – zamestnávateľ 

14) Získavanie  mimorozpočtových finančných prostriedkov pre školu. 

 

 

Vyhodnotenie plnenia: 

 

AD 1) Škola na základe výzvy vypracovala projekt "Zvýšenie počtu ţiakov stredných 

odborných škôl na praktickom vyučovaní" Operačného programu : Integrovaný regionálny 

operačný program,  prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným 

sluţbám, špecifický cieľ : 2.2.3 - Zvýšenie počtu ţiakov stredných odborných škôl na 

praktickom vyučovaní.      

 

AD 2) Škola sa zapojila do projektu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu 

"Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, názov projektu Pomôţme ţiakom 

lepšie sa uplatniť na trhu práce". 

 

AD 3) Škola sa zapájala do rozvojových projektov MŠ SR  

 

AD 4) Škola realizovala počas celého školského roka mnoţstvo aktivít v rámci projektu 

Škola podporujúca zdravie a v projekte Zelená škola. Tieto aktivity sú popísané  v časti i) 

tejto Správy - Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 

AD 5) Škola v školskom roku 2016/2017 vzdelávala 52 ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Týmto ţiakom boli  vypracované  výchovno-vzdelávacie programy 

a plány  v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom. Špeciálni pedagógovia školy 

vypracovali pre potreby pedagogických zamestnancov interné predpisy Metodické 

usmernenie pre výchovu a vzdelávanie ţiakov s poruchami učenia a správania a Metodický 

pokyn k overovaniu, hodnoteniu a klasifikácii integrovaných ţiakov so zdravotným 

znevýhodnením 

 

AD 6) Škola zabezpečila vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre potreby výchovy a 

vzdelávania ţiakov zo ŠVVP. Vzdelávania sa zúčastnili všetci pedagogickí zamestnanci.   

 

AD 7) Škola realizovala výchovno-vzdelávací proces ţiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia – Rómov na svojom Elokovanom pracovisku v Lomničke. Škola z vlastných 

prostriedkov priebeţne zabezpečuje materiálne vybavenie odborných učební pre učebné 

odbory. Na tomto Elokovanom pracovisku sa pedagogický zbor venuje aj ţiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

 

AD 8) Škola v školskom roku 2016/2017 riešila v rámci prevencie viacero tém, týkajúcich 

sa ich vzájomných vzťahov ţiakov, šikanovania, trestnej činnosti, poţívania drog a pod. 

prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu, koordinátora 

prevencie i v súčinnosti s  pracovníkmi Policajného zboru  a ďalších organizácií.   
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AD 9) Zamestnanci školy, ako aj ţiaci školy  pokračovali vo vytváraní oddychovej zóny 

v areáli školy prostredníctvom výsadby rastlín, stromov, kríkov. V interiéroch školy boli 

vymaľované učebne, chodby, vymenené dvere v triedach, interiéry boli vyzdobené kvetmi,  

panelmi, spotrebnými informáciami pre ţiakov i ich rodičov, ako aj zamestnancov školy.         

 

AD 10) Škola v školskom roku 2016/2017  doplnila informačno-komunikačné  technológie 

v klasických učebniach, v jazykových učebniach, v učebniach odborných predmetov i v 

multimediálnej učebni.  Škola mala 54 učební, z toho je 24 odborných. Dobudovali sa 

priestory pre vykonávanie odborného výcviku v odbore cukrár, čašník, kuchár, kaderník, 

stolár.  

 

AD 11) Škola zdokonaľovala internetový počítačový sieťový systém školy s moţnosťou 

vyuţívania aSc Agendy a ŠEVT tlačív pre administratívu školy, riešenie pedagogickej 

dokumentácie, stravovací systém, internetovú ţiacku kniţku, komunikáciu s rodičmi.  

 

AD 12) Škola pokračovala v rekonštrukcii športových ihrísk vybudovaním atletickej dráhy a 

dobudovala viacúčelové športové ihrisko.  

 

AD 13) Škola pokračovala v úzkej spolupráci s mnohými regionálnymi zamestnávateľmi  

pri realizácii praktického vyučovania  študijných a učebných odborov školy (kuchár, čašník, 

servírka, cukrár, murár, kaderník) pri odbornej pomoci škole v rámci odborov kuchár, 

čašník, servírka škola nadviazala spoluprácu s Agentúrou Global Contract pri realizovaní 

odborného výcviku ţiakov v Grécku so zahraničnými zamestnávateľmi.  

 

AD 14) Vzhľadom na to, ţe škola je príspevkovou organizáciou zabezpečovala si vlastné 

finančné prostriedky prostredníctvom týchto činností a foriem:  

- úspešným zapojením sa do projektov Európske únie, 

- podnikateľskou činnosťou (poskytovanie ubytovacích a stravovacích sluţieb v školskej 

ubytovni a prostredníctvom autoškoly), 

- prenájmom nebytových priestorov a učební pre právnické a fyzické osoby, 

- produktívnymi prácami ţiakov, 

- prostredníctvom projektov, 

- dlhodobým prenájmom priestorov a objektov školy (jazdecký klub, školský bufet). 

