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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.sk,   

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) Ing. Michal Stašenko- 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. Alžbeta Štefančíková – hlavný majster odbornej výchovy pre  skupiny 

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

obchod a služby, 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 

PaedDr. Helena Choborová - 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): Bc. Mária Kohútová  

http://www.sosjsl.sk/
mailto:sekretariat@sosjsl.sk
mailto:maria.patorajova@sosjsl.sk
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zástupca pedagogických zamestnancov (úsek PV): Bc. Gabriela Hanečáková  

zástupca pedagogických zamestnancov (úsek TV): Ing. Peter Štucka  

3 zástupcovia rodičov 

1 zástupca žiakov : Bianka Valeková 

 

B) Iné poradné orgány školy: 

1) stále poradné orgány a komisie: 

- Rada školy 

- Žiacka 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 služby I, 64 ekonomika a 

organizácia, obchod a služby II, 29 potravinárstvo 

                                                                            vedúca PK: Ing. Dana Solovicová 

 

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. Peter Štucka 
 

 

2) Ďalšie poradné orgány školy: 

- Výchovný poradca - Ing. Štefánia Struková 

- Školský špeciálny pedagóg - Mgr. Dáša Senková, PaedDr. Helena Choborová 

- Komisia pre prípravu prijímacieho konania 

- Komisia pre prípravu maturitných skúšok 

- Komisia pre stredoškolskú odbornú činnosť 

- Komisia pre komisionálne skúšky a iné  
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- Stravovacia komisia   

- 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 žiackej školskej rady - Ing. Katarína Ondrejková, 

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

C) Koordinátor prevencie – Ing. Petra Romanová  

D) Koordinátor projektu environmentálnej výchovy a enviroprojektov – Ing. Michal 

Stašenko 

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

F) Koordinátor informatizácie - Ing. Viera Sroková 

G) Koordinátor stredoškolskej odbornej činnosti - PhDr. Mária Mytníková  

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

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

- Mgr. Dáša Senková 

 

 
 

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

 
 

Celkový počet žiakov k 15. 9. 2013:  464 žiakov (Stará Ľubovňa + Lomnička) 

Z toho žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 80 žiakov 

 

Celkový počet žiakov k 31. 8. 2014:  445 žiakov (Stará Ľubovňa + Lomnička) 

Z toho žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 75 žiakov 

 
 

 

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 2013/2014 bolo spolu prijatých a  zapísaných do tried  1. ročníka strednej 

školy do jednotlivých študijných a učebných odborov  171  žiakov. 

Kritériá k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2013/2014 a podmienky pre prijatie 

uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka v školskom roku 2013/2014 úspešne splnilo 173 

žiakov.  Uchádzači o štúdium v študijných odboroch vykonali prijímacie skúšky a uchádzači 
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o štúdium v učebných odboroch boli prijatí bez prijímacích skúšok v zmysle schváleného 

počtu žiakov na základe umiestnenia v celkovom poradí uchádzačov. 

 

Počty prijatých a zapísaných žiakov do tried 1.ročníka v školskom roku 2013/2014: 

 

5-ročný študijný odbor:  

1 trieda: 6323 K  hotelová akadémia - 21  

 

4-ročné študijné odbory:  

1 trieda:   3656 K  operátor stavebnej výroby - 5 

 6444 K  čašník, servírka - 5 

 6445 K  kuchár - 8 

   

3-ročné učebné odbory: 

1 trieda:   2964 H  cukrár - 6 

 6444 H  čašník, servírka - 5 

                6445 H  kuchár - 9 

 

1 trieda:   3355 H  stolár - 3  

 3661 H  murár - 9 

   6456 H  kaderník - 9 

    

1 trieda  4561 H 03 poľnohospodár – služby - 9 

  

študijné odbory nadstavbového  štúdia: 

1 trieda:            3659 L stavebníctvo - 11 

 6421 L  spoločné stravovanie - 14 

 6426 L  vlasová kozmetika - 11  

  

 

učebné odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi: 

   3161 F  praktická žena - 20 

 3686 F  stavebná výroba  - 12 

         4579 F  lesná výroba - 14 

    

 

 

Nenaplnenosť jednotlivých študijných a učebných odborov: 

 

Škola nenaplnila plánované počty žiakov pre prijatie na štúdium v školskom roku 2013/2014 

v týchto študijných odboroch: 
 

3650 M  staviteľstvo   

4211 M 16  záhradníctvo - záhradná a krajinárska tvorba  

64054 K  pracovník marketingu 

 

Škola nenaplnila plánované počty žiakov pre prijatie pre školský rok 2013/2014 v týchto 

učebných odboroch: 
 

3668 H  montér suchých stavieb 

6489 H  hostinský 
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Počet tried plánovaných odborov v školskom  roku 2013/2014: 

- 5-ročné študijné odbory : 1 trieda 

- 4-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: 3 triedy 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania  

 

A) Výsledky klasifikácie prospechu, dochádzky a správania žiakov k 30.6.2014 ( Stará 

Ľubovňa) 
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Správanie žiakov 

Počet 

vymeškaných 

hodín 

Prospeli Neprospeli 
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 2
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p
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pred- 
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z 2 
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a viac 
pred- 
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ú
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y
 

I.HOA 25/0 23 3 4 16 2 1 1 0 2 0 2,38 1 0 0 1890 59 

I.KCO 20/0 13 1 7 5 6 2 0 4 2 1 2,47 1 2 3 1624 534 

I.KCC 34/11 30 1 3 26 4 1 1 2 2 0 2,79 3 2 0 3212 556 

I.MSK 19/1 19 2 9 8 0 0 0 0 0 0 1,95 0 0 0 812 37 

I.SVS 22/1 20 2 4 14 2 1 1 0 2 0 2,35 0 0 0 1484 141 

II.HOA 22/4 20 2 6 12 2 0 2 0 2 0 2,21 1 0 2 2237 185 

II.PMO 9/1 8 1 2 5 1 1 0 0 1 0 2,03 0 0 0 241 5 

II.KCA 18/2 17 0 1 16 1 1 0 0 1 0 2,66 0 0 0 1369 63 

II.KAC 19/1 19 1 3 15 0 0 0 0 0 0 2,41 0 0 0 1399 125 

II.MUS 10/1 10 2 1 7 0 0 0 0 0 0 2,15 2 0 0 852 68 

II.NVS 23/2 23 0 4 19 0 0 0 0 0 0 2,64 0 0 0 832 144 

III.PMO 15/2 15 2 4 9 0 0 0 0 0 0 2,39 2 0 0 696 38 

III.KCA 21/2 18 1 3 14 3 2 1 0 3 0 2,53 0 2 0 1679 123 

III.KCC 27/7 27 0 3 24 0 0 0 0 0 0 3,01 3 3 4 2427 471 

III.MSK 21/0 21 3 5 13 0 0 0 0 0 0 2,12 0 0 0 1457 23 

IV.PMO 15/2 14 3 2 9 1 0 0 1 0 0 2,17 0 0 0 737 23 

IV.KCA 22/1 22 1 2 19 0 0 0 0 0 0 2,57 3 0 2 948 215 

Spolu 342/38 319 25 63 231 22 9 6 7 15 1 2,40 16 9 11 23896 2810 

 

 

B) Výsledky klasifikácie prospechu, dochádzky a správania žiakov k 30.6.2014 

     (Lomnička) 
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I.STV  12/0 12 0 1 11 0 0 0 0 0 0 3,00 2 1 0 1608 54 

I.LEV 10/9 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 3,18 3 2 0 1151 194 

I.PRZ 19/9 19 0 5 14 0 0 0 0 0 0 2,47 0 0 0 1790 24 

I.MUP 14/0 14 1 1 12 0 0 0 0 0 0 2,72 1 0 3 1725 194 

II.PRZ 12/5 12 1 3 8 0 0 0 0 0 0 2,45 1 0 0 999 170 

II.STV 11/3 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 3,64 6 3 0 817 284 

II.LEV 12/12 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 3,7 3 4 0 1374 276 

II.MUP 9/0 9 0 2 7 0 0 0 0 0 0 2,75 0 2 1 1424 171 

III. POL 11/0 11 0 1 10 0 0 0 0 0 0 2,78 1 0 0 1260 144 

Spolu 110/38 110 2 13 95 0 0 0 0 0 0 2,97 17 12 4 12148 1511 
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Výsledky klasifikácie prospechu, dochádzky a správania žiakov k 31.8.2014 ( Stará 

Ľubovňa) 

R
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čn
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Správanie žiakov 

Počet 

vymeškaných 
hodín 

Prospeli Neprospeli 
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 2
.s

tu
p

eň
 

3
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p
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veľmi 

dobre 

 
ostat- 

ní 

 
Spolu 

z 1 
pred- 

metu 

z 2 
pred- 

metov 

z 3 
a viac 

pred- 

metov 

I.HOA 25/0 25 3 4 18 0 0 0 0 0 2,37 1 0 0 1890 59 

I.KCO 20/0 15 1 7 7 5 0 0 5 0 2,46 1 2 3 1624 534 

I.KCC 34/11 32 1 3 28 2 0 0 2 0 2,78 3 2 0 3212 556 

I.MSK 19/1 19 2 9 8 0 0 0 0 0 1,95 0 0 0 812 37 

I.SVS 22/1 22 2 4 16 0 0 0 0 0 2,34 0 0 0 1484 141 

II.HOA 22/4 22 2 6 14 0 0 0 0 0 2,20 1 0 2 2237 185 

II.PMO 9/1 9 1 2 6 0 0 0 0 0 2,03 0 0 0 241 5 

II.KCA 18/2 18 0 1 17 0 0 0 0 0 2,65 0 0 0 1369 63 

II.KAC 19/1 19 1 3 15 0 0 0 0 0 2,41 0 0 0 1399 125 

II.MUS 10/1 10 2 1 7 0 0 0 0 0 2,15 2 0 0 852 68 

II.NVS 23/2 23 0 4 19 0 0 0 0 0 2,64 0 0 0 832 144 

III.PMO 15/2 15 2 4 9 0 0 0 0 0 2,39 2 0 0 696 38 

III.KCA 21/2 21 1 3 17 0 0 0 0 0 2,51 0 2 0 1679 123 

III.KCC 27/7 27 0 3 24 0 0 0 0 0 3,01 3 3 4 2427 471 

III.MSK 21/0 21 3 5 13 0 0 0 0 0 2,12 0 0 0 1457 23 

IV.PMO 15/2 14 3 2 9 1 0 0 1 0 2,17 0 0 0 737 23 

IV.KCA 22/1 22 1 2 19 0 0 0 0 0 2,57 3 0 2 948 215 

Spolu 342/38 334 25 63 246 8 0 0 8 0 2,40 16 9 11 23896 2810 

 

Priemerný počet vymeškaných ospravedlnených hodín na 1 žiaka je 61,65 

Priemerný počet vymeškaných neospravedlnených hodín na 1 žiaka je 8,21 

 

 

 

D) Výsledky klasifikácie prospechu, dochádzky a správania žiakov k 31.8.2014  

     (Lomnička) 
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Správanie žiakov 

Priem. počet  
vymeškaných 

 hodín  
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p
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Veľmi 

dobre 

 

Ostat- 

ní 

 

Spolu 

z 1 

pred- 

metu 

z 2 

pred- 

metov 

z 3 

a viac 

pred- 
metov 

I.STV  12/0 12 0 1 11 0 0 0 0 0 3,00 2 1 0 1608 54 

I.LEV 10/9 10 0 0 10 0 0 0 0 0 3,18 3 2 0 1151 194 

I.PRZ 19/9 19 0 5 14 0 0 0 0 0 2,47 0 0 0 1790 24 

I.MUP 14/0 14 1 1 12 0 0 0 0 0 2,72 1 0 3 1725 194 

II.PRZ 12/5 12 1 3 8 0 0 0 0 0 2,45 1 0 0 999 170 

II.STV 11/3 11 0 0 11 0 0 0 0 0 3,64 6 3 0 817 284 

II.LEV 12/12 12 0 0 12 0 0 0 0 0 3,7 3 4 0 1374 276 

II.MUP 9/0 9 0 2 7 0 0 0 0 0 2,75 0 2 1 1424 171 

III. POL 11/0 11 0 1 10 0 0 0 0 0 2,78 1 0 0 1260 144 

Spolu 110/38 110 2 13 95 0 0 0 0 0 2,97 17 12 4 12148 1511 

 

Priemerný počet vymeškaných ospravedlnených hodín na 1 žiaka je 96,7 

Priemerný počet vymeškaných neospravedlnených hodín na 1 žiaka je 13,7 
 

 

 

 

 

 

 



 8 

E) Údaje  o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie  na maturitnej skúške 2014 
 

Počet prihlásených žiakov na MS : 62 

Externú časť maturitnej skúšky konalo:  

 zo slovenského jazyka  a literatúry:  61 žiakov 

 z anglického jazyka: 35 žiakov 

 z nemeckého jazyka: 21 žiakov 

 z ruského jazyka: 1 žiak 

Neúspešní žiaci na externej časti maturitnej skúšky:   

 zo slovenského jazyka a literatúry : 4   

 z anglického jazyka: 4  

 z nemeckého jazyka: 15  

 z ruského jazyka: 0  

Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky konalo: 

 zo slovenského jazyka  a literatúry:  61 žiakov 

 z anglického jazyka: 35 žiakov 

 z nemeckého jazyka: 21 žiakov 

 z ruského jazyka: 1 žiak 

Neúspešní žiaci na písomnej forme internej časti maturitnej skúšky:   

 zo slovenského jazyka a literatúry : 0   

 z anglického jazyka: 0  

 z nemeckého jazyka: 0  

 z ruského jazyka: 0  

Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky konalo: 60 žiakov 

Neúspešní žiaci z praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 0  

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky konalo: 60 žiakov 

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

 slovenský jazyk: 0 

 anglický jazyk: 0  

 nemecký jazyk: 0 

 ruský jazyk: 0 

Dobrovoľná maturitná skúška : 0 žiakov 

 

 

Dosiahnuté výsledky  v EČ a PFIČ  MS: 
 

Predmet Počet žiakov Úroveň Úspešnosť  EČ 

v  % 

Úspešnosť PFIČ 

v  % 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
61 - 93,4 100 

Anglický jazyk 
34 B 1 88,2 100 

1 B 2 100 100 

Nemecký jazyk 21 B 1 28,6 100 

Ruský jazyk 1 B1 100 100 
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Dosiahnuté výsledky z internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy: 
 

 

Maturitný predmet Počet žiakov 

Ústna forma 

Ø známka 

Slovenský jazyk 60 2,92 

Anglický jazyk 38 2,52 

Nemecký jazyk 21 2,81 

Ruský jazyk 1 3,00 

Praktická časť odbornej zložky 60 1,72 

Teoretická časť odbornej zložky 60 2,27 

 

 

Študijný odbor Počet žiakov 
Praktická časť OZ 

 Ø známka 

Teoretická časť OZ 

 Ø známka 

Pracovník marketingu 14 1,86 2,22 

Kuchár 10 1,40 2,80 

Čašník, servírka 12 1,33 2,33 

Vlasová kozmetika 7 1,71 2,42 

Operátor stavebnej výroby 1 2,00 2,00 

Spoločné stravovanie -

nadstavbové štúdium   
16 2,06 1,87 

 

 

Celkové hodnotenie: 

 

Predsedovia predmetových komisií pracovali zodpovedne, dobre organizovali prácu 

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

Pedagogická dokumentácia a všetky požadované tlačivá  boli pripravené na požadovanej  

úrovni. 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  a vyhlášky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na 

stredných školách. 

Na škole maturovali 5 žiaci so zdravotným znevýhodnením.  Štyria žiaci 

s vývinovými poruchami učenia na základe žiadosti o úpravu maturitnej skúšky nekonali EČ 

a PFIČ maturitnej skúšky z cudzieho jazyka a vykonali iba ÚFIČ maturitnej skúšky. Jeden 

žiak, ktorý mal vykonať opravnú maturitnú skúšku z cudzieho jazyka sa bez ospravedlnenia 

nezúčastnil EČ a PFIČ maturitnej skúšky. 

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

s obsahom  cieľových požiadaviek 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 žiadanej  úrovni. V externej časti maturitnej skúšky 

z nemeckého jazyka otázky niektorých úloh boli metodicky nesprávne formulované, 

úspešnosť úlohy závisela od detailov pri veľkej časti úloh. Otázky boli formulované 
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nejednoznačne. Kľuč správnych odpovedí pri textoch na posluch časť I. a časť III. 

neobsahoval najfrekventovanejšiu slovnú zásobu a slovnú zásobu, ktorá by logicky 

vyplývala z textu, čo nebolo primerané úrovni B1. Proporcionalita otázok a textu v časti 

posluch I. bola v nesúlade.  

V písomnej forme internej časti maturitnej skúšky náročnosť tém a zadaní zo 

slovenského jazyka, zadaní z cudzích jazykov, výber tém a zadaní bola primeraná. 

Praktická časť odbornej zložky MS sa realizovala formou praktickej realizácie 

a predvedenia komplexnej úlohy a obhajoby vlastného projektu. 

Pri ústnej forme internej časti MS  sa prejavil   súlad  obsahu zadaní (tém) s obsahom 

cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov podľa predmetov. Obsah 

a formy zadaní (tém) bol v súlade s prílohou vyhlášky č.318/2008 Z.z., časť III a IV. 

Priebeh MS sa niesol v pokojnej pracovnej atmosfére.  

 

Pripomienky a návrhy: 

 

 V jazykoch jednoznačne formulovať otázky pre žiaka. 
 

 

 

 

   Záverečné skúšky 

 

 

 

 

 

Učebný odbor 

 

Počet žiakov 

N
ep

ro
sp

el
i 

     S
k
ú
šk

u
 n

ek
o
n
al

i 

 P
ri

h
lá

se
n
ý
ch

 

Z toho 

V
y
zn

am
en

an
í 

V
eľ

m
i 

d
o
b
re

  

P
ro

sp
el

i 

S
p
o
lu

 

31610 praktická žena- Lomnička 12 0 0 10 10 0 2 

36612 murár – Stará Ľubovňa 8 2 4 2 8 0 0 

36860 stavebná výroba 

Lomnička   

 

11 

 

0 

 

2 

 

8 

 

10 

 

0 

 

1 

45790 lesná výroba - Lomnička 12 0 1 8 9  

0 

3 

45612 03 poľnohospodár – 

služby Lomnička 

 

11 

 

2 

 

0 

 

9 

 

11 

 

0 

 

0 

29642 kaderník - Stará Ľubovňa 9 5 1 3 9 0 0 

64452 kuchár – Stará Ľubovňa 16 - 3 13 16 0 0 

29642 cukrár – Stará Ľubovňa 4 2 - 2 4 0 0 

3355 2 stolár – Stará Ľubovňa 4 2 1 1 4 0 0 

6444 2 čašník, servírka 7 0 1 5 6 0 1 

Spolu 94 13 13 61 87 - 7 
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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 

6405 K  pracovník marketingu 

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 – služby 

6444 H čašník, servírka   

6445 H  kuchár 

6456 H kaderník 

 

Učebné odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi: 

3161 F             praktická žena   

3686 F            stavebná výroba 

4579 F lesná výroba 

 

Experimentálne overovanie: 

Škola neoverovala žiadny 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 

10 12 17 27 5 71 46,018 

Z toho ženy 6 6 12 14 2 40 45,45 
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Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov 

 

Počet učiteľov 43 Kvalifikovaných 41 

Z toho externých 0 Nekvalifikovaných 2 

  Doplňujúcich si kvalifikáciu 4 

  Učitelia s 1. kvalifikačnou skúškou 20 

  Učitelia s 2. kvalifikačnou skúškou 4 

  Učitelia s vedecko-akademickou hodnosťou 6 

 

Počet majstrov 

odbornej výchovy 

 

27 

Z toho s VŠ vzdelaním:  

1. stupňa 

2. stupňa 

 

15 

9 

  So SŠ vzdelaním a DPŠ   3 

  So SŠ bez DPŠ 1 

Priemerný počet žiakov na pedagogického zamestnanca: 10,99 

 

 

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   2 40,9 

Z toho ženy  1 1   2 40,9 

 

 

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 

0 

  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 2013/2014 sa pedagogickí zamestnanci školy zúčastnili týchto foriem 

ďalšieho vzdelávania: 

 

Adaptačné vzdelávanie:  

- 2 pedagogickí zamestnanci (1 učiteľ, 1 majster OV)   

 

Aktualizačné vzdelávanie: 

- Škola plus s. r. o., Na brehu 1793/58, 080 05 Prešov 

Funkčné inovačné vzdelávanie - Moderný školský manažment v riadiacej praxi školy 

a školského zariadenia - riaditeľ školy  
 

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

Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania - 2 učitelia 

Riešenie konfliktných situácií  v školách a školských zariadeniach: 7 majstrov OV 

Projektové vyučovanie v edukačnom procese: 1 učiteľ, 3 majstri OV 

Podnikanie v cestovnom ruchu: 6 majstrov OV 

Dekoratívne vyrezávanie do ovocia: 2 majstri OV 

Praktická ekonomika: 1 zástupca riaditeľa, 5 majstrov OV, 

Tvorba úloh pre odborný výcvik: 2 majstri OV 

Prípravné  atestačné vzdelávanie k prvej atestácii: 1 učiteľ  

Metodika tvorby IVVP pre žiakov so ŠVVP v primárnom a sekundárnom 

vzdelávaní: 1 odborný zamestnanec, ŠŠP 
 

- Katolícka univerzita, Ružomberok  

Prípravné  atestačné vzdelávanie k druhej atestácii: 4 učitelia  

 

Inovačné vzdelávanie 

- Junior Achievement Slovensko, n.o., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava 

Viac ako peniaze: 1 učiteľ 
 

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

Spotrebiteľská výchova: Vychovávame aktívnych a uvedomelých spotrebiteľov: 1 

učiteľ 

Odborný zamestnanec a  edukácia detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením: 1 

odborný zamestnanec, ŠŠP  
 

Špecializačné vzdelávanie  

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

Koordinátor prevencie závislosti a sociálno-patologických vzťahov: 1 učiteľ 

Výchovný poradca: 1 učiteľ 

 

Inovačné vzdelávanie:  

- Kariérový koučing s.r.o., Košice  

Myšlienkové mapy vo výučbe: 31 učiteľov, 23 MOV 
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Špecializačné vzdelávanie: 

- ÚIPŠ, Bratislava 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ s podporou IKT: 2 učitelia 

 

Funkčné vzdelávanie: 

- Regionálne pracovisko MPC Prešov 

Riadenie školy a školského zariadenia: 2 MOV 

 

 

 
 

i) Údaje o aktivitách  a prezentácii školy na verejnosti 
 

 
V rámci činnosti predmetovej komisie všeobecno-vzdelávacích a spoločenskovedných 

predmetov  boli v školskom roku 2013/2014 realizované tieto aktivity: 

 

 

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

členovia:  

1. PhDr. Mária Mytníková - učiteľka SJL, DEJ     

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

3. PaedDr. Adriana Gergelyová        -  učiteľka ETV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích a spoločenskovedných predmetov pracuje 

podľa Plánu práce PK na školský rok 2013/2014, v 1. polroku tohto školského roka zasadala  

dvakrát a plnila úlohy vyplývajúce zo septembrového a decembrového zasadnutia. Medzi ne 

patrili úlohy ako:  

 prerokovanie plánu práce PK, 

 realizácia inovácie školských vzdelávacích programov na základe  pripomienok , 

problémov a doterajších skúseností pri tvorbe školských vzdelávacích programov, 

 realizácia školských súťaží a zapojenie sa do ďalších súťaží, 

 príprava ponuky záujmových útvarov, 

 príprava a realizácia historicko – zemepisnej exkurzie do Prahy, 

 príprava a realizácia vstupných testov a vstupných diktátov, následná analýza 

výsledkov, 

 príprava a realizácia maturitnej skúšky v náhradnom termíne, 

 príprava exkurzie do Európskeho parlamentu a Rady Európy v Štrasburgu, 

 tvorba Ročných tematických plánov a ročných tematických plánov pre žiakov, ktorí 

sú začlenení do výchovno-vzdelávacieho procesu a ich priebežné plnenie, 

 príprava a realizácia triedneho a školského kola HK, 

 príprava školského kola olympiády zo SJL pod názvom Za krásu slova, 

 realizácia rozhlasových relácií a tvorba 1. čísla časopisu ŠUM, 

 tvorba násteniek,  

 priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov intaktných  žiakov i  žiakov, 

ktorí sú začlenení do výchovno-vzdelávacieho procesu a spolupráca so školským 

špeciálnym pedagógom, 

 príprava a koordinácia a realizácia školskej prehliadky SOČ, 
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 príprava didaktických materiálov na vyučovací proces, 

 zjednocovanie diktátov a písomných prác, príprava testov zo SJL a následná analýza 

výsledkov žiakov, 

 odborný rast – účasť na kontinuálnom a predatestačnom vzdelávaní, 

 plnenie čiastkových úloh členov PK. 

 

Záujmová činnosť: 

Členovia PK všeobecnovzdelávacích a spoločenskovedných predmetov pracujú so žiakmi 

v týchto záujmových útvaroch: 

 Maturitný seminár zo SJL , Cvičenia so SJL pre žiakov končiacich a tretích ročníkov 

– Mgr. Kuzárová, PhDr. Mytníková, Mgr. Merklová, 

 Školský literárny časopis ŠUM – Mgr. Kuzárová. 

Vzdelávacia oblasť: 

 Hodnotenie plnenia časovo-tematických plánov: 

Ročné tematické plány sa plnia priebežne, nevyskytujú sa v ich plnení výraznejšie rozdiely 

medzi naplánovaním a reálnym stavom. 

 

 Na základe ŠkVP boli jednotlivými učiteľmi vypracované ročné tematické plány 

jednotlivých predmetov, ktoré boli  následne schválené. Taktiež členovia PK schválili 

ročné individuálne tematické plány zo SJL pre žiakov so ŠVVP, ktoré pripravili 

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

Vyučujúci jednotlivých predmetov zároveň zhodnotili plnenie ročných tematických 

plánov v minulom školskom roku. Časový harmonogram bol dodržaný, ciele boli 

splnené podľa možností a schopností jednotlivých žiakov. 

 

 V druhej polovici septembra absolvovala V. Batovská, študentka Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, 10 hodinovú prax – 2 náčuvy a 8 odučených vyučovacích hodín na 

hodinách občianskej náuky. Jej uvádzacou učiteľkou bola Mgr. Kuzárová.  

 

 Učitelia SJL pripravili a schválili a zrealizovali vstupné diagnostické testy a diktáty pre 

jednotlivé ročníky a odbory. Testy boli prekonzultované so špeciálnym pedagógom Mgr. 

Senkovou a zohľadňujú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby začlenených žiakov. 

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 

vyžadovali triedenie a výber z dosiahnutých vedomostí, všeobecný prehľad.  

Vstupné testy a vstupné diktáty boli rovnaké pre prvý ročník študijných, učebných 

odborov i nadstavbového štúdia a majú čisto diagnostický charakter. Ich známky nebudú 

zohľadnené v polročnom hodnotení jednotlivých žiakov. 

Výsledky diktátu a spôsob hodnotenia začlenených žiakov prvého ročníka: 

I.KCC 

 11 žiaci začlenení / 7 prítomní 

 diktát formou doplňovačky z toho traja žiaci dosiahli ohodnotenie známkou 

dobrý(3), ostatní neboli ohodnotení známkou, iba slovne hodnotení  podľa počtu 

chýb. 
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I.MUS  

 1 žiačka začlenená, hodnotená slovne podľa počtu chýb. 

 

I.SVS 

 1 žiak začlenený, hodnotený slovne podľa počtu chýb. 

 

Výsledky vstupných testov a vstupných diktátov: 

Trieda Vstupný 

test Ø 

Vstupný 

diktátØ 

I.HOA 2,95 2,70 

I.KCO 3,41 3,35 

I.KCC 4,42 3,54 

I.MUS 3,87 3,62 

I.SVS 4,09 3,50 

 

Najčastejšie nedostatky – diktát: 

 písanie prídavných mien – N pl., 

 rozlišovanie vzorov prídavných mien pri skloňovaní – napr. Pekných/cudzích, 

 písanie veľkých písmen vo vlastných podstatných menách, 

 písanie vybraných slov, 

 písanie čiarky.  

Nedostatky - test: 

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

súvislostí,  

 nepozornosť pri práci s textom. 

Dôvody nedostatkov: 

 nezvládnuté alebo slabo zvládnuté učivo základnej školy, 

 nezáujem o čítanie literatúry a s tým súvisiaca slabá slovná zásoba, 

 mechanické prijímanie informácií bez  následného precvičovania problému, 

 chýbajúca sebakontrola po vyriešení úlohy, 

 nezáujem o následné vzdelávanie a s tým súvisiaca takmer žiadna alebo žiadna 

príprava na vyučovanie. 

Odstraňovanie nedostatkov: 

 precvičovať pravopis s následným rozborom chýb, 

 upozorňovať na chyby pri akomkoľvek písomnom prejave, 

 riešiť úlohy zamerané na tvorivosť a čítanie s porozumením pri preberaní nového 

učiva i upevňovaní získaných vedomostí. 

 

 19. septembra  sa v mimoriadnom termíne uskutočnila maturitná skúška zo slovenského 

jazyka a literatúry. Absolvovali ju siedmi žiaci : J. Mariančik, P. Dunka (II.NSV), J. 

Michňa, T. Kundrát (IV.CAA), M. Vankulič (IV.KUA), P. Havrila, M.Diňa (II.NSP). Za 

priebeh ústnej časti MS boli zodpovedné Mgr. Merklová, Mgr. Kuzárová – skúšajúce. 

Všetci zúčastnení žiaci boli úspešní. 
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 5. novembra 2013 Mgr. Kuzárová ukončila akreditačné vzdelávanie na tému 

„Vychovávame uvedomelých a aktívnych spotrebiteľov“, ktoré realizovalo MPC 

v Prešove. Zároveň sa zúčastnila záverečného pracovného stretnutia učiteľov základných 

a stredných škôl, ktorí sa so svojimi žiakmi aktívne zapojili do medzinárodného projektu 

zameraného na spotrebiteľskú výchovu TRACON, ktorého gestorom je ŠIOV. 

 

 Vyučujúci zo SJL po skúsenosti z minulého roka zrealizovali aj v tomto školskom roku 

18. decembra 2013 olympiádu zo SJL pre žiakov končiacich ročníkov študijných 

odborov a nadstavbového štúdia, aby si vyskúšali svoje znalosti i schopnosti zo SJL. 

Takáto skúsenosť umožňuje žiakom lepšie sa pripraviť na maturitné testovanie, 

zhodnotiť svoje možnosti a porovnať ich s dosiahnutými výsledkami. Vyučujúci zistili, 

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

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

domáca príprava  klesla na minimum či nebola žiadna.   

Priebeh olympiády kopíroval externú a internú časť písomnej formy maturitnej skúšky. 

Zapojilo sa do nej 51 žiakov, ktorí absolvovali externú časť – test, po krátkej prestávke 

internú časť písomnej formy. Rozdelení boli do troch skupín, každá skupina mala svojho 

koordinátora. Pre preverenie vedomostí učiteľky SJL vybrali zadania a témy MS 2013 a 

realizácia testovania a následné hodnotenie bolo v súlade s podmienkami celoštátneho 

testovania maturantov.  

 

Vyhodnotenie: 

- Externá časť písomnej formy: 

 najväčší problém – čítanie s porozumením, riešenie úloh s krátkou odpoveďou, 

 7 žiakov tesne nesplnilo podmienku minimálneho počtu bodov potrebných pre 

úspešnosť (Keda, Klempárová, Pompová, Kolčák, Krišáková, Reľovská, 

Mačeková), 

 žiaci s najvyšším počtom bodov (Hudáková 55/ 85,93%, Knapík 49/ 76,56%, 

Bartkovská 46/ 71,87%, Kollárová, Divišová 43/ 67,18%) 

- Interná časť písomnej formy: 

 možnosť výberu zo štyroch žánrov – úvaha, umelecký opis, rozprávanie, 

diskusný príspevok, 

 prevažná časť žiakov si vybrala úvahu (27), rozprávanie 19 žiakov, umelecký 

opis 5 žiaci, 

  žiaci mali problém s vystihnutím témy,  

 v úvahe skĺzali do rozprávania, chýbali vlastné postrehy, hodnotenia, názory, 

objavovala sa frázovitosť, najväčším problémom bol pravopis a štylistická 

stránka, 

 v rozprávaní sa odkláňali od témy, niekedy chýbalo rozuzlenie zápletky, 

 v umeleckom opise sa závažnejšie nedostatky nevyskytli, 

  niektorí žiaci nedodržali rozsah.  

 

Dôvody neúspechu niektorých žiakov: 

 nezodpovedný prístup napriek opakovaným slabým výsledkom vo vzdelávacom 

procese, 

 nezáujem o vzdelávanie prostredníctvom doučovania a zájmových útvarov, 

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

výsledky problémových žiakov.  
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Začlenení žiaci vo vyučovacom procese. 

Pri práci so začlenenými žiakmi hlavne na predmete slovenský jazyk a literatúra učitelia 

zohľadňujú zdravotný stav žiakov i ich ŠVVP. Pripravujú primerané úlohy, hlavne 

s možnosťou výberu odpovedí, umožňujú v prípade potreby predĺženie času na riešenie 

úloh. V prípade akýchkoľvek problémov svoj postup konzultujú so špeciálnym pedagógom 

Mgr. Senkovou. Taktiež využívajú pomoc asistentov, ktorí pracujú so žiakmi hlavne 

v I.KCC, kde je vysoký počet začlenených žiakov. 

 

Najčastejšie problémy súvisiace so vzdelávaním žiakov so ŠVVP: 

 nepravidelná príprava žiakov, 

 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 žiakov študijných odborov a nadstavbového štúdia 

(ťažká zvládnuteľnosť úloh zameraných na čítanie s porozumením), 

 presvedčenie niektorých žiakov, že ako začlenení nemôžu byť hodnotení známkou 

nedostatočný.  
      

Problémoví začlenení žiaci: 

 J. Hudák, III.PMO  > vysoký počet vymeškaných hodín napriek dohodnutým 

podmienkam absolvovania hodín zo SJL, vyhýbanie sa preverovaniu vedomostí 

(podľa matky strach zo skúšania napriek vopred dohodnutým podmienkam), zlý 

zdravotný stav,     

 D. Rohaľ, I.SVS  > nepozornosť, pohodlnosť (samým žiakom priznaná lenivosť), 

žiadna snaha zapojiť sa do vzdelávacieho procesu, žiadna príprava na vyučovanie 

napriek mnohým pohovorom s vyučujúcou i špeciálnym pedagógom, vyhýbanie sa 

preverovaniu vedomostí. 

 Čižik, Diňová, I.KCC  > nepozornosť, pohodlnosť (žiadna snaha zapojiť sa do 

vzdelávacieho procesu, žiadna príprava na vyučovanie napriek mnohým pohovorom 

s vyučujúcou i špeciálnym pedagógom), Čižik – arogantné správanie. 

 P. Hudáček, IV.PMO    >  vyhýbanie sa vyučovacímu procesu, pri preferovaní 

vedomostí či samostatnej práci je nepozorný,  potrebuje pomoc učiteľa. 

 D. Akimjak, IV.PMO   >  vysoký počet vymeškaných hodín a s tým súvisiace 

problémy pri spracovávaní úloh. Vie však  samostatne vyhľadávať informácie a 

dokáže ich využiť. 

 

Aktívni začlenení žiaci: 

 J. Ogurčák, I.KCC, veľmi snaživý, aktívny so zodpovedným prístupom 

k vyučovaniu i samostatnej práci. 

 M. Bartkovská, II.KCA,  pravidelne chodí na hodiny, potrebuje viac času na 

vypracovanie úloh, zodpovedne pristupuje ku školským povinnostiam. 

 K. Michnová, II.KCA, často chýba na hodinách, no pracuje samostatne a v tomto 

polroku sa zlepšil jej prístup k vzdelávaniu. 

 Dalibor Zajac, II.PMO,  pravidelne chodí na hodiny, je snaživý, nové poznatky 

ovláda s miernou podporou učiteľa. 

      Ostatní začlenení žiaci pracujú na vyučovacích hodinách bez výraznějších výkyvov. 
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Kultúrna a tvorivá činnosť: 

 Po vydarenej exkurzii do Viedne v minulom školskom roku a záujme žiakov o podobnú 

akciu  PaedDr. Gergelyová s Mgr. Kuzárovou pripravili program historicko – 

zemepisnej exkurzie do Prahy, ktorá bola naplánovaná v prvom týždni mesiaca 

december. Napriek počiatočnému záujmu žiakov, ktorí od začiatku poznali podmienky 

exkurzie i finančné náklady na jedného žiaka, v záverečnej fáze väčšina z nich 

nedokázala v dostatočnom predstihu doniesť finančné prostriedky. Preto sa táto exkurzia 

nakoniec nezrealizovala. 

 

 Redakčná rada školského časopisu ŠUM v zložení A. Štupáková, K. Bujňáková (obe 

II.PMO) T. Beňáková (II.KCA) pod vedením Mgr. Kuzárovej získala na základe 

výborného umiestnenia – Hlavnej ceny v medzinárodnej súťaži časopisov so 

spotrebiteľskou tematikou - exkurziu do Európskeho parlamentu a Rady Európy 

v Štrasburgu.  Exkurzia sa uskutočnila  5. – 10. októbra 2013 na pozvanie 

europoslankyne p.Smolkovej.                                                                                                                                                                       

    
Pred hotelom v Ersteine                                           Stretnutie s europoslankyňou M.Smolkovou  

                                                                        (p.Smolková s medovníkovým darčekom vyrobeným našimi žiakmi) 

 

 

 

V EP pred vlajkami krajín EÚ                                                      Malé Francúzsko v Štrasburgu 
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Pred Štrasburskou katedrálou                                           V prístave výletných štrasburských lodí 

 Prekvapenie z francúzskeho predjedla                                 Pred poznávaním Štrasburgu z výletnej lode                      

 Mgr. Kuzárová pripravila žiakov, sprievodcov, prvého, druhého a tretieho ročníka na 

deň otvorených dverí a dohliadala na bezproblémový priebeh tohto dňa. Na základe 

skúseností z realizácie týchto dní ako konzultant SOČ  J.Horanskej a K.Kopčákovej (obe 

z III.PMO a pravidelné „hostesky“/sprevádzačky počas dní otvorených dverí) 

usmerňovala tieto žiačky pri tvorbe pomôcok pre prácu stredoškolskej odbornej činnosti, 

ktoré by tiež zatraktívnili priebeh dní otvorených dverí na teoretickom vyučovaní. 

Pripravili fotovideo i pexeso, ktoré približujú život našej školy. A ich zámerom je aj 

vyrobiť brožúrku pod názvom JEDEN (ne)OBYČAJNÝ ŠKOLSKÝ ROK . 

 

Ukážka z pexesa – 

prednú hraciu časť 

tvoria texty a 

fotografie aktivít 

teoretického a 

praktického 

vyučovania, zadnú 

časť tvorí logo 

našej školy  
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Fotovideo História,premeny a sučasnosť.mp4 

 

 V rámci OBN a ETV žiaci všetkých ročníkov navštívili výstavy spojené s tradíciami 

Vianoc – Štrikované Vianoce v Provinčnom dome a výstavu vianočných medovníčkov 

našich žiakov spojenú s ich zdobením v Ľubovnianskej knižnici. 

 

 19. decembra 2013 žiaci I.HOA pod vedením triednej učiteľky Mgr. Kuzárovej 

zrealizovali predvianočné posedenie na tému Zvyky a tradície Vianoc. Varili vianočnú 

kapustnicu, piekli „myši“ z kysnutého cesta, varili nealko punč. Zároveň rozprávali o 

svojich rodinných vianočných  zvykoch či jedlách a navzájom si darovali malé vianočné 

darčeky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

../../ZBOROVNA/Desktop/Analýza%201.polrok%2013-14/ANALÝZA%201.polrok%2020132014%20Kuzárová/História,premeny%20a%20súčasnosť.mp4
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 V januári sa redakčná rada časopisu ŠUM zapojila do celoslovenskej súťaže 

stredoškolských časopisov ŠTÚROVO PERO. 
 

 V mesiaci február učiteľky SJL realizujú v jednotlivých triedach triedne kolá 

Hviezdoslavovho Kubína.   
 

 Žiaci tretích ročníkov študijných odborov pod vedením svojich konzultantov spracovali   

problematiku svojich prác SOČ. PhDr. M. Mytníková, koordinátorka SOČ našej školy, 

určila na základe harmonogramu jednotlivých prehliadok SOČ a po pracovnom stretnutí 

koordinátorov SOČ Prešovského kraja termín školského kola SOČ na 4.február 2014. 

 Po pracovnom stretnutí komisie zodpovednej za bezproblémový priebeh Celoštátnej 

prehliadky SOĆ a ZOČ, ktorá sa bude konať v dňoch 22.-25.apríla 2014, si vyučujúce 

rozdelili úlohy, pripravujú informátor, program otvorenia a ukončenia Celoštátnej 

prehliadky SOČ, oslovujú možných vystupujúcich, aby zabezpečili atraktívny program 

vypovedajúci o šikovnosti a talente detí a mládeže nášho regiónu. 