 

 

 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, 
v ktorých sú nedostatky a  treba úroveň výchovy 
a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov  a opatrení 

 
 

Škola dosahuje veľmi dobré  výchovno-vzdelávacie výsledky. V školskom roku 2016/2017 

sa v oblasti výchovy a vzdelávania neobjavili ţiadne závaţnejšie problémy a nedostatky. 

Škola sa čoraz viac dostáva do povedomia verejnosti, rodičov a ţiakov v dobrom svetle. 

O tom svedčí aj bohatá účasť na Dni otvorených dverí a zvýšený záujem ţiakov o štúdium 

v nových študijných a učebných odboroch. Čiastočné rezervy škola vidí v riešení pravidelnej  

dochádzky ţiakov do školy, ktoré škola bude riešiť oslovovaním  rodičov a lepšou 

spoluprácou s rodičmi. Výsledky v prospechu, správaní a v dochádzke boli adekvátne dobe 

a typu školy.  
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p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 
a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť 
prijímania na ďalšie štúdium 

 
 

Percento ţiakov SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, ktorí našli po ukončení štúdia v 

školskom roku 2016/2017  uplatnenie na trhu práce zo všetkých absolventov školy. 

 

 

názov 

odboru 

  zamestnaní 

Evidovaní na 

ÚPSV a R ďalšie vzdelávanie 

nezistení 

kód 

odboru 

  

 p
o

če
t 

a
b

so
lv

en
to

v
 v odbore mimo odbor     

 Prijatí na 

VŠ 

Prijatí na 

NŠ/PMŠ 

 

počet %  počet %  počet % 

 

počet % 

 

poče

t % 

 

 

 

 
počet 

 

 

 

 

% 

cukrár 2964 H00 4         3 75,0 1 25,0 

stolár 3355 H00 5  60,0       2 40,0   

murár 3661 H00 7  58,0       3 42,0   

operátor  stav. 

výroby 3656 400 5  60,0 1 20,0       

1 20,0 

Hotelová 

akadémia 6323 K00 19  47,0 2 10,0 5 26,0 3 17,0   

  

čašník, 

servírka 6444 400 5  60,0 2 40,0       

  

kuchár 6445 400 8  62,5   3 37,5       

kaderník 6456 H00 10  10,0       9 90,0   

stavebníctvo 3659 L00 2  50,0         1 50,0 

spoločné 

stravovanie 6421 L00 2     2 100,0     

  

vlasová 

kozmetika 6426 L00 6  66,4 2 33,6       

  

Spolu: 

2016/2017  73 33 45,25 7 9,58 10 13,69 3 4,1 17 23,28 

3 4,1 

Spolu: 

2015/2016  88 35 39,77 5 5,68 18 20,45 7 7,95 23 26,13 

0 0 

rozdiel  -15 -2 5,48 2 3,9 -8 -6,76 -4 -3,85 -6 -2,85 
3 4,1 

             

 

V školskom roku 2016/2017  uplatnenie na trhu práce našlo 54,79% absolventov,  13,69%  

absolventov je evidovaných na ÚPSV a R, čo je pokles oproti šk. roku 2015/2016 o 6,76 

percentuálneho bodu, 27,39%  pokračuje v štúdiu na VŠ a v nadstavbovom   štúdiu. 
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Percento ţiakov SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko Lomnička 150, 

ktorí našli po ukončení štúdia v školskom roku 2016/2017  uplatnenie na trhu práce zo 

všetkých absolventov školy. 

 

 

názov 

odboru 

  zamestnaní 

Evidovaní na 

ÚPSV a R ďalšie vzdelávanie 

nezistení 

kód 

odboru 

  

 p
o

če
t 

a
b

so
lv

en
to

v
 

v odbore mimo odbor     
 Prijatí na 

VŠ 

Prijatí na 

NŠ/PMŠ 

 

počet % 

 

počet %  počet % 

 

počet % 

 

poč

et % 

 

 

 

 
poč

et 

 

 

 

 

% 

murár 3661 H00 7 4 57,0 2 29,0       1 14,0 

poľnohospod. 