 

Informačná a propagačná a dokumentačná činnosť : 

 Mgr. Kuzárová, zodpovedná za priebeh dní otvorených dverí, spoločne s učiteľmi, 

 majstrami OVY a žiakmi školy zabezpečila úspešný priebeh prvého Dňa otvorených 

dverí v tomto školskom roku. Na priestory, učebne teoretického a praktického 

vyučovania a hlavne zručnosti a schopnosti našich žiakov sa prišlo pozrieť vyše 200 

návštevníkov v 16-tich skupinách a čo je zvlášť potešujúce, zvýšil sa počet škôl na 12. 

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

školy aktualizuje nástenku raz za mesiac a tematicky je zameraná na aktuality, 

zaujímavosti, pamätné dni, sviatky jednotlivých mesiacov. Zároveň sa stará a doplňuje 

panely vo vestibule školy, ktoré informujú o aktivitách našich žiakov. 

 Mgr. A. Merklová v 1. polroku pripravila a spolu so žiakmi zrealizovala štyri rozhlasové 

relácie. Tematicky boli zamerané na Deň študentstva a Zamatovú revolúciu, prevenciu 

pred AIDS, na Mikuláša, vianočné tradície. Valentínsku rozhlasovú reláciu 

nezrealizovala pre práve prebiehajúcu rekonštrukciu rozhlasového študia. 

 V prvom polroku školského roka 2013/2014 redakčná rada školského časopisu ŠUM 

vydala jedno číslo časopisu, ktoré je zamerané na aktivity a život našej školy počas 

1.polroka. 

 Mgr. Kuzárová spolu s redaktormi časopisu priebežne zabezpečuje dokumentáciu života 

školy v kronike školy. 
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Opatrenia pri práci so začlenenými žiakmi : 

 Pri riešení problémov s týmito žiakmi naďalej úzko spolupracovať so školským 

špeciálnym pedagógom, 

 vyberať vhodné úlohy pri preverovaní vedomostí týchto žiakov, 

 umožňovať žiakom pri preverovaní vedomostí formu odpovede, ktorá žiakom 

najviac vyhovuje, 

 vhodnou voľbou výchovno-vzdelávacích foriem a metód motivovať žiakov   

k uvedomeniu si  potreby vzdelania a neskoršieho získania stáleho zamestnania, 

 pri hodnotení začlenených žiakov postupovať podľa Metodického  pokynu 

k overovaniu,  hodnoteniu a klasifikácii integrovaných  žiakov so zdravotným 

znevýhodnením. 
 

Návrhy, pripomienky, opatrenia: 

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

problémových a začlenených žiakov, a žiakov končiacich ročníkov,  

- motivovať žiakov k zlepšeniu dochádzky, napr. formou jednoduchých súťaží, 

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

- poriadku školy, dôsledne dodržiavať školský poriadok, kontrolovať dochádzku 

žiakov na vyučovaní, stanoviť žiakom presné kritériá a dodržiavať ich, 

- vhodnou voľbou výchovno -  vzdelávacích foriem a metód motivovať žiakov   

k uvedomeniu si  potreby vzdelania a neskoršieho získania stáleho zamestnania, 

- pri hodnotení začlenených žiakov postupovať podľa Metodického  pokynu 

k overovaniu,  hodnoteniu a klasifikácii integrovaných  žiakov so zdravotným 

znevýhodnením, 

- overovať pripravené materiály  v praxi, 

- využívať vo väčšom rozsahu IKT techniku v prípravách na vyučovanie 

a v samotnom vyučovacom procese, 

- naďalej rozvíjať výchovno-vzdelávacie aktivity žiakov v mimoškolských 

činnostiach, 

- naďalej zjednocovať testovanie žiakov zo SJL v jednotlivých ročníkoch, 

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

miere rozvíjali čítanie s porozumením,  

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

- pre skvalitnenie vyučovacieho procesu čo najviac využívať IKT zo strany 

vyučujúcich, 

- vytvoriť učebňu SJL, ktorá by umožňovala intenzívnejšie využívanie učebných 

didaktických pomôcok  IKT. 
 

V Starej Ľubovni 26.februára2014                                 Mgr. Iveta Kuzárová, ved. PK 

 

 

2. polrok  

Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích a spoločenskovedných predmetov pracovala 

podľa Plánu práce PK na školský rok 2013/2014, v 2. polroku tohto školského roka zasadala  

dvakrát a plnila úlohy vyplývajúce zo marcového a júnového zasadnutia. Medzi ne patrili 

úlohy ako:  

 priebežné plnenie ročných tematických plánov a ročných tematických plánov pre 

začlenených žiakov, 

 analýza olympiády a súťaže HK, 
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 analýza výsledkov žiakov za 1.polrok šk.r. 2013/2014, 

 analýza prípravy centrálnych nástenných novín, 

 príprava zabezpečenia EČ MS zo SJL, 

 realizácia školských súťaží a zapojenie sa do ďalších súťaží, 

 priebežná kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, ktorí sú začlenení                   

do vých.-vzdel. procesu, 

 realizácia rozhlasových relácií a tvorba časopisu ŠUM, 

 vyhodnotenie plnenia ročných tematických plánov, 

 priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov intaktných  žiakov i  žiakov, 

ktorí sú začlenení do vých.-vzdel. procesu a spolupráca so školským špeciálnym 

pedagógom, 

 príprava, koordinácia a realizácia školskej prehliadky SOČ, 

 príprava, koordinácia a realizácia Celoštátnej prehliadky SOČ, 

 príprava maturitných zadaní zo SJL, 

 analýza výsledkov EČ a PFIČ maturitnej skúšky 2014, 

 príprava a realizácia prijímacieho konania zo SJL, 

 analýza výsledkov ÚČ MS zo SJL. 

 vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za škol. rok 2013/2014 

v jednotlivých predmetoch, 

 príprava didaktických materiálov na vyučovací proces, 

 plnenie čiastkových úloh členov PK. 

Vzdelávacia oblasť: 

 18. marca 2014 absolvovalo 61 žiakov končiacich ročníkov študijných odborov a 

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

Vyhodnotenie: 

Externá časť : Najväčší problém – čítanie s porozumením, práca s textom,  riešenie úloh 

s krátkou odpoveďou, 

 štyria žiaci nesplnili podmienku minimálneho počtu bodov potrebných pre 

úspešnosť. 

 

Písomná forma internej časti: 

Prevažná časť žiakov si vybrala rozprávanie  a úvahu.  

Nedostatky: 

  Chyby v pravopise, 

   niektorí žiaci mali problém s vystihnutím témy,  

  v úvahe skĺzali do rozprávania, chýbali vlastné postrehy, hodnotenia, názory, 

objavovala sa frázovitosť, používanie hodnotiacich prvkov niekedy nezodpovedalo 

veku študentov, 

  v rozprávaní žiaci skĺzali do úvahy, málo využívali priamu reč,  

  v umeleckom opise málo využívali umelecké prostriedky, 

  aj napriek opakovaným upozorneniam všetkých vyučujúcich SJL niektorí žiaci 

opäť nedodržali rozsah, ale oproti minulým rokom nastalo v tomto smere výrazné 

zlepšenie. 

 

     Dôvody neúspechu niektorých žiakov: 

 nezodpovedný prístup napriek opakovaným slabým výsledkom vo vzdelávacom 

procese, takmer žiadna domáca príprava, 
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 nezáujem o vzdelávanie prostredníctvom doučovania a záujmových útvarov, 

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

výsledky problémových žiakov.  

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL 
sa uskutočnila 19. až 22. mája 2014. Žiaci výrazne neprekvapili, k príprave na MS pristúpili 

viac-menej v rámci svojich  možností či svojho prístupu ku školským povinnostiam. Skôr sa 

však objavil problém, kedy niektorí žiaci počítali s tým, že bude samozrejmosťou výborná 

známka z MS, keďže počas štúdia dosahovali výborné alebo nadpriemerné výsledky. 

Maturitná predmetová komisia prihliadala aj na študijné výsledky a výsledné hodnotenie, 

ktoré však nebolo podľa predstáv týchto žiakov, nakoniec zodpovedalo tomuto 

komplexnému hodnoteniu. 

Dôvod slabšieho výsledku niektorých žiakov : 

  problém s čítaním s porozumením,  

  príprava žiakov je mechanická, nezamýšľajú sa nad zmyslom textu, 

  problém pri analýze, výbere podstatných znakov, 

  problém spracovávať informácie, vyjadrovať sa svojimi slovami, mechanické 

odpovede bez zamýšľania sa nad zadanou úlohou, 

  vysoká absencia, 

  nezodpovedný prístup a žiadna príprava na vyučovanie i MS, 

  niekedy arogantné správanie voči vyučujúcemu, 

  ignorovanie možnosti doučovania či vzdelávania prostredníctvom záujmových 

útvarov.  

 

Výsledky ústnej formy internej časti maturitnej skúšky zo SJL : 

Dosiahnutá priemerná známka :   2,95. 

 

 Na štvrtom zasadnutí PK konanom 17.júna 2014 učitelia hodnotili prácu žiakov za druhý 

polrok školského roka 2013/2014. Hodnotili hlavne výsledky žiakov so ŠVVP. 

 

 Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2013/2014 : 

 

Pravopis  –  výrazné nedostatky, ktoré súvisia so slabšou slovnou zásobou – žiaci 

v prevažnej väčšine nemajú záujem o knihy, čítajú mechanicky, nezamýšľajú sa nad 

zmyslom textu a gramatickými javmi, ak píšu text, ktorý nie je určený na hodnotenie, 

nepovažujú za potrebné zvažovať a dodržiavať pravopisné javy. 

Vedomostná úroveň  -  problém s čítaním s porozumením, príprava žiakov je mechanická, 

nezamýšľajú sa nad zmyslom textu, majú problém analyzovať, vyberať podstatné znaky, 

spracovávať informácie, vyjadrovať sa svojimi slovami, nezamýšľajú sa nad zadaním, 

odpovedajú mechanicky. Nie je veľa takých žiakov, ktorí pociťujú potrebu rozvíjať a 

zlepšovať sa, odstraňovať nedostatky. Mnohí očakávajú, že vedomosti získajú bez 

akejkoľvek prípravy či pričinenia. Častým problémom je takmer žiadna domáca príprava, 

odborný výcvik či prax považujú za obdobie, kedy sa vôbec nemusia pripravovať na 

teoretické vyučovanie. Neustálym opakovaním/pripomínaním či vysvetľovaním už „starého 

učiva“, nie je dostatok času na dôkladnejšie precvičovanie prebratého učiva. 

 

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

 problém s čítaním s porozumením,  

 príprava žiakov je mechanická, nezamýšľajú sa nad zmyslom textu, 

 problém pri analýze, výbere podstatných znakov, 
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 problém spracovávať informácie, vyjadrovať sa svojimi slovami, mechanické 

odpovede bez zamýšľania sa nad zadanou úlohou, 

 nepravidelná príprava žiakov, 

 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 žiakov študijných odborov a nadstavbového štúdia 

(ťažká zvládnuteľnosť úloh zameraných na čítanie s porozumením), 

 benevolentný, niekedy až arogantný prístup k štúdiu i požiadavkám vyučujúcich 

s reakciou – „veď aj tak prejdem“. 

 

     Problémoví začlenení žiaci: 

 Čižik, Diňová, Urda, I.KCC  > nepozornosť, pohodlnosť (žiadna snaha zapojiť sa 

do vzdelávacieho procesu, žiadna príprava na vyučovanie napriek mnohým 

pohovorom s vyučujúcou i špeciálnym pedagógom), Čižik – arogantné správanie. 

 M. Bartkovská, II.KCA,  problém so zvládnutím učiva študijného odboru, 

pohodlnosť. 

 

     Aktívni začlenení žiaci: 

 Ogurčák, I.KCC, veľmi snaživý, aktívny so zodpovedným prístupom k vyučovaniu 

i samostatnej práci. 

 Zajac, II.PMO,  pravidelne chodí na hodiny, je snaživý, nové poznatky ovláda 

s miernou podporou učiteľa. 

      Ostatní začlenení žiaci pracujú na vyučovacích hodinách bez výraznejších výkyvov. 

 

Opatrenia : 

  neustále precvičovať gramatické javy na rôznych vyučovacích hodinách, 

  na vyučovacích hodinách pravidelne pracovať s textom a analyzovať ho, 

  vyberať vhodné úlohy pri preverovaní vedomostí žiakov so ŠVVP, ale i intaktných 

žiakov, 

  umožňovať žiakom pri preverovaní vedomostí formu odpovede, ktorá im najviac 

vyhovuje, 

  vhodnou voľbou výchovno-vzdelávacích foriem a metód motivovať žiakov   

k uvedomeniu si  potreby vzdelania pre získanie stáleho zamestnania, 

  pri riešení problémov s týmito žiakmi naďalej úzko spolupracovať so školským 

špeciálnym pedagógom, 

  pri hodnotení začlenených žiakov postupovať podľa Metodického  pokynu 

k overovaniu,  hodnoteniu a klasifikácii integrovaných  žiakov so zdravotným 

znevýhodnením, 

  v prípade pretrvávajúcich problémov konzultovať a riešiť ďalší postup  s triednym 

učiteľom, so školským špeciálnym pedagógom a rodičmi.   

 

AKTIVITY: 

 4. februára 2014 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Do 

prehliadky sa zapojili tretiaci  a piati druháci zo študijných odborov. Napriek niekoľkým 

výborným prácam, úroveň a zapojiteľnosť žiakov nie je veľmi vysoká. Mnohí žiaci 

nemajú záujem samostatne pracovať s literatúrou či tvorivo pristupovať k riešeniu 

nastoleného problému a väčšinou využívajú informácie z internetu alebo ich práca je 

čisto teoretická.  
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Hodnotiaca komisia v zložení Ing. Krejsová, PhDr. Mytníková a Mgr. Kuzárová              

na základe kvality jednotlivých prác a obhajob súťažiacich rozhodla, že našu školu budú 

v štyroch súťažných odboroch na Krajskej prehliadke SOČ v Prešove reprezentovať : 

A. Štupáková, K. Bujňáková, R. Grešák, všetci II.PMO : Spoločenská hodnota 

stromov na sídlisku Západ v Starej Ľubovni, 
J. Rybovič, M. Murcková, obaja z III.PMO, Pestovanie zeleniny v netypických 

podmienkach,                                                                     
J. Horanská, K. Kopčáková, obe III.PMO, Život SOŠ Jarmočná 108 v Starej 

Ľubovni, 

P. Ptáková, M. Kyšeľová, obe II.HOA, Výrobky z marcipánu. 

 

 Učiteľky slovenského jazyka a literatúry pripravili zadania na ústnu časť internej zložky 

maturitnej skúšky i testy pre prijímacie skúšky študijných odborov do prvých ročníkov 

v školskom roku 2014/2015. Pri príprave zohľadnili metodické pokyny na tvorbu 

maturitných zadaní, pokyny pre tvorbu testov na prijímacie skúšky i potreby žiakov         

so ŠVVP, .spolupracovali so školským špeciálnym pedagógom 

Hodnotenie jednotlivých úloh zadaní pre ústnu časť 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 použitý vzorec z1+ z2 : 2. 

 

 28. marca 2014 sa v Prešove na Súkromnej SOŠ obchodu a služeb Pod kalváriou 3 

uskutočnila Krajská prehliadka SOČ. Najúspešnejšími reprezentantmi boli Ján Rybovič 

a Michaela Murcková, ktorí vo veľmi silnej konkurencii získali krásne I. miesto 

a zároveň postup na celoštátnu prehliadku, ktorej organizátorom bola naša škola.               

J. Rybovič poukázal na možnosti pestovania netypickej zeleniny v obci Jakubany. Veľmi 

precízne charakterizoval podmienky pestovania, porovnával výnosy s informáciami od 

pestovateľov a všetko presne zaznamenával do denníka. Plní očakávaní, na základe 

reakcií odbornej komisie, boli druháci, ktorí sa vo svojej práci zaoberali výskytom 

drevín na sídlisku Západ, ich kvalitou a spoločenským významom, no nakoniec ich 

prácu, tak ako ďalších päť, odborná komisia diskvalifikovala, pretože dvomi stranami 

presiahli odporúčaný rozsah. Škoda, pretože táto práca bola tiež veľmi „horúcim 

želiezkom v ohni“. 

Ani ďalšie dve práce sa medzi súťažiacimi nestratili (takto boli ohodnotené odbornými 

komisiami), no na postup to nestačilo. Avšak pomôcky, ktoré vyrobili a pripravili žiačky 

J. Horanská a K. Kopčáková, sme prvýkrát využili na dni otvorených dverí a žiakov 

základných škôl zaujali.  

 

 

Krajská prehliadka SOČ – J.Rybovič, 

M.Murcková, III.PMO, 1.miesto 

(zdroj I. Kuzárová) 
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Obhajoba práce SOČ – P.Ptáková, M.Kyšeľová, 

II.HOA 

(zdroj I. Kuzárová) 

 

 

 

 

        

 V medzinárodnej súťaži školských a triednych časopisov zameraných na spotrebiteľskú 

výchovu SPOTREBA PRE ŽIVOT (témou ročníka 2014 bolo nakupovanie cez 

internet) získala redakčná rada v zložení A. Štupáková, K. Bujňáková, R.Grešák, 

všetci z II.PMO, B. Valeková, I.HOA, pod vedením Mgr. Kuzárovej Hlavnú cenu. 

Redaktori spolu s vedúcou  redakčnej rady ocenenie prevzali v Prešove na stretnutí 

najlepších redakčných rád, ktoré sa konalo 15.-16.júna. Na tomto stretnutí súťažiaci 

absolvovali workshop so spotrebiteľskou problematikou a informovali prostredníctvom 

powerpointovej prezentácie, ako ich  špeciálne číslo časopisu vznikalo, akým témam sa 

venovali, v čom svoje poznatky zlepšili, čo nové sa dozvedeli. 

 

 

SPOTREBA PRE ŽIVOT 2014, WorkShop,  – 

R.Grešák v zápale aktivity (zdroj I. Kuzárová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTREBA PRE ŽIVOT 2014 -         naša 

redakčná rada pri vyplňovaní súťažného 

spotrebiteľského testu 

              (zdroj I. Kuzárová) 
 

 

 

 

 

 

 

SPOTREBA PRE ŽIVOT 2014 – príprava redakčnej 

rady                                na prezentáciu časopisu 

(zdroj I. Kuzárová) 
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Kultúrna a tvorivá činnosť: 

 V mesiaci marec sa žiaci I.HOA a I.KCO pod vedením Mgr. Kuzárovej zapojili do akcie 

Vráťme knihy do škôl. Ich úlohou bolo napísať blogy, v ktorých by vyjadrili svoj 

vzťah k literatúre, či a ako často čítajú knihy, čím ich čítanie kníh obohacuje,  a tieto 

blogy „zavesili“ na určenú webstránku. Zároveň títo žiaci diskutovali o potrebe čítania i 

o tom, prečo vlastne dnešní mladí ľudia i oni sami tak málo čítajú. 

 

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

súťaže stredoškolských časopisov ŠTÚROVO PERO, redaktori dostali od 

organizátorov  diplom a darčekové predmety. 

 

 V súlade s harmonogramom súťažnej prehliadky umeleckého slova Hviezdoslavov 

Kubín učitelia SJL priebežne zrealizovali triedne kolá HK. Skonštatovali, že žiaci ,žiaľ, 

nemajú záujem o umelecký prednes, úroveň prednesov je na veľmi nízkej úrovni a žiaci 

sa v ňom nechcú zdokonaľovať.  

 

 26. mája 2014 sa žiaci I.HOA a I.KCO zúčastnili na netradičnom divadelnom 

predstavení – tragédii HAMLET od W. Shakespeara, ktoré sa uskutočnilo v renesančnom 

paláci Ľubovnianskeho hradu. Išlo o predstavenie, ktoré hrali iba dvaja herci divadla zo 

Spišskej Novej Vsi a priblížili tým starý spôsob hrania divadelných hier (nízky počet 

hercov hral všetky postavy - mužské i ženské). 

Keďže ide o náročné divadelné predstavenie, ktoré si vyžaduje skúseného diváka, herci 

veľmi vtipne do replík vsunuli výrazy, ktoré sú blízke dnešnej mladej generácii a taktiež 

využívali súčasnú gestikuláciu na vyjadrenie pocitov hlavných hrdinov. 

Reakcie žiakov na toto predstavenie boli veľmi pozitívne. 

 

 23. júna 2014 na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského prebehlo v poradí šieste 

slávnostné udeľovanie ocenení Sophista pro regione – Učiteľ múdrosti pre región a 

Lux mentium – Svetlo múdrosti dvadsiatim najúspešnejším pedagógom a dvadsiatim 

žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

Odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo pri príležitosti ukončenia školského roka 

2013/2014 a bolo spojené so slávnostným programom.  

Na základe nominácie školy ocenie Sophista pro regione prevzala z rúk predsedu 

Prešovského samosprávneho kraja Dr. P. Chudíka Mgr. Iveta Kuzárová. Ocenie Lux 

mentium získala Bianka Valeková z I.HOA za úspešnú reprezentáciu školy 

v celoslovenskej súťaži Mladý tvorca, za aktívnu prácu v žiackej školskej rade a 

redaktorskú činnosť v časopise ŠUM. 

 

Informačná, propagačná a dokumentačná činnosť : 

 Na marcovom dni otvorených dverí mali žiaci deviatych ročníkov základných škôl mesta 

i okresu Stará Ľubovňa možnosť vyskúšať si pexeso na tému história a život našej školy, 

pozrieť videoprezentáciu, ktorá dokumentuje históriu a súčasný život školy nielen 

v Starej Ľubovni, ale aj v Lomničke a vziať si aj brožúrku  na tému jeden rok našej 

školy. Všetky tieto pomôcky pripravili J.Horanská a K.Kopčáková, obe III.PMO, a 

deviatakov i ich vyučujúcich zaujali. Aj takýmto spôsobom propagovali históriu i život 

našej školy. 
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 O nástenky v spoločných priestoroch sa pravidelne starajú Mgr. I. Kuzárová (vo 

vestibule školy aktualizuje nástenku raz za mesiac tematicky zameranú na aktuality, 

zaujímavosti, pamätné dni, sviatky jednotlivých mesiacov).  

 

 Mgr. A. Merklová v 2. polroku pripravila a spolu so žiakmi zrealizovala päť 

rozhlasových relácií. Tie  boli tematicky zamerané na Marec mesiac knihy, Deň 

učiteľov, Veľkú noc, Deň matiek, Deň víťazstva. Relácia k Dňu sv. Valentína sa 

neuskutočnila pre rekonštrukciu rozhlasového štúdia. 

 

 Mgr. Kuzárová spolu s redaktormi časopisu priebežne dokumentuje život školy 

v kronike školy a pripravuje číslo školského časopisu ŠUM, ktoré redakčná rada vydá na 

začiatku školského roka 2014/2015. Tematicky bude zamerané na aktivity a úspechy 

žiakov i učiteľov školy. 

 

Návrhy, pripomienky, opatrenia: 

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

problémových a začlenených, a žiakov končiacich ročníkov,  

- motivovať žiakov k zlepšeniu dochádzky, napr. formou jednoduchých súťaží, 

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

- poriadku školy, dôsledne dodržiavať školský poriadok, kontrolovať dochádzku 

žiakov na vyučovaní, stanoviť žiakom presné kritériá a dodržiavať ich, 

- vhodnou  voľbou výchovno -  vzdelávacích foriem a metód motivovať žiakov   

k uvedomeniu si  potreby vzdelania a pre získanie stáleho zamestnania, 

- pri hodnotení začlenených žiakov postupovať podľa Metodického  pokynu 

k overovaniu,  hodnoteniu a klasifikácii integrovaných  žiakov so zdravotným 

znevýhodnením, 

- overovať pripravené materiály  v praxi, 

- využívať vo väčšom rozsahu IKT techniku v prípravách na vyučovanie 

a v samotnom vyučovacom procese, 

- naďalej rozvíjať výchovno-vzdelávacie aktivity žiakov v mimoškolských 

činnostiach, 

- naďalej zjednocovať testovanie žiakov 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 využívať IKT zo strany 

vyučujúcich, 

- vytvoriť učebňu SJL, ktorá by umožňovala intenzívnejšie využívanie učebných 

didaktických pomôcok i IKT. 

 

 

V Starej Ľubovni 27. júna 2014 

Mgr. Iveta Kuzárová, vedúca PK 

 

 

 

 

 

 



 32 

V rámci činnosti predmetovej komisie cudzích jazykov    

boli v školskom roku 2013/2014 realizované tieto aktivity: 

 

 

1. polrok  

 

Plnenie opatrení z minulej analýzy: 

1. naďalej sa  venovať dlhodobým úlohám (výsledky projektu „Nastúpme na novú cestu 

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

vytvárať inovované vzdelávacie materiály pre interaktívnu výučbu, upravovať 

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

overovať pripravené materiály  v praxi u učiteľov cudzích jazykov), 

2. pomáhať pri príprave pedagogických zamestnancov na inovovaný prístup k výučbe,  

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

4. využívať IKT techniku v prípravách na vyučovanie a v samotnom vyučovacom 

procese, 

5. naďalej vyvíjať výchovno-vzdelávacie aktivity pre žiakov v mimoškolských 

činnostiach, 

6. posilniť spoluprácu školy a rodičov pri prípravách žiakov na maturitnú skúšku,  

7. sledovať nové projektové výzvy  

 

PK pracuje podľa plánu práce na rok 2013/2014, v l. polroku zasadala 2x a plnila 

úlohy, vyplývajúce zo septembrového a decembrového zasadania.  

V septembri sme upravili ŠkVP a prepracovali len tematické plány pre končiace 

študijné ročníky.  

Aj v tomto šk. roku spolupracujeme podobne ako po minulé roky s CVČ v Starej 

Ľubovni. Sme radi, že aj tento školský rok prišli do CVČ lektori hovoriaci anglicky aj 

nemecky. Vyučujúci ANJ stihli už pripraviť aj zrealizovať interaktívnu  hodinu, ktorá sa 

uskutočnila v piatok 7.2.  Zúčastnili sa jej žiaci I.HOA, 3.KCA a 4. PMO - čo bolo vcelku 

zaujímavé,  keďže sme tam mali začiatočníkov, stredne pokročilých tretiakov a terajších 

maturantov. Hosťom bol dobrovoľník Till z Dortmundu - Nemecka-, ktorý hovorí plynule 

anglicky, navštívil viackrát USA a na úvod hodiny nám spravil pútavú prezentáciu o svojej 

krajine. Potom nasledovali interaktívne a kreatívne konverzačné cvičenia, kde padlo 

množstvo otázok zo strany študentov , rôzne výmeny názorov a pohľadov na témy, 

cestovanie, mladí ľudia a pod. Túto akciu hodnotíme pozitívne a myslím si , že má zmysel v 

nej pokračovať. V Apríli k nám opäť príde ešte asi dobrovoľníčka z Dánska. 

 Pre žiakov  s vyučovacím jazykom nemeckým je pripravená takáto hodina na piatok 

21.marca 2014.  
 



 33 

 

 
 

 Vyučujúci sa dohodli na možnostiach vedenia rôznych záujmových útvarov, ktoré sú 

k dispozícii žiakom našej školy v šk.roku 2013/2014. Naďalej sa stretáme s nezáujmom  

študentov o túto formu vzdelávania sa mimo vyučovania.  

Vyučujúci majú vypracované plány pre študentov s individuálnym vzdelávaním 

a spolu so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Senkovou si dohodli rozvrh vyučovacích hodín, 

na ktorých spolupracujú aj asistenti  pani Smreková, Guzyová, Derevjaníková a pán 

Beňačka.  Je to výrazné uľahčenie práce pedagóga na hodine. Naďalej si dopĺňame testy 

a podklady na vyučovanie pre integrovaných žiakov a spracovávame si ich do takej formy, 

aby sme vo väčšej miere využili IKT techniku vo vyučovaní, resp. umožnili týmto žiakom e-

learningovou metódou vzdelávanie aj v domácom prostredí. Podobne sa snažíme aj pre 

študentov s individuálnym učebným plánom spracovať  učebné materiály do elektronickej 

podoby. 

Vyučujúci ANJ reagovali na ponuku zúčastniť sa divadelného predstavenia v ANJ 

s názvom Jack a Joe. Ponuku prijali aj obe gymnáziá v SL. Vyučujúci ANJ pripravili žiakov 

na predstavenie. Zúčastnili sa ho dňa 11.10.2013 štvrté ročníky študijných odborov. 

Elektronicky k nám prišla ponuka do žiackej prekladateľskej súťaže Juvenes 

Translatores, kam Ing. Ondrejková prihlásila aj našu školu. Organizátori súťaže nám však 

oznámili, že naša škola nebola vybratá. 

Dňa 12.12 2013 zorganizovali Mgr. Duchnická a Mgr Sabolová Deň britsko-ruskej 

kultúry. Skladal sa z dvoch častí. V 1. časti sa študenti zúčastnili vedomostného kvízu 

z oblasti geografie, kultúry, športu i politiky Veľkej Británie a Ruska. Otázky dostávali 

v angličtine a v ruštine, čím si precvičovali svoje jazykové zručnosti. Najlepší boli ocenení 

diplomom. Po vyhodnotení kvízu nasledovali prezentácie žiakov 1. a 2. ročníka Hotelovej 

akadémie o významných kultúrnych pamiatkach Moskvy a Sankt Peterburgu. Študenti si 

mohli okrem toho pozrieť výstavku ruského dreveného riadu a publikácie o britskom 

kultúrnom dedičstve.  

Druhý praktická časť bola venovaná príprave národných špecialít, konala sa v učebni 

praktického vyučovania, kde sa pod vedením vyučujúcich pripravoval tradičný anglický čaj 

a ruský čaj priamo zo samovaru. Ďalej si študenti vyskúšali prípravu klasických anglických 

raňajok – baked beans. Žiakmi pripravované špeciality poslúžili aj ako vzorky ochutnávky 

inonárodnej kuchyne pre nesúťažiacich študentov. 

Dňa 17.12.2013 sa uskutočnilo testovanie žiakov končiacich ročníkov v nemeckom 

a anglickom jazyku. Žiaci si mali možnosť vyskúšať testové úlohy z predchádzajúcej 

maturitnej skúšky 2013. Testovali sa v externej časti MS ako aj v písomnej forme internej 

časti MS. Toto testovanie prebieha už tradične posledný decembrový týždeň a teší sa veľkej 

popularite u študentov, ktorí k týmto úlohám pristupujú zodpovedne. Zúčastniť sa mohli aj 
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žiaci s individuálnym učebným plánom, ale túto možnosť využila len jedna žiačka 

(Urbanová). 

Dňa 19. 12.2013 sme po prvý raz po dlhom čase zorganizovali školské kolo 

olympiády v NEJ a v ANJ.  Súťaže sa zúčastnilo len málo žiakov – 9, ale sme radi, že sa 

našli aj takí, ktorí splnili kritériá postupu do oblastného kola. V ANJ Kuľandová – 4.KCA  

a v NEJ Šťastný – 3.KCA. 

Dňa 16.1.2013 sa žiačka Kuľandová zúčastnila obvodného kola Olympiády v ANJ 

v Bardejove, kde obsadila 5. miesto. 

Dňa 24.1.2014 sa uskutočnilo oblastné kolo Olympiády v nemeckom jazyku 

v Prešove. Pôvodne sa malo toto kolo realizovať  v Bardejove, ale kvôli zmene v zákone sa 

presunulo do Prešova a spojili sa tri oblastné kolá do jedného miesta. V našej kategórii 2D 

bolo 20 účastníkov z troch oblastí. Celkovo skončil náš žiak z triedy III.KCA - Peter 

Šťastný na 9. mieste, ale z nášho regiónu bol  druhý. Z celkového počtu 100 bodov získal 

76, čím splnil predpoklad postupu na kraj, ale bohužiaľ do ďalšieho kola postupovali len tí, 

ktorí sa umiestnili na prvom mieste. 

Kolegyňa Mgr. Ondrejková organizuje  pre študentov zájazd do Paríža a Londýna. 

Momentálne je prihlásených 10 žiakov a jeden učiteľ. Termín je 15.6.-21.6.2014. 

Snažíme sa o spoluprácu aj s inými PK. V rámci prehliadky Medovníkový výrobok  

sme preložili majstrom odborného výcviku zloženie výrobku do NEJ a ANJ. 

 

OPATRENIA 

- naďalej sa  venovať dlhodobým úlohám (výsledky projektu „Nastúpme na novú 

cestu výučby“ realizovať v praxi, koordinovať tvorbu školských vzdelávacích 

programov, vytvárať inovované vzdelávacie materiály pre interaktívnu výučbu, 

upravovať materiály ANJ/NEJ 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, 

- využívať IKT techniku v prípravách na vyučovanie a v samotnom vyučovacom 

procese, 

- naďalej vyvíjať výchovno-vzdelávacie aktivity pre žiakov v mimoškolských 

činnostiach, 

- posilniť spoluprácu školy a rodičov pri prípravách žiakov na maturitnú skúšku,  

- spolupracovať na novom projekte. 

 

 

V Starej Ľubovni, 26.2.2014 

       Vedúca PK: PaedDr. Dana Joštiaková     
 

 

2. polrok 

 

Plnenie opatrení z polročnej analýzy: 

- naďalej sa  venovať dlhodobým úlohám (výsledky projektu „Nastúpme na novú cestu 

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

vytvárať inovované vzdelávacie materiály pre interaktívnu výučbu, upravovať materiály 

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

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

- naďalej vyvíjať výchovno-vzdelávacie aktivity pre žiakov v mimoškolských činnostiach, 

- posilniť spoluprácu školy a rodičov pri prípravách žiakov na maturitnú skúšku,  

- spolupracovať na novom projekte. 

Úlohy sa plnia buď priebežne, alebo sú splnené. 

     

PK pracovala podľa plánu práce na rok 2013/2014, v II. polroku zasadala 2x a plnila 

úlohy, vyplývajúce z marcového a júnového zasadania.  

Aj v tomto šk. roku spolupracujeme podobne ako po minulé roky s CVČ v Starej 

Ľubovni. Sme radi, že aj tento školský rok prišli do CVČ lektori hovoriaci anglicky aj 

nemecky. Vyučujúci ANJ Mgr. Buchovecký uskutočnili v piatok 7.2. interaktívnu  hodinu 

s nemeckým lektorom Tillom Martinom Hoffmannom, ktorý pochádza z Dortmundu 

a plynule hovorí anglicky. Zúčastnili sa jej žiaci I.HOA, 3.KCA a 4. PMO. Prezentoval 

informácie o svojej krajine a konverzoval so žiakmi po anglicky. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

V piatok, dňa 3.apríla 2014, na tretej vyučovacej hodine uskutočnila sa interaktívna hodina 

v nemeckom jazyku s tým istým nemeckým lektorom. Zúčastnili sa jej žiaci z tried I.SVS, 

II. NVS, IV. KCA a IV. PMG.  Náš zahraničný lektor si pre nás pripravil pútavú prezentáciu 

o svojej krajine a svojom rodisku. Sprostredkoval našim žiakom presne tie krajinovedné 

informácie, ktoré potrebujú k maturitným témam. Fakty podal veľmi zaujímavo a našim 

žiakom sa celá hodina veľmi zapáčila. Počas prezentácie sme jeho výklad prerušovali našimi 

vstupmi a rozvíjali priebežne diskusiu. Obe strany hodnotili túto aktivitu pozitívne 

a vyjadrili presvedčenie, že bude dobré v nej pokračovať. 
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V dňoch 15.-21.6.2014 umožnili sme našim 10 žiakom z tried I.KCO, I.HOA, II.KAC, 

2.HOA, 2.PMO  pod vedením Ing. Ondrejkovej spolu s bilingválnym gymnáziom z Košíc 

spoznať pamätihodnosti Francúzka a Anglicka. V Paríži si pozreli Eifelovu vežu, 

Montmartre, Louvre, Champs Elysees, Víťazný oblúk, baziliku Sacré-coeur, navštívili 

kráľovský zámok Versailles, modernú štvrť La Défense, a dva dni strávili v Londýne, kde 

absolvovali prehliadku Westminsterského opátstva, videli Big Ben, Tower Bridge, park 

James, výmenu stráže pri Buckingham. paláci a Múzeum voskových figurín Madame 

Tussaud. 

Vyučovanie cudzích jazykov realizujeme modernými vyučovacími metódami s využitím 

IKT techniky. Naša najstaršia učebňa, bývalý archív má však počítače, ktoré sú už 

opotrebované, preto navrhujeme ich stiahnutie z učebne. Možno by sa z ich použiteľných 

komponentov dal ešte poskladať počítač do niektorého kabinetu. Do tejto učebne by sme 

potrebovali novú IKT techniku. 

Vzhľadom k tomu, že naši členovia pracujú sústavne na rôznych projektoch, nových 

vyučovacích materiáloch, ŠkVP - v elektronickej podobe, potrebovali by mať k dispozícii aj 

mimo vyučovania počítač alebo notebook. Učitelia ANJ túto možnosť nemajú. Navrhujeme 

zaobstarať pre nich dva notebooky. 

Pri analýze výsledkov maturitných skúšky z cudzích jazykov sme síce mohli konštatovať, že 

všetci žiaci nám zmaturovali, ale s ich výsledkami sme nemohli byť spokojní. Vyučovací 

proces nám narúšala ich neprítomnosť kvôli školským aktivitám (zahraničná stáž, SOČ 

a pod.). Boli odkázaní viac na samoštúdium. 

V tomto polroku sme začali spoluprácu na 18-mesačnom projekte Hotelierstvo a 

gastronómia 3. tisícročia. 
 

OPATRENIA 

- naďalej sa  venovať dlhodobým úlohám (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, 

- využívať IKT techniku v prípravách na vyučovanie a v samotnom vyučovacom 

procese, 

- naďalej vyvíjať výchovno-vzdelávacie aktivity pre žiakov v mimoškolských 

činnostiach, 

- posilniť spoluprácu školy a rodičov pri prípravách žiakov na maturitnú skúšku,  

- spolupracovať na novom projekte Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia. 

 

V Starej Ľubovni, 26.6.2014                                       Vedúca PK: PaedDr. Dana Joštiaková     
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V rámci činnosti predmetovej komisie telesnej výchovy a športu 

boli v školskom roku 2013/2014 realizované tieto aktivity: 

 

 

1. polrok  

 

Predmetová komisia zasadala dva krát : 

1. zasadnutie :  9.9.2013 

 

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

2.  Mimo vyučovacia činnosť na poli TSV, záujmové útvary- športové  krúžky 

3.  Športové súťaže   - školské súťaže 

                                - okresné kolá 

                                    - obvodné kolá 

                                   -  školské súťaže- športové podujatia zamestnancov školy 

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

kabinetu TSV, telovýchovných priestorov a vyučovacieho procesu. 

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

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

7.  Posezónna údržba a odstávka viacúčelového ihriska, ukončenie prevádzky 

8.  Konzultácia rozvrhu hodín a využiteľnosti telovýchovných objektov školy 

9.  Rôzne, diskusia     
         

2. zasadnutie :  19.12.2013 

              

Program zasadnutia:  

1. Tematické  plány, ich plnenie,                                                                                                                 

2.  Príprava školských a obvodných športových súťaží ,uskutočnené podujatia- výsledky 

3.  Príprava lyžiarskeho kurzu pre  2. ročník 

4.  Činnosť v oddeleniach športových hier a záujmových útvarov 

7.  Dokončovacie práce viacúčelového ihriska –mantinely, ochrana pletiva,                                                         

8. Rôzne, záver                          

               

A/ Vyučovanie povinnej TSV a športových hier: 

 

V šk. roku 2013/14 sa vyučuje TSV:  

SOŠ Jarmočná 108 : 25 oddelení : 13 od. chlapcov /2 hod. týžd., 1 odd. 1 hod týžd./ 

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

                                            2 odd. ŠPH, 30 chlapcov, 15 dievčat, 2 hod. týždenne 

 

Elokované pracovisko- Lomnička: 8 odd.TSV / 5 ch, 3 d /  2 hod. týždenne – 5 oddelení   

                                                                                   1 hod. týždenne – 3 oddelenia 

 

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 žiakov o telesnú výchovu, pripravenosť a tiež dochvíľnosť na 

vyučovacie hodiny. Je zaznamenaný pomerne veľký počet , aj keď nižší ako v predošlom 

školskom roku /9 +22/ oslobodených žiakov od TSV : 

- 8  žiakov  v III. zdravotnej skupine – tel. výchova s úľavami 

- 17 žiakov v IV. zdravotnej skupine – oslobodení od TSV 
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Z pohľadu úrovne žiakov, môžeme konštatovať, že pohybové zručnosti a schopnosti sú 

štatisticky na podobnej úrovni, ako v predošlých školských rokoch.  

V mesiacoch IX.-X. 2013 sa uskutočnilo vo oddeleniach TSV testovanie žiakov v rámci 

celoštátneho výskumu v projekte s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja pod 

názvom :“ Telesný, funkčný a motorický rozvoj stredoškolskej mládeže v reflexii jej 

pohybovej aktivity“. 
 

Opatrenia a návrhy:  

- motivovať žiakov ku väčšiemu záujmu žiakov o TSV 

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

- vo väčšej miere kladne hodnotiť snaživých žiakov, 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. 