-sluţby 4561 H03 6 4 67,0         

2 33,0 

praktická 

ţena 3161 F00 10 2 20,0 4 40,0       

4 40,0 

stavebná 

výroba 3686 F00 7 3 43,0 1 14,0       

3 43,0 

lesná výroba 4579 F00 4     1 25,0     3 75,0 

Spolu: 

2016/2017  34 13 38,24 7 20,58 1 2,94 0 0,00 0 0,00 

13 38,24 

Spolu: 

2015/2016  32 0 0,00 0 0,00 2 6,25 0 0,00 0 0,00 

30 93,75 

rozdiel  2 13 38,24 7 20,58 -1 -3,31 0 0,00 0 0,00 
-17 -55,51 

             

V školskom roku 2016/2017 uplatnenie na trhu práce našlo 58,82% absolventov,  2,94%  

absolventov je evidovaných na ÚPSV a R, čo je pokles oproti šk. roku 2015/2016 o 3,31 

percentuálneho bodu. 

 
 

 

 

Percentuálny nárast (pokles) úspešných študentov SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa pri 

prijímacom konaní na vysoké školy v školskom roku 2016/2017 zo všetkých uchádzačov 

o štúdium na vysokých školách v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2015/2016. 
 

 

 

Školský rok 

 

absolventi 

   uchádzači Z toho 

úspešných 

     v odbore mimo odbor 

počet % počet % počet % počet % 

2016/2017 50 6 12 4 66,6 2 50,0 2 50,0 

2015/2016 39 7 17,9 7 100 3 42,9 4 57,1 

rozdiel   11 -1 -4,9 -3 -33,4 -1 7,1 -2 -7,1 

 

 

V školskom roku 2016/2017 sa na VŠ hlásilo 6 študentov, čo je 12% z celkového počtu 

absolventov. Štyria absolventi boli na VŠ prijatí, čo tvorí 66,6 %. V porovnaní so školským 

rokom 2015/2016 zaznamenávame 33,4 % pokles úspešnosti na prijímacom konaní. 
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(2)   

Ďalšie informácie  
 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

v škole  
 
 

sú na veľmi dobrej úrovni. Škola realizuje projekt Zdravá škola a je súčasťou siete zdravých 

škôl i  medzinárodnej siete škôl v rámci  projektu  Zelená škola. V obidvoch projektoch 

škola získala certifikát.  Škola sa venovala v školskom roku 2016/2017 aj ţiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V škole vládne podporujúca a podnetná 

klíma dôvery a otvorenej komunikácie, škola je miestom pre realizáciu mnohých 

záujmových aktivít. O kvalite školy svedčí málo uloţených trestov, zanedbateľná 

delikvencia, starší ţiaci pomáhajú mladším, evidujeme nízku absenciu zamestnancov, 

vládne medzi nimi duch spolupráce,  tímovej práce. 

Správanie sa vedúcich zamestnancov voči pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom 

je korektné. Rodičia vnímajú, ţe si ich škola váţi a ţe v škole sú vítaní. Kontrola procesov 

v škole, zvlášť výučby je systematická. 

 
 

b) Voľnočasové aktivity školy: 
 

 

V  školskom roku 2016/2017 z celkového počtu 437 vydaných vzdelávacích  poukazov 

odovzdalo vzdelávací poukaz škole  431  ţiakov. 

 
 

Ţiaci školy mali moţnosť vyvíjať záujmovú činnosť v týchto záujmových útvaroch 

(krúţkoch) : 

 

P.č. Titul Vedúci Skratka Názov krúţku 

1. Ing.  Helena Beňačková MKEz Myslím (a konám) ekonomicky 

2. PaedDr.  Dana Joštiaková TURz Turistický 

3. Bc. Patrícia Oravcová BRTz Baristický 

4. Ing. Vincent Sokolák PCPz Projektovanie v CAD-e 

5. Bc. Eva Hanečáková HVPz Hotelierstvo v praxi 

6. Ing.  Daniel Koterba STNz Stolný tenis SL 

7. PaedDr.  Igor Fabian TENz Tenisový  

8. Ing.  Viera Sroková IPMz Internet_a multimédia 

9. Ing. Peter Štucka KHPz Mladý  projektant 

10. Ing.  Dana Solovicová UCSz Účtujeme spolu 

11. Mgr.  Iveta Kuzárová SCSz Školský literárny časopis Šum 

12. Bc. Eva Konkoľová KKAz Kozmetika 

13. Mgr. Ţofia Kolačkovská JSAz Jazykový seminár z ANJ 

14. Mgr. Dáša Duchnická PAKz Priatelia anglickej kultúry 

15. Mgr. Antónia Merklová ZSRz Ţiacka školská rada 

16. Mgr. Silvia Škaúpurová Sabolová ROZz Rozhlasový 

17. Bc. Lýdia Vilčeková BARz Barmanský 

18. Mgr.  Miroslav Mytnik DOFz Dokumentárny film 

19. 

 

Štefan Šulian FUT1z Futbalový 

20. Bc. Martin Leščinský PRDz Práca s drevom SL 
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21. Mgr. Mária Palubová DSTz Denná starostlivosť o telo 

22. 