- v zmysle „Školského vzdelávacieho programu TSV „ , rozšíriť obsah vyučovania 

o ďalšie  športové disciplíny /flórbal, tenis, bedhminton.../ 
        

B /   Športové podujatia, športové súťaže          

10.-13. 9. 2013 : Plavecký kurz pre 2. ročník – základný a zdokonaľujúci plavecký výcvik, 

kurz absolvovalo 34 žiakov / Mestská plaváreň/ 

 

4.10. 2013 :  Okresné kolo v cezpoľnom behu - Historický tábor v Starej Ľubovni : 

                     výsledky :  dievčatá - 13. Česlikovská Petra 

                                                        14. Hutníková Barbora 

                                                        17. Želonková Eva 

                                        chlapci  - 11. Štucka Matej 

                                                         14. Heban Jozef 

                                                         Bačík Michal – pretek nedokončil 

 

                                        chlapci : družstvá :  5. miesto – SOŠ Jarmočná  S.Ľ. 

                                        dievčatá: družstvá : 4. miesto -   - „ -    

 

14. 11. 2013 :  Obvodné kolo vo futsale chlapcov SŠ : 

                          Organizátor : Cirkevné gymnázium 

                          Miesto : Športová hala 

                          Výsledky :   1. SOŠT – S.Ľ. 

                                   2. SOŠ- Jarmočná S.Ľ. 

                                                   3. OA –S.Ľ. 

                                                   4. Cirkevné gymnázium S.Ľ. 

                                                    5. SOŠ sv. Hof.- Podolínec 

                                                    6. Gymnázium T.V. S.Ľ. 

 

15.11.2013 :  Školské kolo v stolnom tenise jednotlivcov /ch+d/ 

                      Počet zúčastnených žiakov :  64 /52 ch, 12 d/ 

                  Výsledky : dievčatá :  1. Divišová Zuzana 

                                                                2. Habiňáková Zuzana 

                                                                3. Kmečová Katarína 

                                                               4. Valeková Martina 
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                                          chlapci :    1. Dunka Robert 

                                                                2. Mirga Dávid 

                                                                3. Oračko Jozef 

                                                              4. Oračko Lukáš 

Poznámka: technické zabezpečenie – prostriedky ZRPŠ 

 

22.11.2013 :  Obvodné kolo v stolnom tenise žiakov SŠ v družstvách 

                      Organizátor :  Obchodná akadémia S.Ľ. 

                        Miesto :  Športová hala S.Ľ. 

                        Počet účastníkov :  7 družstiev chlapcov, 6 družstiev dievčat 

                        Výsledky : chlapci - 1. SOŠ sv. Hofbauera Podolínec 

                                                        2. SOŠ Jarmočná 108 S.Ľ. 

                                                       3. SOŠT - Levočská  S.Ľ. 

                                       dievčatá  - 1. Gymnázium T. Vansovej S.Ľ. 

                                                         2. Obchodná akadémia S.Ľ. 

                                                        3. Cirkevné gymnázium S.Ľ. 

 

26.11. – 2.12.2013 : Medzitriedny turnaj –školské kolo vo futsale 

                     Miesto : telocvičňa školy 

                                 Počet družstiev : 7 

                                 Počet žiakov : 42 /chlapcov/ 

                                 Hrací systém : podľa platných pravidiel futsalu                                                       

         

13. 12. 2013 – Stolnotenisový turnaj zamestnancov školy v dvojhre, štvorhre a mix  

                       Miesto : telocvičňa školy 

                        Počet zúčastnených : 17, / 10 m., 7 ž./ 

                        Výsledky :  ženy :  1. Senková D. 

                                                         2. Sroková V. 

                                                         3. Joštiaková D. 

                                           muži:   1. Čanda J. 

                                                         2. Duchnický P. 

                                                         3. Reľovský M. 

                                                                    

Neuskutočnené športové podujatia :  Výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz pre 2. ročník  

Hlavné dôvody neuskutočnenia :  

- malý počet prihlásených žiakov 

- pohodlnosť žiakov 

- slabá pohybová zručnosť základov lyžovania /nie je dôvod/ 

- nedostatok lyžiarskej výstroje –neochota pozháňať, zapožičať 

- prestíž, osobný imidž vo výstroji a oblečení... 

- malá podpora u rodičov , problém so zaplatením nevyhnutných poplatkov k zabezpečeniu kurzu. 

                

Opatrenia :   
Navrhujem, aby žiaci 2. ročníka  predplácali náklady spojené so zabezpečením kurzu a to formou  

splátok 10.- EUR v mesiacoch  IX.- XII. kalendárneho roka na formu kurzu s dennou dochádzkou. 

Po kurze by bolo finančné vyrovnanie s usporenou čiastkou 40.- EUR.                

          

 

 

 



 40 

C/  Ochrana života a zdravia                    

                      

Uskutočnené podujatia :                      

20. 9. 2013 -    Účelové cvičenie č. 1 pre 1 ročník 

23. 9. 2013 -    Účelové cvičenie č. 3 pre 2. ročník 

                        

Účelové cvičenia sa uskutočnili v plnom rozsahu obsahu a cieľov určených plánmi 

a osnovami formou praktických cvičení, ukážok, prednášok pri prekonaní 5 až 8 

kilometroch v okolitom teréne - prírode. Pri oboch cvičeniach bola žiakom vysvetlená 

potreba ovládať základné pravidlá ochrany zdravia človeka, význam ochrany životného 

prostredia a význam  environmentálnej výchovy.  

ÚC č. 1 : Historický vrch „ Marmon“ 

ÚC č. 3 : Hasičský a záchranársky zbor SR, Stará Ľubovňa 

 

D/  Materiálno – technické podmienky pre vyučovací predmet TSV: 

 

Sú na škole na pomerne dobrej úrovni. Potrebné je tieto podmienky zlepšiť na Elokovanom                    

pracovisku – Lomnička. Podmienky je potrebné udržiavať v optimálnom stave a podľa                      

možností zlepšiť: 

- bol dodaný nový posilňovací stroj do odlúčeného pracoviska – Lomnička 

- boli inštalované ochranné siete pred zadné steny telocvične –ochrana obkladu 

a rebrín pred nárazom lopty   

- podľa možností ďalej realizovať výstavbu viacúčelového športového areálu pri 

zapojení žiakov v rámci OVY,  

- vybudovať atletickú dráhu –ovál  250 m 

- v rámci projektu dokončiť a realizovať cvičebnú asfaltovú plochu s využitím pre  

ďalšie  športové hry : farebné odlíšenie hracích plôch , farebné čiary 

- doplniť telovýchovný materiál v rámci vyučovacieho procesu a záujmových útvarov: 

- materiál na flórbal, balík hokejok, loptičiek a brankárskych výstrojí 

- doplniť počet stolnotenisových rakiet            

- zakúpiť materiál na bedghminton /rakety, košíky/ 

 

E/  Vzdelávanie učiteľov TSV: 

Špeciálneho vzdelávania sa v I. polroku učiteľ TSV nezúčastnil. 

                  

Opatrenia a návrhy :  

- sledovať ponuky vzdelávajúcich programov        

          

F/  Telovýchovné aktivity, športové podujatia zamestnancov školy: 

 

Uskutočnil sa stolnotenisový turnaj zamestnancov školy /už spomenuté/ 

                         

Opatrenia a návrhy: naďalej podporovať športové aktivity a podujatia zamestnancov                          

školy. 

 

 

            

V Starej Ľubovni  24.februára 2014                                        PaedDr. Fabian Igor 

                                                                                                 predseda PK TEV 
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2. polrok                      

 

Predmetová komisia zasadala  dva krát podľa plánu práce PK: 

 

1. zasadnutie 14.3.2014 s programom: 

- priebežné plnenie tematických plánov 

- vyhodnotenie uskutočnených športových podujatí, súťaží  

- príprava a zabezpečenie nastávajúcich podujatí, súťaží- príprava účelových cvičení 

pre 1. a   2.ročník, príprava  Kurzu ochrany života a zdravia človeka 

- dochádzka žiakov na vyučovacie hodiny TSV, činnosť športových krúžkov 

- plánované stavebné práce za účelom vylepšenia materiálno-technických a 

priestorových podmienok pri vyučovaní TSV 

- rôzne 

 

2. zasadnutie –6.6.2012 s programom : 

- vyhodnotenie uskutočnených športových súťaží a reprezentácie školy  

- vyhodnotenie účelových cvičení pre I. a II. roč. 

- vyhodnotenie kurzu ochrany života a zdravia človeka pre III. roč. 

- vyhodnotenie stavebných prác pri výstavbe a zdokonalení športovísk školy. 

- vyhodnotenie práce PK –TEV v škol. roku 2012/2013 

- rôzne 

 

 

A/  Vyučovanie povinnej TSV a športových hier : 

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

vyučovacích hodín, menšie nedostatky  sú pri plnení atletiky kôli  zatiaľ 

nepostačujúcim technickým podmienkam. Úroveň odbornosti  pri vyučovaní je 

dostačujúca ,vyskytli sa nedostatky u žiakov s povinnou dochádzkou a dochvíľnosťou.  

- pri tvorbe ŠVP a nastávajúcich tematických plánoch zaradíme nové športové 

disciplíny, ako je flórbal, resp. hokejbal za cieľom zatraktívniť a motivovať vyuč. 

predmet TSV, zakomponujeme to aj od budúceho školského roka aj do tematických 

plánov. 

 

Opatrenia a návrhy : 

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

- neustále sa snažiť 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, 

- do ŠVP a tematických celkov postupne zaraďovať ďalšie súčasné trendy športových 

disciplín / florbal, hokejbal, korčuľovanie /nie v telocvični/,minifutbal .../ 

- dokončiť viacúčelovú plochu s využitím pre spomínané športové disciplíny. 

V súčasnosti sa realizuje. 

- naďalej dbať o efektívne využitie priestorov telocvične, optimálne voliť cvičebné 

skupiny pri tvorbe rozvrhu hodín. 

 

B/  Športové súťaže organizované na základe plánu práce PK a  kalendára SAŠŠ 

 

ad.2/ :   Uskutočnené podujatia: 

Okresné kolo v basketbale chlapcov SŠ  /SOŠT/;   termín:  21.3.2014 

výsledky:  5.  miesto SOŠ Jarmočná 108       
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Okresné kolo vo volejbale dievčat  /organizátor SOŠ Jarmočná/;   termín : 26.3.2014 

výsledky :  4. miesto    SOŠ Jarmočná 

 

Okresné kolo vo volejbale chlapcov /organizátor SOŠ Jarmočná/;   termín :  1.4.2014 

výsledky :  4.miesto SOŠ Jarmočná 

 

Krajské kolo vo volejbale žiakov stredných škôl / organizátor SOŠ Jarmočná/;   

termín :  22. 4.2014 

víťazom a postupujúcim na Majstrovstvá Slovenska  sa stalo Gymnázium T. Vansovej,                             

Stará Ľubovňa 

 

Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov stredných škôl /spoluorganizátor SOŠ Jarmočná 

108, St. Ľubovňa;    termín : 6.-7. 5. 2014 

výsledky :  1. Trenčín – Športové gymnázium –centrum Olympijskej prípravy 

                   2. Stará Ľubovňa – Gymnázium T.Vansovej S.Ľ. 

                   3. Nitra – Športové gymnázium                                           

 

Majstrovstvá Slovenskej republiky Slovenského volejbalového zväzu vo volejbale žiakov 

/spoluorganizátor SOŠ Jarmočná 108;   termín :  23. -25. 5.2014 

   

Lyžiarsky kurz aj napriek prípravám, ktoré neboli zanedbané sa neuskutočnil, z dôvodu                             

malému záujmu žiakov. 

 

Opatrenia : zvážiť o zakomponovanie povinnosti žiaka účasti na kurze v I. ročníku 

 

Okresné kolo vo futbale chlapcov stredných škôl sa neuskutočnilo 

                                                                                                                                                                 
Športové hry:  Činnosť 2 oddelení športových hier a 10 športových krúžkov  kladne     

napomáha, realizuje   športovú prípravu pre reprezentáciu školy na športových súťažiach, 

organizovaných SAŠŠ, MŠVVaŠ alebo školou. 

              

Opatrenia a návrhy : na základe podmienok a tradície naďalej byť ústretový a nápomocný                                                    

pri organizovaní športových súťaží na úrovni školy, obvodu, kraja a aj Slovenska                      

 

C/  Ochrana života a zdravia človeka 

 

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

dovolili  poveternostné podmienky: 

ÚC č. 2  pre I. ročník sa uskutočnilo    19.5.2014 

ÚC č. 4 pre II. ročník sa uskutočnilo    20.5.2014 

Kurz ochrany života a zdravia /KOŽAZ/ pre III. ročník sa uskutočnil  v dňoch 27.-29.5.2014 

formou s dennou dochádzkou             

                 

Opatrenia a návrhy:  

- Naďalej dbať o plnenie obsahu a cieľa ÚC a KOŽAZ 

- dbať na bezpečnosť pri cvičeniach 

- naďalej pripravovať náhradný program v prípade nepriaznivého počasia 

- naďalej spolupracovať s odbornými partnermi 

- podľa možnosti stabilizovať kolektív inštruktorov cvičení a kurzov. 

- organizovať kurzy a cvičenia podľa nového ŠVP 
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D/  Materiálno - technické podmienky : 

 

- podmienky na výučbu TEV sú dobré s možnosťami ďalšieho vylepšenia, z čoho 

spomenieme: 

- dokončenie viacúčelového športového areálu, 

- dobudovanie školského ihriska s pevnou hracou plochou na športové hry- 

viacúčelová  

- plocha pre rozširujúce sa športové odvetvia –florbal, hokejbal, minifutbal, 

korčuľovanie a pod. 

- výstavba atletickej regulérnej oválnej dráhy s dĺžkou 250 m a s doskočiskom na skok 

ďaleký,  

 

Opatrenia a návrhy:  

- Pokračovať vo výstavbe a rekonštrukciách športových objektov na základe možných 

podmienok , najmä finančných.                                                  

                                                                                    

E/ Vzdelávanie učiteľov TEV :  
-   uskutočňuje sa priebežne na základe metodických pokynov KMC v Prešove a iných 

zdrojov. 

 

 

V Starej Ľubovni, 22.6.2014                            spracoval : PaedDr. Fabian I., vedúci PK TEV 
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V rámci činnosti predmetovej komisie prírodovedných predmetov  

boli v  školskom roku 2013/2014 realizované tieto aktivity: 

 

 

1. polrok  

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov pracovala podľa plánu na školský rok 

2013/2014. V prvom polroku zasadala 2 - krát, podľa daného harmonogramu. Pracovala 

v tomto zložení :  

 Ing. Pekárová Zuzana 

 Mgr. Kaletová Anna 

 Ing. Struková Štefánia 

 Ing. Sroková Viera 

 Ing. Hovan Ján 

 Ing. Duchnický Peter 

 Ing. Jozef Čanda 

 

Na prvom pracovnom stretnutí boli všetci členovia oboznámení s plánom práce 

predmetovej komisie na tento školský rok, ktorý bol prerokovaný a schválený. Taktiež boli 

vypracované Ročné tematické plány jednotlivých vyučovacích predmetov na školský rok 

2013/2014. Väčšiu pozornosť sme upriamili na  prípravu Ročných tematických plánov pre 

žiakov so ŠVVP v predmete matematika. Pri tejto práci sme využili odbornú pomoc 

špeciálneho školského pedagóga – Mgr. Senkovej. 

 

 V priebehu mesiaca október žiaci prvých ročníkov študijných a učebných odborov 

vypracovali vstupné testy z matematiky. Výsledky tohto testovania boli  v študijných 

odboroch ako aj v učebných odboroch podpriemerné, okrem študijného odboru Hotelová 

akadémia, kde boli výsledky primerané. Problém vidíme v tom, že žiaci prichádzajúci do 

prvých ročníkov majú  veľmi slabé základy  zo základnej školy, čo výrazne sťažuje 

vyučovací proces. Príčinu vidíme aj v nezodpovednom prístupe žiakov ku školským 

povinnostiam a takmer žiadnej domácej príprave. Žiaci  prejavujú veľmi malý záujem o 

vzdelávanie prostredníctvom doučovania. Učitelia už viackrát zdôraznili žiakom na 

hodinách aj takúto formu pomoci. 

 

Plnenie časovo-tematických plánov: 

Ročné tematické plány sa plnia priebežne, nevyskytujú sa v ich plnení výraznejšie rozdiely 

medzi naplánovaním a reálnym stavom. 

 

Hodnotenie výsledkov žiakov s individuálnymi potrebami – každý rok sa počet žiakov 

s individuálnymi potrebami v jednotlivých triedach zvyšuje. Učitelia sa snažia vychádzať 

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

predmetov. Hľadajú a využívajú vhodné formy a metódy práce s nimi. V tomto školskom 

roku už využívame najmä na hodinách matematiky pomoc štyroch asistentov, čo sa nám 

osvedčilo. Žiaci dosahujú výsledky primerané svojim schopnostiam a danostiam. Sú žiaci, 

ktorí sú veľmi šikovní, zaujímajú sa o štúdium v danom odbore, sú snaživí, pracovití, ale 

taktiež máme aj žiakov, ktorí sa menej zaujímajú o štúdium, sú apatickí, nezodpovední voči 

svojim povinnostiam, nepripravujú sa na vyučovanie, nenosia si kompenzačné pomôcky 

a stáva sa, že svoje začlenenie zneužívajú.  
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Súťaže : 

Aj v tomto školskom roku sa naši študenti zúčastnili medzinárodnej informatickej 

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

technológie (IKT).   

V tomto školskom roku sme po prvýkrát pripravili netradičnú matematicko – logickú 

súťaž pre všetkých žiakov našej školy – PIŠKVORKY. Súťaž prebehla dňa 26.11. 2013. 

Organizovali ju učitelia matematiky Ing. Pekárová a Mgr. Kaletová. Súťaže sa zúčastnilo 36 

žiakov z rôznych ročníkov. Žiaci hrali vo dvojiciach na päť víťazných hier. Víťaz vždy 

postupoval do ďalšieho kola. Najúspešnejším „piškvorkárom“ sa stal Martin Hutník z III. 

KCA triedy. 

 

Planéta vedomostí : 

Tento náučný portál majú možnosť využívať najmä učitelia prírodovedných 

predmetov. V tomto vzdelávacom systéme je profesionálne spracovaný digitálny obsah 

s jednoduchými nástrojmi pre učiteľov a žiakov. Je to interaktívna pomôcka pre moderné 

školy na Slovensku. Ing. Sroková vytvorila všetkým členom tejto komisie prístupové kontá 

na tento portál.  

Taktiež sme si naplánovali samostatné stretnutie, na ktorom sa chceme venovať práci 

s interaktívnou tabuľou – kolegovia si medzi sebou vymenia rôzne poznatky a postrehy. 

 

PK prírodovedných predmetov sa snaží o aktívnejšie presadzovanie moderných 

informačných technológií a vyučovacích metód, využívanie pomôcok didaktickej techniky 

a rozvoj logického myslenia.  

 

Rôzne : 

 Učitelia realizujú stretnutia záujmových útvarov podľa vypracovaných plánov 

záujmových útvarov na príslušný školský rok 

 Členovia tejto PK sú nápomocní žiakom aj  v rámci konzultačných hodín 

 Príprava žiakov na matematickú súťaž Pangea 

 Príprava súťaže Sudoku 

 Aktualizácia násteniek 

Návrhy a opatrenia :  

 motivovať a zapájať žiakov do rôznych súťaží – súťaž SUDOKU, PANGEA  

v 2. polroku šk. r. 2013/2014 (Ing. Pekárová, Mgr. Kaletová) 

 pripraviť vedomostný kvíz z predmetov biológia, chémia, geografia, ekológia, 

matematika, informatika pre žiakov prvých ročníkov 

 naďalej vytvárať priestor pre využívanie IKT na vyučovacích hodinách 

 vytvárať inovované vzdelávacie materiály pre interaktívnu výučbu 

 vypracovať e-learningové materiály pre žiakov so ŠVVP 

 pomáhať  žiakom s individuálnymi potrebami, motivovať a povzbudzovať ich 

v práci, aby zlepšili svoje výsledky 

 vypracovať materiál potrebný pre prijímacie pohovory v predmete matematika 

 posilniť spoluprácu školy a rodičov pri prípravách žiakov na maturitnú skúšku  

 dôsledne dodržiavať školský poriadok, kontrolovať dochádzku žiakov na vyučovaní, 

stanoviť študentom presné kritériá a dodržiavať ich. 

 

 

V Starej Ľubovni  21.2.2014    vedúca PK : Ing. Pekárová Zuzana 
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2. polrok 

 

 Predmetová komisia prírodovedných predmetov pracovala podľa plánu na školský 

rok 2013/2014. V druhom polroku zasadala dvakrát, podľa riadneho harmonogramu. 