 

Marta Mačíková SOVz Starostlivosť o vlasy 

23. Ing. Zuzana Pekárová HRMz Hravá matematika 

24. PhDr. Mária Mytníková CSJz Cvičenia zo SJ 

25. 

 

Michal Saloň OPKz Ochrana prírody a krajiny 

26. Mgr. Daniela Zimová SIJz Šijeme 

27. Bc. Peter Ţoldák TURz Turistický Lomnička 

28. Bc.   Otília Martančíková SIRz Šikovné ruky 

29. Bc. Stanislav Šoltisik PRDz Práca s drevom 

30. Bc. Michal Varchol ADBz Architektúra – dom, byt, záhrada 

31. Mgr. Milan Reľovský INTz Internetový Lomnička 

32. Ing.  Jozef Čanda KOKz Stolný tenis Lomnička 

33. Ing.  Peter Duchnický POCz Počítačový 

34. PaedDr. Milan Birčák SACz Šachový 

35. Bc. Gabriela Hanečáková PERz Pernikársky 

 

Činnosť kaţdého krúţku v rozsahu 60 hodín bola v priebehu školského roku dodrţaná.  

 

 

 

 

c)  Spolupráca školy s rodičmi poskytovanie služieb deťom, 
žiakom a rodičom 

  
 

 V školskom roku 2016/2017 aktívne pracovala Rodičovská rada občianskeho zdruţenia: 

„Rodičovské zdruţenie pri SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“, predmetom činnosti ktorého 

bolo : 

- rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, 

- ochrana ľudských práv, 

- ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, 

- podpora športu detí, mládeţe a občanov zdravotne postihnutých, 

- zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt, 

- poskytovanie sociálnej pomoci. 
 

Škola pravidelne komunikovala s rodičmi dochádzku, správanie, študijné výsledky ţiakov 

formou pozvania do školy, návštev v rodine, telefonicky, na triednych rodičovských 

zdruţeniach, prostredníctvom internetu- oznamy, poskytovanie informácií v internetovej 

ţiackej kniţke.     
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d)  Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, 
rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými 
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách 
podieľajú 

  

 

Škola hodnotí spoluprácu s rodičmi, rodičovskou radou, školskými poradenskými 

zariadeniami, miestnymi a regionálnymi inštitúciami, ostatnými strednými   školami a 

základnými školami regiónu, zamestnávateľmi absolventov školy a ďalšími svojimi 

partnermi ako veľmi dobrú.  

 

Škola v školskom roku 2016/2017 mala veľmi dobrú spoluprácu so svojím zriaďovateľom 

Prešovským samosprávnym krajom, prostredníctvom jeho jednotlivých odborov  

a predovšetkým s Odborom školstva. 

Na úspechoch a výsledkoch školy  mala veľký podiel Rada školy a Ţiacka rada školy.  

 

V školskom roku 2017/2018 škola bude naďalej venovať maximálnu pozornosť úzkej 

spolupráci rodičov ţiakov a školy s  ostatnými vonkajšími partnermi.  

 

 

V Starej Ľubovni 29.09.2017  

 

Spracovali:  PaedDr. Vladimír Buvalič – riaditeľ školy 

 RNDr. Peter Petrík – zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie  

 Ing. Mgr. Miroslav Knap - zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie  

 Mgr. Iveta Kuzárová - vedúca PK všeobecno-vzdelávacích a 

 spoločenskovedných predmetov 

 PaedDr. Dana Joštiaková - vedúca PK cudzích jazykov  

 PaedDr. Igor Fabian - vedúci PK telesnej výchovy a športu 

 Ing. Zuzana Pekárová - vedúca PK prírodovedných predmetov 

 Ing. Petra Romanová -  vedúca PK odborných predmetov pre skupiny 

 študijných a učebných odborov 64 ekonomika a organizácia, obchod a sluţby 

 II,  29 potravinárstvo  

  Ing. Jozef Čanda - vedúci PK odborných predmetov pre skupiny študijných 

  a učebných odborov  42, 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 

  vidieka, 31 textil a odevníctvo 

  Ing. Vincent Sokolák - vedúci PK odborných predmetov pre skupiny  

  študijných a učebných odborov 36 stavebníctvo, geodézia a kartografia, 33  

  spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 

  Katarína Dudová - vedúca úseku TEČ 

 Mgr. Mária Patorajová – asistentka riaditeľa školy 

                   

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy (školského zariadenia) i jej výsledkoch a  

podmienkach školy  za školský rok 2016/2017 bola  prerokovaná  na  pedagogickej  

rade  dňa  30.08.2017. 
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Odbor školstva PSK schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy i jej 

výsledkoch a podmienkach Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa za 

školský rok 2016/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ing. Karol Lacko,  PhD. 

         vedúci Odboru školstva  ÚPSK 