Pracovala v tomto zložení :  

 Ing. Pekárová Zuzana 

 Mgr. Kaletová Anna 

 Ing. Struková Štefánia 

 Ing. Sroková Viera 

 Ing. Hovan Ján 

 Ing. Duchnický Peter 

 Ing. Jozef Čanda 

 

Opatrenia z prvého polroka sme splnili. 

 

 V tomto školskom roku sa naši študenti študijných odborov 1. – 3. ročníka zúčastnili 

testovania PANGEA 2014. Pangea je celoeurópska matematická olympiáda pre žiakov 

základných a študentov stredných škôl. Hlavným cieľom olympiády Pangea je zvýšiť 

záujem študentov o matematiku a zdokonaliť ich logické myslenie. Avšak máme k tomuto 

testovaniu aj výhrady. Niektoré úlohy „neladia“ s učivom, ktoré sa v danom ročníku 

preberá. Mnoho úloh bolo nevhodných pre jednotlivé skupiny, napr. v teste pre druhákov 

boli úlohy s problematikou, ktorej sa venujeme vo štvrtom ročníku a pod. 

 Svet zachvátilo šialenstvo v podobe tabuliek s číslami. Ani my sme nelenili 

a pripravili sme pre študentov súťaž SUDOKU. Ide o zaujímavú súťaž, ktorá je náročná na 

logické myslenie riešiteľa. Je to jedinečný hlavolam. Vypĺňajú ho ľudia všetkých generácií 

bez ohľadu na vzdelanie a spoločenské postavenie. Prepadli mu už milióny ľudí na celom 

svete. A takouto cesto sa snažíme priblížiť študentom matematiku. V čom spočíva teda 

kúzlo SUDOKU? „ Mriežka s prázdnymi okienkami proste volá po tom, aby ste ju vyplnili.“  

 V mesiaci máj Ing. Štefánia Struková pripravila pre študentov študijných odborov 

vedomostný kvíz z geografie, v ktorom mali možnosť študenti preukázať svoje vedomosti 

týkajúce sa našej vlasti. Testovanie dopadlo veľmi dobre, najslabší študent dosiahol 

v testovaní 40 % a najúspešnejší 88 %.  

           V druhom polroku školského roka 2013/2014 sa členovia PK PVP intenzívne 

venovali príprave nových vzdelávacích programov nielen pre študijné a učebné odbory, ale 

aj pre nadstavbové štúdium. Priebežne sme riešili rôzne pripomienky a nezrovnalosti. 

Zhromažďovaniu a kompletizovaniu jednotlivých podkladov sa venuje Ing. Ján Hovan. 

 

Učitelia sa snažili vo svojom vyučovacom procese využívať vo väčšej miere 

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

www.zborovna.sk, www.oskole.sk,  a pod., kde nachádzali množstvo materiálov pre 

zlepšenie a skvalitnenie svojej práce.  

Taktiež sa venovali vytváraniu vzdelávacích materiálov pre interaktívnu výučbu 

a vypracovaniu e-learningových  materiálov pre žiakov so ŠVVP. 

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY – v mesiaci máj sa konali prijímacie skúšky z predmetu 

matematika pre uchádzačov študijných odborov – kuchár, čašník, pracovník marketingu 

a operátor stavebnej výroby. Prijímacie skúšky prebehli v dvoch termínoch : 

 1. termín – 12.5.2014 

 2. termín – 15.5.2014 

http://www.oskole.sk/
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Písomné testy z matematiky, ktoré pripravili Ing. Pekárová Zuzana a Mgr. Kaletová Anna 

obsahovali : 

 matematické úlohy s výberom správneho riešenia, výsledku 

 jednoduché slovné úlohy na výpočet percenta, obvod a obsah rovinných útvarov, 

povrch a objem priestorových telies 

 

Hodnotenie výsledkov žiakov s individuálnymi potrebami – učitelia sa snažia uľahčiť 

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

hľadajú a využívajú vhodné formy a metódy pre prácu s nimi. Žiaci dosahujú výsledky 

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

dochádzka, ktorá niektorým začleneným žiakom 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 žiakom aj  v rámci konzultačných hodín.  

 

Návrhy a opatrenia :  

 motivovať a zapájať žiakov do rôznych súťaží, 

 naďalej vytvárať priestor pre využívanie IKT na vyučovacích hodinách, 

 vytvárať vzdelávacie materiály pre interaktívnu výučbu, 

 vypracovať e- learningové materiály prírodovedných predmetov pre študentov, 

 naďalej pomáhať  žiakom s individuálnymi potrebami, motivovať a povzbudzovať 

ich v práci, aby zlepšili svoje výsledky, 

 obohatiť výučbu matematiky o pamäťové cvičenia – tzv. tréning pamäte, rozvíjať 

logické myslenie 

 zaviesť terénne vyučovanie geografie – geografia sa len ťažko zaobíde bez terénu, 

pretože každý, kto to myslí s geografiou aspoň trochu vážne, ju aplikuje v teréne.  

Ťažko sa žiakom v triede vysvetľujú procesy, ktoré utvárali ich okolie, miesta, kam 

sa chodia hrávať, prechádzať.  

 Terénne cvičenie neprebieha v striktnom prostredí bežnej, v obyčajnej triedy, kde 

jednotlivec  komunikuje učiteľom, ale v živom a pestrom prostredí prírody alebo 

obce. Tu sa môže rozprávať nielen so spolužiakmi, ale aj s učiteľom či verejnosťou. 

Aj terénne cvičenia majú svoje úskalia. Vyžadujú predovšetkým dôkladnú prípravu 

učiteľa aj 

žiakov.  

 Moderné vyučovanie ekológie – využívanie internetových portálov, napr. 

www.platforma.ekofondplus.sk , pravidelná aktualizácia informácií a podávanie 

tipov ako efektívne a úsporne zaobchádzať s energiou nielen v škole ale aj okolí 

školy. Možnosť pridávania vlastných riešení ako šetriť energiou, inštalovať moderné 

technológie alebo motivovať k environmentálnemu správaniu.  

 

 

 

V Starej Ľubovni  26.6.2014    vedúca PK : Ing.Pekárová Zuzana 

 

 

http://www.platforma.ekofondplus.sk/
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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 2013/2014 realizované tieto aktivity: 
 

 

 

1. polrok  

 

V 1. polroku šk. roku 2013/2014 sa uskutočnili tieto podujatia a vykonali sa úlohy členmi 

PK OP teoretického a praktického vyučovania: 

 

- PK zasadala 2 krát pri riešení plánovaných a mimoriadnych úloh 

- Časovo-tematické plány sa plnia podľa schválených plánov na šk. rok 2013/14 

- Poskytujú sa konzultácie študentom podľa potrieb výučby 

- Zrealizovalo sa školské kolo SOČ s účasťou študentov 3. ročníkov za pomoci   

      konzultantov PK OP 

- Tvoria sa témy na MS šk. roku 2013/2014 podľa smerníc MŠ SR 

- Tvoria sa témy na ZS šk. roku 2013/2014 podľa smerníc MŠ SR 

- Pravidelne sa vyhotovujú nástenné noviny na aktuálne témy výučby, spoločenského 

diania 

- Prebieha spolupráca s MC, pedagógovia sa zúčastňovali na podujatiach 

realizovaných MC, či podujatiach realizovaných v škole 

- Úspešne prebieha činnosť záujmových krúžkov 

- Vzdelávanie zamestnancov, rozširovanie poznatkov a vedomostí vo vyučovacích 

predmetoch, samovzdelávanie  i spolupráca s MC pokračuje 

- Začala sa aktívna činnosť členov PK OP na tvorbe nových projektov:  projekt 

Pomôžme žiakom z MRK postaviť sa na vlastné nohy a projekt Hotelierstvo 

a gastronómia 3. tisícročia, ktoré prispejú k ďalšiemu  interaktívnemu vzdelávaniu 

sa pedagogických zamestnancov s kompetentnosťou interaktívnej, otvorenej 

komunikácie so študentmi na vyučovacích hodinách ako základ interaktívneho 

prístupu k vyučovaciemu procesu 

- Využíva sa inovovaný prístup k posilneniu kompetencií študenta v oblasti praxe, 

kde pedagogickí pracovníci rešpektujú možnosti interaktívnej výučby 

- Vo výchovno-vzdelávacom procese pri vyučovaní odborných predmetov sa využíva 

internet, interaktívne prostriedky, interaktívne pomôcky a školské výukové 

programy  
- Čiastkové úlohy členov PK sa realizujú 

- Úspešne prebieha realizácia odbornej praxe, odborného výcviku v jednotlivých 

prevádzkach pri plnení tém vo forme produktívnych prác na základe uzatvorenej 

dohody 

- Úspešne pokračuje praktická realizácia v zrealizovanom projekte „Nastúpme na 

novú cestu výučby“,  v realizácii zavádzania a vykonávania reforiem v systémoch 

vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť študentov, ich 

prípravu pre trh práce a priebežnom aktualizovaní kvalifikácie školiaceho personálu, 

inovácii znalostí  

- Vytvárajú sa inovované vzdelávacie materiály na inovovaný prístup pre interaktívnu 

výučbu a posilnenie kompetencii študenta 

- Inovujú sa didaktické prostriedky odrážajúce požiadavky inovovaného ŠkVP 

- Skompletizovali sa školské vzdelávacie programy pre učebné a študijné odbory, 

ktoré sa vyučujú na našej škole, prebieha  ich  realizácia vo výučbe 
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-  Pracuje sa na dotváraní nového školského vzdelávacieho programu Hotelová 

akadémia v súvislosti s prácou na novom projekte  

- Výučba ekonomických predmetov prebieha v nových priestoroch v školskom 

areály (nadstavba) s novou výpočtovou technikou, formou nových výučbových 

metód 

- Inovujú sa priestory praktickej prípravy, učebne odborného výcviku, teoretického 

vyučovania ( zakúpili sa nové lavice, nástenky, vitríny, inventár na OV,...) . 
 

Odborný výcvik sa realizuje: 
 

- V odborných učebniach a dielňach počas praktického vyučovania, na jeseň 

v ekoučebni, školskej záhrade, areály školy a v prevádzkach, a to: vo firme TIS,v.o.s. 

Stará Ľubovňa, v predajniach kvetinárstva a záhradkárskych potrieb, vo firme Ekos 

Stará Ľubovňa... 

- Úspešne prebehlo aranžovanie a predaj aranžovaných výrobkov študentov 

- Aktívne sme sa zapojili do príprav a realizácie výstavy ovocia a zeleniny, do prác pri 

úprave a ošetrovaní zelene v areály školy a školskej záhrady, ekoučebne, v okolí 

ihriska a tenisového kurtu... 

- Účasť v programe „Zelená škola“ v rámci enviromentálnej výchovy 

- Študenti učebných odborov kuchár, čašník  a študijných odborov kuchár, čašník 

pracujú v prevádzkach zameraných na poskytovanie stravovacích služieb v okrese 

Stará Ľubovňa 

- Pripravovali materiály a prezentačné výrobky spojené s prípravou chuťoviek, 

šalátov, studených mís, bagiet, pečenie perníkov a cukrárenských výrobkov, 

miešaných nápojov, výrobkov vyrezávaných z tuzemského a citrusového ovocia 

a zeleniny 

- Prebehla realizácia zákaziek podľa objednávok, príprava slávnostných tabúľ 

k príležitosti rôznych akcií realizovaných v areály školy  

- Žiaci a majstri OV sa podieľali na zviditeľňovaní školy aktívnou tvorbou 

produktov a účasťou 

 

 AKCIE, na ktorých sa MOV a žiaci  podieľali prípravou cukrárenských výrobkov,  

      prípravou slávnostných tabúľ, studených mís, teplého bufetu: 

- Stužková slávnosť IV.PMO triedy na SOŠ 

- Raut pri príležitosti udeľovania cien Športovec roka 2013 

- Raut pri príležitosti osláv narodenín ( 50, 60-té narodeniny ) 

- Raňajky u primátora pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva pre 

aktívnych žiakov, zastupovali našu školu žiaci J. Zimová III.KCA, R. Vandžura .NSV.             
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Zahraničná  prax 

 

V dňoch 9.11.2013 - 26.11.2013 sa študenti IV. PMO s MOV Bc. P. Štefančíkom    

zúčastnili zahraničnej praxe v Poľskej republike vo firme DOMNIK Polska Services      

Spolka v Kostrzyn n/Odrou. 
 

 
 

 

Súťaže: 

- EUROCUP 2013 v Prešove - 21. ročník, medzinárodná barmanská súťaž juniorov ( II. 

KCA J. Zimová, II.HOA R. Frölich- umiestnili sa v striebornom pásme v kategórii 

jednotlivec aj družstvo),  Bc. Vilčeková, MOV 

- Alternative Cup 2013 medzinárodná barmanská súťaž juniorov I. ročník v Nestville 

parku v Hniezdnom, Bc. Vilčeková, MOV 

- Súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov spojené s Výstavou ovocia a zeleniny, Ing. 

Stašenko 
 

  
 

Exkurzie: 
 

 Medzinárodný veľtrh Gastronómie Danubia Gastro 2014 - Výstava - INCHEBA 

Bratislava  so žiakmi Bc. E. Hanečáková, Ing. Krejsová 

- v Provinčnom dome „ Štrikované vianoce s Clíviou“- vianočné aranžovanie, medovníkové 

výrobky ( práca so žiakmi); MOV 

- Účasť na náučnej exkurzii so žiakmi v Provinčnom dome; učitelia TV 

- Malý vianočný jarmok v Ľubovnianskej knižnici – výstava, vianočné aranžovanie s prác 

našich žiakov ( práca so žiakmi);  MOV 

- Vianočný jarmok na SOŠ – predaj výrobkov 

- Účasť na náučnej exkurzii so žiakmi v Ľubovnianskej knižnici;   učitelia TV 

- Záhradkárska výstava v areály školy;    MOV, učitelia TV 
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- Návšteva veľkoobchodných a maloobchodných predajní - porovnávanie marketingu 

podnikov;   Ing. Solovicová 
 

      
           

Iné akcie:          
- Ľubovniansky jarmok zabezpečenie občerstvenia na Mestskom úrade;  MOV  

- PROVINČNÝ DOM – výstava vianočnej tabule a medovníkových výrobkov;  MOV 

- VIANOČNÝ BAZÁR OSN vo Viedni – medovníkové výrobky našich žiakov 

(otvárala First Lady p. Silvia Gašparovičová);   MOV 

- Barmanský kurz - získanie teoretických vedomostí a zručností žiakov pri miešaní 

nápojov;     MOV 

- Carvingový kurz - získanie teoretických vedomostí a zručností žiakov pri vyrezávaní 

rôznych dekorácií z ovocia a zeleniny; Bc. Deverová 

- Deň Talianskej kuchyne na ZŠ Komenského v Starej Ľubovni (odborná prax žiakov 

odborov čašník/servírka);  MOV 

- Deň otvorených dverí na našej škole;  učitelia TV, MOV    

- Realizácia produktívnych prác pre školu: pri úprave a ošetrovaní zelene v areáli školy,  

biozáhrade a školskej záhrade, pri úprave tenisového kurtu, výsadbe v okolí;               

Bc. Štefančík, Mgr. Ondrej 

- Projekt „Zdravá škola“ v rámci ENV;    učitelia TV, MOV                                           

Realizácia projektu Ekoučebňa – úprava zelene v areáli školy;     učitelia TV, MOV 

- Krúžková činnosť pod vedením členov PK OP;    učitelia TV, MOV 

 

   
 

Opatrenia členov PK OP, ktoré zlepšujú výchovno-vzdelávaciu činnosti:  

 

- Zlepšenie výučby odborných predmetov riešia pedagógovia na hodinách 

s využívaním   

odborných poznatkov na internete, v multimediálnej učebni, v nových priestoroch 

ekonomického pavilónu, pomocou odbornej literatúry, odborných časopisov ( pre 
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odbory kuchár, čašník, cukrár, kaderník,  pracovník marketingu, spoločné 

stravovanie- nadstavbové štúdium...). 

- Využíva sa moderný systém výučby na hodinách ekonomického zamerania ( 

internet, odborné časopisy, príslušné právne normy, zákony, vyhlášky, CD...). 

- Realizuje sa vyššia samostatnosť žiakov na hodinách TV i PV formou referátov, 

samostatných prác ( podnikateľské plány, projekty v marketingu, manažérske 

návrhy, animačné programy...). 

- Výučba je obohatená o didaktickú techniku ( meotar, dataprojektor, videorekordér...) 

ako na teoretickom tak i praktickom vyučovaní. 

- Žiaci plnia rôzne úlohy, ktoré im pomáhajú orientovať sa na trhu ( podnikateľské 

práce, marketingové plány, SOČ, návšteva v kvetinárstve, rôznych podnikoch 

umiestnených na trhu – TIS,v.o.s., Ekos Stará Ľubovňa, Sorea Ľubovnianske kúpele, 

reštauračné zariadenia ...) 

- Výsledkom realizovaných akcií v odboroch kuchár, čašník, cukrár je zdokonaľovanie 

sa žiakov v praktickej zručnosti; motivácia k príprave svojich vlastných produktov, 

prejavenie svojej kreativity, aktivity, čo je prínosom pre žiakov i MOV. 

- Učebne odborného výcviku sa neustále zariaďujú novým inventárom, zariadeniami, 

pomôckami, využíva sa výpočtová technika ... 

Opatrenia, ktoré zlepšia výchovno-vzdelávaciu činnosti:  

  

- Realizovať a vytvárať inovované vzdelávacie materiály na inovovaný prístup pre 

interaktívnu výučbu a posilnenie kompetencií študenta 

Termín: stály 

      Zodpovední: členovia PK 

 

- Realizovať možnosti interaktívnej výučby a praktickej prípravy v odborných predmetoch 

Termín: stály 

Zodpovední: členovia PK 

 

- Motivovať žiakov k sústavnej príprave na vyučovací proces, zvýšiť záujem 

o štúdium 

Termín: stály 

      Zodpovední: členovia PK, rodičia 

 

 

2. polrok 

 

V 2. polroku šk. roku 2013/2014 sa uskutočnili tieto podujatia a vykonali sa úlohy členmi 

PK OP teoretického a praktického vyučovania: 

 

- PK zasadala 2 krát pri riešení plánovaných a mimoriadnych úloh. 

- Časovo-tematické plány sa splnili podľa schválených plánov na šk. rok 2013/14. 

- Spracovali sa témy na MS šk. roku 2013/14 podľa smerníc MŠ SR. 

- Spracovali sa témy na ZS šk. roku 2013/14 podľa smerníc MŠ SR. 

- Zrealizovali sa maturitné skúšky a záverečné skúšky pre končiace ročníky. 

- Poskytovali sa konzultácie študentom podľa potrieb výučby. 

- Pravidelne sa vyhotovovali nástenné noviny na aktuálne témy výučby, 

spoločenského diania. 

- Prebiehala spolupráca s MC, pedagógovia sa zúčastňovali na podujatiach 

realizovaných MC, či podujatiach realizovaných v škole. 
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- Úspešne prebiehala činnosť záujmových krúžkov. 

- Vzdelávanie zamestnancov, rozširovanie poznatkov a vedomostí vo vyučovacích 

predmetoch, samovzdelávanie  i spolupráca s MC pokračuje. 

- Projekt Infovek, multimediálna učebňa sa využívali vo výchovno-vzdelávacom 

procese pri vyučovaní odborných predmetov, využíval sa internet a školské výukové 

programy u jednotlivých členov PK. 

- Čiastkové úlohy členov PK sa zrealizovali. 

- Úspešne prebehla realizácia odbornej praxe, odborného výcviku v jednotlivých 

prevádzkach pri plnení tém vo forme produktívnych prác na základe uzatvorenej 

dohody. 

- V rámci Operačného programu vzdelávania začala sa práca na novom projekte 

Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia, ktorého cieľom je zvýšiť odborné 

kompetencie žiakov v súlade s potrebami na trhu práce v oblasti cestovného ruchu 

prostredníctvom inovácie vzdelávania a skvalitnením výstupov. Špecifickými cieľmi 

projektu je inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu 

práce vo vedomostnej spoločnosti, orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu 

tradičnej školy na modernú, pripraviť pedagogických zamestnancov na kvalitnú inováciu 

predmetov v rámci študijného odboru Hotelová akadémia. 

- Pracuje sa na analýze učebných plánov, učebných osnov vybraných učebných predmetov 

napr. Hotelový a gastronomický manažment, Marketing, Technika obsluhy, Moderná 

gastronómia, Odborná prax, Barmanský kurz, Baristický kurz, Someliérstvo ap. 

Vytvárajú sa nové učebné plány, učebné texty, Listy pracovných postupov, pracovné listy 

pre študijný odbor Hotelová akadémia. Počas mesiaca júl - august sa členovia PK OP 

zúčastnia na vzdelávaní a odbornej príprave pod vedením školiaceho personálu 

(odborníkov z praxe). 

- Pedagogickí zamestnanci využívali vo vyučovacom procese nový, interaktívny 

prístup k vyučovaciemu procesu s kompetentnosťou interaktívnej, otvorenej 

komunikácie, interaktívnej výučbe. 

- Sústavne prebieha inovácia učebných osnov a učebných materiálov, ktoré sa 

uplatňovali v tomto školskom roku. Cieľom aktivít bolo upraviť učebné osnovy 

vybraných študijných a učebných odborov aby sa využíval inovovaný prístup 

k posilneniu kompetencií študenta a prejavil sa v praxi, rešpektovali sa možnosti 

interaktívnej výučby a praktickej simulácie podnikania formou práce v predmete 

Simulátor fiktívnej firme či v predmete Finančná matematika. 

- Úspešne naďalej prebieha realizácia v projektovej činnosti – v projekte „Nastúpme 

na novú cestu výučby“,  v realizácii zavádzania a vykonávania reforiem v systémoch 

vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom rozvíjať zamestnateľnosť študentov, ich 

prípravu pre trh práce a priebežnom aktualizovaní kvalifikácie školiaceho personálu, 

inovácii znalostí.  

- Vytvárajú sa inovované vzdelávacie materiály na inovovaný prístup pre interaktívnu 

výučbu a posilnenie kompetencii študenta. 

- Inovujú sa didaktické prostriedky odrážajúce požiadavky inovovaných ŠkVP. 

- Spracovali sa nové školské vzdelávacie programy pre učebné a študijné odbory 

podľa ŠVP platného pre budúce obdobie.  

- V novom školskom roku  prebehne  ich  realizácia vo vyučovacom procese. 

- Dobudovaním nových priestorov v školskom areály sa realizovala výučba v nových 

priestoroch s novou výpočtovou technikou, formou nových výučbových metód. 
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Teoretické vyučovanie odborných predmetov sa realizovalo: 

 

- V multimediálnej učebni 

- V ekonomickej učebni č.1 a č.2 

- V učebni administratívy a korešpondencie 

- V klasických triedach s napojením na interaktívnu tabuľu s výpočtovou technikou 

 

Odborný výcvik sa realizoval: 

 

- V odborných učebniach a dielňach počas praktického vyučovania,  

       v ekoučebni, školskej záhrade, areály školy  

 v prevádzkach, a to: vo firme TIS,v.o.s. Stará Ľubovňa, v predajniach kvetinárstva   

a záhradkárskych potrieb, vo firme Ekos Stará Ľubovňa... 

 

Činnosti a zrealizované úlohy: 

- Úspešne prebehlo aranžovanie a predaj aranžovaných výrobkov študentov. 

- Aktívne sme sa zapojili do príprav a realizácie výstav ovocia a zeleniny, do prác pri 

úprave a ošetrovaní zelene v areály školy a školskej záhrady, ekoučebne, v okolí 

ihriska a tenisového kurtu, či  pomoc mestu pri úprave okolia. 

- Účasť v programe „Zelená škola“ v rámci enviromentálnej výchovy. 

- Študenti učebných odborov kuchár, čašník/servírka a cukrár a študijných odborov 

kuchár, čašník/servírka pracovali v prevádzkach zameraných na poskytovanie 

stravovacích služieb v okrese Stará Ľubovňa. 

- Pripravovali materiály a prezentačné výrobky spojené s prípravou chuťoviek, 

šalátov, studených mís, bagiet, pečenie perníkov a cukrárenských výrobkov, 

miešaných nápojov, flambovanie ovocia, carving, tvorba výrobkov vyrezávaných 

z tuzemského a citrusového ovocia a zeleniny. 

- Prebehla realizácia zákaziek podľa objednávok, príprava slávnostných tabúľ 

k príležitosti rôznych akcií realizovaných v areály školy ( Deň otvorených dverí, Deň 

učiteľov, počas maturitných skúšok i záverečných skúšok...), mimo školy. 

- Študentky učebného odboru kaderník poskytovali kadernícke služby pre žiakov 

školy, pedagógov školy, či zákazníkov v modernom salóne (učebňa kaderníctva), 

zároveň sa zdokonaľujú v odbornej praxi.  

- Žiaci a majstri OV sa podieľali na zviditeľňovaní školy aktívnou tvorbou produktov 

a účasťou. 
 

Súťaže: 

 

-    Súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov    Ing. Stašenko, 

     1. miesto, Kopčák z I. HOA- Jesenné aranžmá   Ing. Struková  

     

-    Súťaž „O najkrajší cukrárenský výrobok“   Bc. Hanečáková G. 

-    Súťaž v zdobení medovníkov     Bc. Hanečáková G. 

-    Súťaž v príprave slávnostných tabúľ    Bc. Vilčeková, 

         Bc. Oravcová 

-    Súťaž v príprave minútok      Bc. Hanečáková E. 

-    Súťaž o najkrajší výkres „Módny účes“    Ing. Šlosárová 

-    Súťaž v triedach - reklama a propagácia produktov  Ing. Solovicová 

-    Barmanská súťaž EUROCUP Prešov    Bc. Vilčeková 

-    Školská barmanská súťaž „Barman SOŠ 2014“   Bc. Vilčeková 



 55 

-    Barmanská súťaž – „Cassovia cup 2014“ Košice 

     J. Zimová III. KCA, R. Frőhlich II.HOA   Bc. Vilčeková  
   

     
 

-    „TOP Cukrár“ Krompachy     Bc. Hanečáková G, 

         Bc. Deverová 

-    Celoškolská súťaž o najkrajšie Valentínske srdce  Štefančíková L., MOV 

 
 

-    Celoškolská súťaž „ O naj potravinársky výrobok“  MOV 

- DANUBIUS  GASTRO v Bratislave    Bc. Deverová 

-    Súťaž kuchárov a cukrárov SWEET CUP v Prešove   

     M Mačuga IV. KCA– bronzové ocenenie,  

     M. Rybovičová I.SVS – strieborná medaila   Bc. Hanečáková G. a E. 
 

      
 

- Majstrovstvá SR v účesovej a dekoratívnej tvorbe  

     v Nových Zámkoch – exkurzia na súťaži s obhliadkou 

     spoločenských účesov, líčenia, odievania   Bc. Sedláková,  

Mgr. Šifrová 

- Súťaž Finančný kompas – zapojenie sa do súťaže  

o finančnej gramotnosti žiakov IV.KCA, IV.PMO 

s úspešným postupom žiačky A. Šľachtovskej do Bratislavy Ing. Beňačková 
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Exkurzie: 

- Exkurzia v bankách – porovnávanie produktov bánk v meste 

     Stará Ľubovňa       Ing. Beňačková 

- Návšteva veľkoobchodných a maloobchodných predajní - 

     porovnávanie marketingu podnikov a podnikanie  Ing. Solovicová 

- Odborná exkurzia v kvetinárstve     Ing. Struková 

- Návšteva ubytovacích a reštauračných zariadení v meste,  

     porovnanie úrovne zariadení, evidencie, hotelových a  

     reštauračných systémov      Ing. Beňačková, 

Ing. Bizovská 

- Odborná exkurzia v banke, ÚPSVaR    Ing. Romanová 

- Exkurzia na Ľubovnianskom hrade- dobový odev, účes  Ing. Šlosárová 

- Exkurzia- Ľubovnianske múzeum (výstava gastronómie) Ing. Pekárová,  

Ing. Rychnavská 

- Návšteva gastro-zariadení v Bratislave    Ing. Krejsová, MOV 

- Návšteva parochňového štúdia v Poprade   Bc. Sedláková,  

Mgr. Šifrová   

- Odborná exkurzia gastronomických výrobkov Danubius 

 gastro v Bratislave      MOV 

Výstava „Provinčný dom“     MOV, učitelia TV 

- Exkurzia v Dome mešťana – dobový účes a odev  RNDr. Šlosárová 

- Výstava  medovníkov a slávnostných tabúľ 

v Provinčnom dome ( predaj cukrárenských výrobkov ) Bc. G. Hanečáková,  

L. Štefančíková,  

učitelia TV, MOV 

- Exkurzia Nestwille park v Hniezdnom    MOV, učitelia TV 
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Prednášky: 
 

- Prednáška „Zdravý životný štýl“     Ing. Stašenko 

- Prednáška na aktuálnu odbornú tému ekonomického  

     charakteru        Ing. Bizovská,  

Ing. Beňačková,  

Ing. Solovicová, 

Ing. Romanová 

- Prednáška na tému ekológia     Ing. Struková 

- Prednáška so zástupcami poisťovne     Ing. Romanová 

- Odborné školenie novej kozmetiky Affinage  Salon 

     Profesional - žiačky učebného odboru kaderník   Bc. Sedláková,  

Mgr. Šifrová   

- Koktailový seminár o destilátoch spojený s barmanským 

     kurzom        Bc. Vilčeková 

- Prednáška „Zdravie v bylinkách“     Ing. Struková 

- Prednáška o zdravej výžive      Ing. Pekárová, 

 Ing. Rychnavská 

Iné akcie: 
- Piknik Stará Ľubovňa – prostredie a konzumácia jedál  

v prírode         MOV 

- Realizácia najúspešnejšej animačnej aktivity žiakov v HOS Ing. Beňačková 

- Barmanská show- prezentácia, školenie pre žiakov  MOV 

- Carvingov kurz- „čarujeme s ovocím a zeleninou“  Bc.Vilčeková, MOV 
 

        
- Realizácia SOČ – školské kolo (konzultácie pre žiakov)  MOV, učitelia TV 

- SOČ - krajské kolo - príprava propagačných materiálov,  

 účasť študentov našej školy-  J. Rybovič III.PMO -1.miesto 

 v Prešove (Pestovanie zeleniny v netypických podmienkach) Ing. Krejsová,  

Ing. Struková   

- 36. ročník Celoštátnej prehliadky SOČ a 1. ročník ZOČ 

- príprava slávnostnej recepcie     MOV 

- príprava propagačných materiálov, prezentačných miestností, 

   techniky za účasti študentov našej školy    učitelia TV 
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- Krúžková činnosť pod vedením členov PK OP   učitelia TV, MOV 

- Príprava slávnostných tabúľ, materiálov, prezentačných  

výrobkov pre „Deň otvorených dverí“    MOV, učitelia TV 

- Valentínske srdiečka      MOV 

- Veľkonočná príprava a predaj výrobkov, slávnostných tabúľ MOV 

- Výstava v Ľubovnianskej knižnici- Veľká noc- výrobky 

žiakov Bc. G. Hanečáková,  

L. Štefančíková  

- Príprava slávnostných tabúľ, kuchárskych a cukrárenských 

výrobkov  z príležitosti ukončenia praktických záverečných  

skúšok a maturitných skúšok (účasť žiakov učebných odborov 

a študijných odborov kuchár, čašník/servírka )    MOV, učiteľky TV      

- Recepcia pre rodičov, pre zamestnávateľov, pedagógov  MOV 

- Recepcia v Provinčnom dome, na Mestskom úrade SĽ  MOV   

- Príprava slávnostných tabúľ, slávnostného prestierania 

 kuchárskych a cukrárenských výrobkov, recepcie pre  

zákazníkov k rôznym slávnostným príležitostiam  MOV 

-  Pečenie a zdobenie medovníkov     MOV 

- Projekt „Zdravá škola“ v rámci ENV    učitelia TV, MOV 

- Realizácia projektu Ekoučebňa     učitelia TV, MOV 

- MsÚ v Starej Ľubovni – ocenenie našich žiačok  

za aktívnu účasť v súťažiach, reprezentáciu školy i mesta 

 „ Najúspešnejší reprezentant mesta v oblasti kultúry a  

vzdelávania za rok 2013“ – M. Rybovičová I.SVS,  

J. Zimová III.KCA 
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Realizácia produktívnych prác pre školu: 
-  pri úprave a ošetrovaní zelene v areály školy, biozáhrade 

    a školskej záhrade,  

-  pri jarných  prác na úprave podhradia hradu Stará Ľubovňa, 

-  Deň Zeme- realizácia zveľaďovania okolia záhrad a parkov 

   v Starej Ľubovni, i okolia Ľubovnianskeho hradu   Bc. Štefančík, Mgr.Ondrej 

-  pri úprave tenisového kurtu, výsadbe v okolí kurtu, 

-  pri úprave živého plota, zelene v biozáhrade 

   a stromov pred školou      Bc. Štefančík, Mgr.Ondrej 

 

Práca na projektovej činnosti: 

-  v realizácii zavádzania a vykonávania reforiem  

v systémoch vzdelávania  a odbornej prípravy   učitelia TV, MOV 

-    Pokračovať v tvorbe školských vzdelávacích programov učitelia TV, MOV 

-    Pokračovať inovovať didaktické prostriedky odrážajúce  

     požiadavky  inovovaného ŠkVP     učitelia TV, MOV 

 

Opatrenia členov PK OP, ktoré zlepšujú výchovno-vzdelávaciu činnosti:  

 

- Zlepšenie výučby odborných predmetov riešia pedagógovia na hodinách 

s využívaním   

odborných poznatkov na internete, v multimediálnej učebni, v nových priestoroch 

ekonomického pavilónu, pomocou odbornej literatúry, odborných časopisov ( pre 

odbory kuchár, čašník, cukrár, kaderník,  pracovník marketingu, spoločné 

stravovanie- nadstavbové štúdium...). 

- Využíva sa moderný systém výučby na hodinách ekonomického zamerania ( 

internet, odborné časopisy, príslušné právne normy, zákony, vyhlášky, CD...). 

- Realizuje sa vyššia samostatnosť žiakov na hodinách TV i PV formou referátov, 

samostatných prác ( podnikateľské plány, projekty v marketingu, manažérske 

návrhy, animačné programy...). 

- Výučba je obohatená o didaktickú techniku ( meotar, dataprojektor, videorekordér...) 

ako na teoretickom tak i praktickom vyučovaní. 

- Žiaci plnia rôzne úlohy, ktoré im pomáhajú orientovať sa na trhu ( podnikateľské 

práce, marketingové plány, SOČ, návšteva v kvetinárstve, rôznych podnikoch 

umiestnených na trhu – TIS,v.o.s., Ekos Stará Ľubovňa, Sorea Ľubovnianske kúpele, 

reštauračné zariadenia ...) 

- Výsledkom realizovaných akcií v odboroch kuchár, čašník, cukrár je zdokonaľovanie 

sa žiakov v praktickej zručnosti; motivácia k príprave svojich vlastných produktov, 

prejavenie svojej kreativity, aktivity, čo je prínosom pre žiakov i MOV. 

- Učebne odborného výcviku sa neustále zariaďujú novým inventárom, zariadeniami, 

pomôckami, využíva sa výpočtová technika ... 

 

Opatrenia, ktoré zlepšia výchovno-vzdelávaciu činnosti:  

 

- Aktívna účasť na realizácii projektu Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia 

Termín: stály 

       Zodpovední: členovia PK 
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- Priebežne inovovať materiálne vybavenie pri výučbe v odboroch kuchár, čašník, 

servírka, cukrár, hotelová akadémia 

      Termín: stály 

      Zodpovední: členovia PK 

 

-  Priebežne inovovať materiálne vybavenie s najnovšími technologickými postupmi     

 v odbore kaderník, pracovník marketingu 

Termín: stály 

      Zodpovední: členovia PK 

 

- Realizovať a vytvárať inovované vzdelávacie materiály na inovovaný prístup pre 

interaktívnu výučbu a posilnenie kompetencií študenta 

Termín: stály 

      Zodpovední: členovia PK 

 

- Realizovať interaktívnu výučbu podľa nových ŠkVP 

Termín: stály 

Zodpovední: členovia PK 

 

- Motivovať žiakov k sústavnej príprave na vyučovací proces, zvýšiť záujem 

o štúdium 

Termín: stály 

      Zodpovední: členovia PK, rodičia 

 

 

Spracovala: Ing. Solovicová, 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 2013/2014 realizované tieto aktivity: 
 

 

 

1. polrok  

 

Členovia predmetovej komisie: 
 

Ing. Jozef Čanda, učiteľ odborných predmetov, vedúci PK 

Ing. Peter Duchnický, učiteľ odborných predmetov 

PhDr. Marta Weeissensteinerová, učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov 

Bc. Helena Boďová, majsterka odbornej výchovy 

Bc. Otília Martančíková, majsterka odbornej výchovy 

Bc. Stanislav Šoltisik, majster odbornej výchovy 

Bc. Ján Dzedzina, majster odbornej výchovy 

       Michal Saloň, majster odbornej výchovy 

Bc. Milan Reľovský, majster odbornej výchovy 

Mgr. Daniela Zimová, majster odbornej výchovy 

 

         Počet žiakov na odlúčenom pracovisku v Lomničke ku 31.01.2014 je 113, z toho 39 

žiakov je začlenených. Vo všetkých  prípadoch ide o žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia a málo podnetného prostredia. 

V priebehu I. polroka  zanechalo štúdium na vlastnú žiadosť 6 žiakov, 3 žiaci prerušili 

štúdium, 2 žiaci pristúpili z inej školy.  

Na základe hodnotenia výsledkov a klasifikácie za I. polrok boli dosiahnuté tieto výsledky: 

- intaktní žiaci - priemerná známka    2,76 

- začlenení žiaci -  priemerná známka    3,05 

Priemerná známka z odborného výcviku    2,87 

Dochádzka žiakov:  

- priemer vymeškaných hodín na žiaka  86,20 , z toho neospravedlnených  7,22  

- začlenení žiaci   81,36, z toho neospravedlnených   9,54 
 

Činnosť PK 

 

- zasadnutia na základe plánu práce, 

- príprava časovo-tematických plánov a ich plnenie, 

- tvorba záujmových  krúžkov a ich činnosť, 

- realizácia úloh, ktoré vyplývajú z projektu Pomôžme žiakom z MRK postaviť sa na vlastné         

  nohy 

- hodnotenie dosiahnutých študijných výsledkov intaktných žiakov, 

- hodnotenie dosiahnutých študijných výsledkov začlenených žiakov, 

- hospitačná činnosť na základe plánu hospitácií, 

- tvorba a príprava učebných pomôcok,  

- rekonštrukcia učební a ich materiálno- technické vybavenie 

- odborný rast – vzdelávanie členov PK, 

- plnenie čiastkových úloh členov PK,  

- organizácia a priebeh účelových cvičení na základe plánu práce školy. 
 

 



 62 

Záujmové útvary 

 

Na odlúčenom pracovisku pracuje 8 záujmových krúžkov, najväčší záujem je o prácu v  

stolnotenisovom a  internetovom a krúžku 

 

Ing. Jozef Čanda - Stolnotenisový 

Michal Saloň – Ochrana prírody a krajiny 

Bc. Milan Reľovský – Internetový 

PhDR. Marta  Weissensteinerová – Literárno-kultúrny 

Bc. Stanislav Šoltisik – Práca s drevom 

Michal  Varchol – Architektúra – dom, byt, záhrada 

Žoldák – Turistický 

Bc. Otília Martančíková – Šikovné ruky 
 

Hodnotenie plnenia časovo-tematických plánov 

 

   PK na svojom poslednom zasadaní zhodnotila, že časovo-tematické plány vo všetkých 

predmetoch sa plnia. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať plneniu časovo-tematických 

plánov u končiacich ročníkov, ako aj príprave žiakov na záverečné skúšky.   

Pri plnení časovo-tematických plánov u dvojročných odborov, hlavne u začlenených 

žiakoch,  je nevyhnutné voliť vhodné metódy a formy výučby, využívať pri výučbe 

pomôcky IKT. Pri hodnotení žiakov dbať na metodické pokyny a spolupracovať so 

školským špeciálnym pedagógom. 
 

Súťaže 

V rámci OV ako aj krúžkovej činnosti prebiehali nasledovne  súťaže zručnosti a akcie: 

 

Súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov s jesennou tematikou –Boďová-10 žiačok 

1. miesto -  Oračková Nikola        III. POL                                                                                                                    

2. miesto  –  Oračková Barbara       II. PRZ 

Žiačkam boli odovzdané ceny a prvé dve zároveň postupujú na okresné kolo 

 

Okresná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov – Boďová- 2 žiačky 

5.miesto  – Oračková Nikola     III. POL 

7. miesto -  Oračková Barbara     II. PRZ 

 

Celoškolské kolo v stolnom tenise – Čanda – 36  žiakov 

1. miesto -  Dunka Róbert         II. STV 

2. miesto -  Oračko Jozef         II. MUP 

3. miesto -  Mirga Dávid          II. LEV 

4. miesto -  Oračko Lukáš         II.MUP 

 

  Obvodne kolo družstiev v stolnom tenise -  Čanda  4 žiaci    

      1.   miesto  -   SOŠ  sv. Kl. Hofbauera  Podolinec 

      2.   miesto  -   SOŠ  Jarmočná, Stará Ľubovňa 

      3.   miesto  -   Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa 

 

Súťaž  v čítaní výkresov v Projektovej dokumentácií – 1 kolo -  Reľovský, Varchol,                

– 6   žiakov tr.II.MUP 

II. MUP 

1. miesto – Oračko  Peter 
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2. miesto -  Oračko  Lukáš 

3. miesto -  Oračko  Jozef 

4. miesto -  Oračko Matúš 

5. miesto -  Oračko Roman 

6. miesto -  Mirga Branislav 

 

Súťaž  v zdobení medovníkov – Boďová, - 12  žiačok 

1.  miesto – Mirgová Simona 

2.  miesto – Oračková Eva 

3.  miesto -  Mirgová Nikola 

 

Súťaž zručností vo výrobe  násad do náradia – Šoltisik - 11 žiakov   

1. miesto -  Oračko  Radoslav 

2. miesto – Oračko Martin 

3. miesto -  Mirga Lukáš 

 

 Súťaž v zhotovení najkrajšej Vianočnej ozdoby – Martančíková – 10  žiačok 

        1.  miesto -   Mirgová Kristína 

        2.  miesto -   Oračková  Adela 

        3.  miesto -   Oračková  Simona 

 

Mikulášska besiedka – kultúrný program prednes poézie a spevu  – Weissensteinerová, 

Žoldák, Boďová, Zimová 

 

Najaktívnejší žiaci: Oračková Barbara, Oračková Lucia a Milena Mirgová II. PRZ, Patrik 

Čonka I. STV, Lukáš Mirga I. LEV,  Oračková Lúcia III. POL    

 

Podujatie  Vianočná besiedka – Weissensteinerová, Reľovský, Varchol, Žoldák 

V programe zaznela vianočná poézia, vianočné melódie,  koledy a rómske tance. 

V programe vystúpili: Barbara Oračková II. PRZ, Patrik Čonka I. STV, Alžbeta Oračková 

a Ondrej hangurbadžo  I.MUP, Lúcia Oračková III. POL, Lukáš Oračko I.LEV 

 

Súťaž  ,, Superstar ,,  -  Reľovský, Varchol,  Žoldák, Weissensteinerová, Boďová 

1. miesto -   tanec, Lúcia Oračková III. POL a Lukáš Oračko I. LEV 

2. miesto -   spev sólo, Lúcia Oračková III. POL 

3. miesto -   spev duo, Alžbeta Oračková z I. MUP a Patrik Čonka I. STV 

Súťažiaci boli na záver odmenení cenami, všetci žiaci dostali perník a čaj 

 

Prednášky, besedy: 

Mladé manželstvo a sexuálna výchova – Zimová 

Ochrana prírody a krajiny – Šoltisík 

Ochrana majetku a rodinný rozpočet  - Duchnický      

Čistota vody, pôdy a ovzdušia -  Saloň 

Hospodárenie s vodou -  Saloň 

Vianočné zvyky a tradície – Žoldák 

Boj proti alkoholizmu a drogovej závislosti – Dzedzina 

Manželstvo ako základ rodiny – Martančíková 

Chov včiel a využitie ich produktov  - Varchol 
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Okrem týchto akcií, prebiehali aj práce, ktoré sú nevyhnutnou  súčasťou prevádzky školy: 

- jesenne práce vo fóliovníku 

- úprava okolia a areálu školy 

- terénne práce a stavebné práce miniihriska 

- údržba a rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy školy  - Dzedzina, Šoltisik, 

Reľovský,  Žoldák, Saloň 

 

Vyslovujem poďakovanie všetkým členom predmetovej komisie, ktorí sa podieľali na 

príprave a realizácií jednotlivých akcií.  

   

Návrhy a pripomienky 

- naďalej  spolupracovať  s rodičmi žiakov, hlavne problémových a začlenených 

žiakov, 

- motivovať žiakov k zlepšeniu dochádzky a študijných výsledkov  formou súťaží, 

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

      poriadku školy, 

- vhodnou voľbou výchovno-vzdelávacích foriem a metód motivovať žiakov   

k uvedomeniu si  potreby vzdelania a neskoršieho získania stáleho zamestnania, 

- zvýšenú pozornosť venovať začleneným žiakom a žiakom končiacich ročníkov, 

- pri hodnotení začlenených žiakov postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie a  klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a 

stredných školách schválené MŠ SR rozhodnutím č. CD-2004- 12003/23597-1:095, 

- v rámci OV zhotovovať učebné pomôcky na skvalitnenie vyučovacieho procesu. 

- pri riešení problémov začlenených žiakov  spolupracovať so školským špeciálnym 

pedagógom 

- v súvislosti s plnením obsahu a realizáciou tém časovo-tematických plánov 

jednotlivých učebných odborov dokončiť dostavbu účelových zariadení 
 

 

2. polrok 

 

Na Elokovanom pracovisku v Lomničke k 27.6.2014  je 110  žiakov, z toho 39  

žiakov je začlenených. Všetci žiaci sú zo sociálne znevýhodneného a málo podnetného 

prostredia. 

V priebehu II. polroka  prerušili štúdium na vlastnú žiadosť 2  žiaci, 1 žiačka bola vylúčená 

z dôvodu porušenia školského poriadku, nepristúpil žiadny. 

Na základe hodnotenia výsledkov a klasifikácie za II. polrok boli dosiahnuté tieto výsledky: 

intaktní žiaci - priemerná známka  2,68  

začlenení žiaci -  priemerná známka  2,74   

Dochádzka žiakov:  

priemer vymeškaných hodín na žiaka  78,45, z toho neospravedlnených  5,23 

začlenení žiaci 80,15, z toho neospravedlnených 6,87   

Končiaci žiaci v tomto školskom roku:  

II. LEV – 12, II. STV- 11, II. PRZ-12, III. POĽ- 11,  

spolu 46  žiakov, z toho 20  začlenených. 
 

Činnosť PK 

 

- zasadnutia na základe plánu práce, 

- kontrola a plnenie časovo-tematických plánov, 

- realizácia a plnenie činnosti záujmových  krúžkov, 
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- hodnotenie dosiahnutých študijných výsledkov intaktných žiakov, 

- hodnotenie dosiahnutých študijných výsledkov začlenených žiakov, 

- hospitačná činnosť na základe plánu hospitácií, 

- tvorba a príprava učebných pomôcok, využitie IKT 

- realizácia úloh vyplývajúcich z projektu Pomôžme žiakom z MRK postaviť sa na vlastné 

nohy 

- tvorba nových ŠKVP v súvislosti s štátnym vzdelávacím programom,    

- rekonštrukcia a modernizácia učební a ich vybavenie, 

- odborný rast – účasť na kontinuálnom vzdelávaní, 

- plnenie čiastkových úloh členov PK,  

- organizácia a priebeh účelových cvičení na základe plánu práce školy, 

- úprava okolia školy a výstavba mini ihriska 

 

Záujmové útvary 

Na Elokovanom pracovisku pracovalo 8 záujmových útvarov, najväčší záujem bol o prácu 

v krúžku stolnotenisovom a internetovom 

 

Zasadnutia predmetovej komisie 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zasadnutia členov PK sú súčasťou pracovných porád na odlúčenom pracovisku, kde sa 

prerokúvajú nové úlohy a hodnotí sa ich plnenie z predchádzajúceho obdobia  Okrem 

hlavných úloh, ktoré zabezpečujú prevádzku odlúčeného pracoviska a uplatňovanie 

výchovno- vzdelávacieho procesu sa členovia PK zameriavali na plnenie nasledujúcich úloh.                                                                                                                                                                           

Zvýšenú pozornosť venovali  uplatňovaniu vhodných metód a foriem s využitím poznatkov 

inovačného vzdelávania pedagógov aj pomocou prostriedkov IKT. 

Pri hodnotení začlenených žiakov sme  postupovali  podľa metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia na základných a stredných 

školách v spolupráci so  špeciálnym  školským  pedagógom.    

U neposlednom rade sme  uplatňovali samo hodnotenie žiakov. 

Ďalej sa členovia  PK na svojom poslednom zasadaní zaoberali hodnotením plnenia časovo-

tematických plánov a konštatovali, že tieto boli splnené vo všetkých odboroch. 

Samostatnú pozornosť venovali motivačným prvkom v súvislosti k dochádzke a výsledkom 

výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

Záverečné skúšky 

Na záverečnú skúšku v tomto školskom roku bolo prihlásených 46 žiakov v jednotlivých 

učebných odboroch: 

- stavebná výroba - z 11 prihlásených sa  zúčastnili  10  , všetci prospeli 

- lesná výroba – z 12 prihlásených sa  zúčastnilo  9  ,  1 žiak prospel veľmi dobre, 8 

žiakov prospelo 

- praktická žena  – z prihlásených 12 žiačok, sa zúčastnilo 10  žiačok, všetky prospeli 

- poľnohospodár služby- z prihlásených 11 žiačok, sa zúčastnilo  11  žiačok,  2 žiačky 

prospeli s vyznamenaním,  9 žiačok  prospelo 

 

Súťaže a iné aktivity 

Deň otvorených dverí -  cieľom tejto aktivity bolo prezentovať žiakom základných škôl 

aktuálne informácie o našej škole a Elokovanom pracovisku ( Kseňaková, Boďová, Zimová) 
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Súťaž - „Čítanie výkresov Projektovej dokumentácie – II. Kolo  (Reľovský, Varchol, II. 

MUP)       

    1.   miesto  -     Oračko Matúš     

    2.   miesto  -    Oračko Lukáš              

    3.   miesto  -    Oračko Branislav                                                        

    4.   miesto  -         Oračko Peter 

    5.   miesto  -         Oračko Jozef 

    6.   miesto  -        Oračko Roman 

 

Školské kolo v stolnom tenise – ( Čanda,  Duchnický  – 14  žiakov ) 

4. miesto -  Dunka Róbert   II. STV 

5. miesto -  Oračko Jozef    II. MUP 

6. miesto -  Mirga Dávid     II. LEV 

7. miesto -  Oračko Lukáš   II.MUP 

 

Prednášky, besedy, kultúrne programy: 

Prednáška – „Hospodárenie a ochrana lesného hospodárstva“(18 žiakov, I. a II. LEV, 

Šoltísik,) 

Beseda  – „Tradície a zvyky v rómskej rodine počas veľkonočných sviatkov“ 

(Weissensteinerová, I. PRZ  ) 

Prednáška   –  „ Manželstvo a rodičovstvo“ ( Weissensteinerová, III. POĽ, I. a II. PRZ ) 

Prednáška   –  ,, Ochrana životného prostredia“ ( Duchnický, I. MUP, II.MUP ) 

Prednáška   – „ Základy rodinného života “ ( Martančíková, Zimová,  II. PRZ,  II. POĽ ) 

Prednáška   – „ Ochrana povrchových a spodných vôd“ ( Čanda, II. MUP, I. POĽ) 

Beseda         – „ Nové technológie v oblasti stavebníctva“ ( Varchol, Žoldák, I. a II. STV) 

 

Návrhy a pripomienky 

- naďalej prehlbovať  spoluprácu školy s rodičmi žiakov, hlavne problémových 

a začlenených žiakov, 

- motivovať žiakov k zlepšeniu dochádzky formou súťaží a iných aktivít, 

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

poriadku školy, 

- vhodnou voľbou výchovno-vzdelávacích foriem a metód motivovať žiakov   

k uvedomeniu si  potreby vzdelania a neskoršieho získania stáleho zamestnania, 

- pri hodnotení začlenených žiakov postupovať podľa Metodického  pokynu 

k overovaniu,  hodnoteniu a klasifikácii integrovaných  žiakov so zdravotným 

znevýhodnením, 

- v rámci OV zhotovovať učebné pomôcky na skvalitnenie vyučovacieho procesu. 

- zabezpečiť oplotenie areálu školy pre plynulý priebeh vyučovania a ochranu majetku         

školy, 

- vybudovať mini- ihrisko pre realizáciu telesnej výchovy 

- obnoviť vybavenie v počítačovej učebni na skvalitnenie vyučovacieho procesu 

  

                                                                                 

      V Starej Ľubovni:  27. 6. 2014                                             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 2013/2014  realizované tieto aktivity: 
 

 

1. polrok  

 

V  šk. roku 2013/2014,  sa uskutočnili tieto podujatia a vykonali sa úlohy  členmi PK 

stavebníctvo  teoretického a praktického vyučovania : 

 

- PK zasadala 3 krát pri riešení plánovaných a mimoriadnych úloh a úloh vyplývajúcich  

z plánu práce. Tiež PK na 3. zasadnutí sa  zapodievala aj prípravou skúšobných Tém 

k maturitám pre IV .MPO a skúšobným témam pre odbor stolár ./ TC odbor murár bude 

mať podobné  skúšobné  Témy ako v šk. roku 2012/13 / 

 

Členovia  PK : 

                1. Ing. Peter Štucka  

                2. Ing. Vincent Sokolák 

                3. Mgr. Miroslav Mytník 

                4. Ing. arch. Peter Štucka 

                5. Štefan Šulian  

                6. Mgr. Milan Birčák 

                7. Milan Sumilas 

                8. Michal Varchol 

                9. Bc. Peter Žoldák 

              10. Bc. Martin  Leščinský  

              11. Michal Varchol 

 

- Plán práce výučby prebieha  podľa  učebných  osnov schválených vedením školy 

- Ťažiskom práce bolo splniť plán práce  stanovený  PK – Stavebníctvo v 09/2013 

- Tematické plány sa plnia a taktiež sa plní  na 90% Plán práce  PK 

- Poskytujú sa konzultácie študentom podľa potrieb výučby – IUP /Malast , Sitár, atď. / 

- Pravidelne sa vyhotovujú  nástenné noviny na aktuálne témy  na maturitné skúšky  v r. 

2013/2014 – digitálnej  podobe – pripravujú  študenti  osobne vlastne projekty na 

vyučovacích hodinách a hodinách   praxe  

- Vzdelávanie zamestnancov, rozširovanie poznatkov a vedomostí vo vyučovacích 

predmetoch / Prešov – Nové metódy  moderných technológii  v murovaní z materiálov 

ENERBERGER / 

- Košice – prezentácie  ASICE , Ypor , Ytong / Štucka, Šulian / 

- Košice – prezentácie  firmy RIGIPS a ISOVER  / Sokolák, Šulian, Birčák, Mytník, 

Sumilas / 

- Prešov– vzdelávanie  a prezentácia  firmy RIGIPS so zaškolením žiakov III. murár 

s montážnymi  preukazmi firmy  Rigips  

- Košice – Exkurzia – staro dobá výstavba  hlinených  a slamených stavieb -  /Štucka ml., 

Šulian/ 

 

KRUŽKOVÁ ČINNOSŤ  : 

- Úspešne prebehla tvorba  záujmových krúžkov, ich činnosť sa realizuje  

- Ing. arch . Peter Štucka /Materiály tradičnej architektúry  / 

- Ing. Vincent  Sokolák  / Projektovanie v CAD – e  / 
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- Bc. Martin  Leščinský / krúžok  Mladý stolár / 

- Čiastkové úlohy členov PK sa pravidelne plnia , realizujú sa všetky úlohy, ktoré boli 

stanovené PK Stavebníctvo 

- V plnej fáze sa využíva internet a školské výukové programy  ako AUTOCAD 2010, 

CENKROS a iné.. 

- Priebežne sa pokračovalo v budovaní odborných učební a ich sociálnych zariadení – 

WC, kúpeľne a prezliekarne v objekte Garáže a Dielne  - podľa harmonogramu 
 

ODBORNÝ VÝCVIK NAŠICH ŽIAKOV A ŠTUDENTOV : 

 

- Študenti učebných odborov murár I., II., III.,  stolár I., II., III.  a  študijnom odbore – 

OSV I.  až IV. ročník, sa zúčastňovali odbornej praxe a  odborného  výcvik v okrese 

Stará Ľubovňa a taktiež aj v našej škole. 

- Vyučovanie počas I. polroka na odbornom výcviku prebiehalo v súlade s časovo-

tematickými plánmi učiva OV. Jednotlivé témy sa plnili v učebniach, dielňach  v  

jednotlivých budovách našej školy a pozemkoch  SOŠ  Jarmočná 108 v SL.  

 

Učebný odbor stolár okrem priebežného preberania tém na OV sa podieľal na : 

Priebežne september 2013 – január 2014 

- oprava ručného stavebného a záhradného náradia  

- oprava násteniek 

- výroba poličiek pre učebne  ekonomiky 

- oprava kuchynských stolov 

- príprava materiálu a orámovanie informačnej tabule  

- oprava skríň na ubytovacom objekte 

-  výroba rámov na plagáty  

- výroba vešiakov do šatne OV 

- oprava dverí v ubytovacej časti SOŠ 

- dovoz a uskladnenie reziva na SOŠ 

- výroba nábytku do učebne čašník – nová odborná učebňa DPV pri kadernikovi 

- výroba vešiakov do učební OV 

- prestavba a osadenie zasúvacích dvier do bufetu 

- výroba atypických drevených schodísk 

- repasné práce na drevených stoličkách 

- demontáž a oprava starých posteli na ubytovacom objekte 

- výroba učebných pomôcok – sedlová strecha 

- výroba konferenčných stolíkov a oprava starých 

- výroba informačných tabuliek pre účelové cvičenia  CO OÚ v Starej Ľubovni 

- výroba  bradiel pre  Eko telocvičňu  ZŠ Hniezdne, za čo žiakom patrí pochvala 

 

Učebný odbor murár okrem priebežného preberania tém na OV sa podieľal na : 

Priebežne september 2013 – január 2014 

- obloženie inštalácii sadrokartónom a celý strop v kancelárií majstri kuchár- čašník 

- prestavba sociálnych zariadení na školský bufet 

- v priestoroch bufetu sa zrealizovali práce: 

- kompletné  omietky 

- cementové potery podláh 

- keramická dlažba a hygienický obklad podľa PD 

- zamurovane otvoru po dverách, zrealizovanie dvoch  nových otvorov 

- keramický obklad stien po zamurovaní otvoru  
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- priebežne sa rekonštruuje a modernizujú  sociálne zariadenia – WC, kúpeľne 

a prezliekarne v objekte Dielne  OV 

- v priestoroch Dielne  OV  sa opravoval sokel na celej chodbe, taktiež omietky 

a následne sa vymaľovali tieto chodbové priestory 

- žiaci  v odbore murár pravidelne pracujú s údržbármi  na opravách a údržbe  budov 

v areáli školy   

Študijný  odbor operátor stavebnej výroby okrem priebežného preberania tém na OV 

sa podieľal na : 

Priebežne september 2013– január 2014 

- výkop rýh na  položenie obrubníkov na bežeckej dráhe okolo ihriska  

- položenie keramickej dlažby na podlahu v bývalej kotolni 

- oprava omietok stropu a stien v učební PMG dielňach OV   

- V priestoroch Dielne  OV  sa opravoval sokel na celej chodbe, taktiež omietky 

a následne sa vymaľovali tieto chodbové priestory 

- žiaci  v odbore murár a operatér stavebnej výroby  pravidelne pracujú s údržbou na 

opravách a údržbe  budov v areáli školy za čo  im opäť patrí poďakovanie, PPK 

navrhuje žiakom v III. ročníku  udeliť i písomnú pochvalu /Habiňák, Sýkora, Bačík, / 

- zrealizoval sa dažďový zvod v hlavnom vyučovacom objekte   

- terénne úpravy pri  novom parkovisku a okolo Telocvične a ukončenie oplotenia 

Okrem týchto hlavných činnosti sa žiaci podieľali aj na iných činnostiach, ktoré sa vyskytli 

počas školského roka. 

 

NAŠI  ŽIACI  PRI PRÁCI  : 
 

- Vybudovala sa odborná učebňa  KUCHYŇA  A STOLOVANIE    

Foto 

   
 

- Zrealizovali sa rekonštrukčné  a dokončovacie práce  na starej  plyn. KOTOLNI 

Foto 
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- Pri rekonštrukcií Sociálnych priestorov na ŠKOLSKÝ BUFET sa realizujú nové priestory BUFETU ,  

ktorý je  v prevádzke 

       
 

- Naši žiaci Pri rekonštrukcií Oplotenia, bránky a parkovísk  pri SOŠ Telocvičňa, ktoré je  v prevádzke 

pre   20 osobných aut   

 

           
 

          
 

 Ďalšie činnosti našich žiakov v obrázkoch : 
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Okrem týchto hlavných činnosti sa žiaci podieľali aj na iných činnostiach, ktoré sa vyskytli 

počas školského roka 2013/ 2014.- 1. polrok  v areáli LOMNIČKE  ako napríklad : 

- údržba stavebných konštrukcii na budovách a vonkajších priestoroch 

- vybudovanie spevnených plôch pod smetné koše v Lomničke  

- pokračovanie v budovaní školských chodníkov k plynovým nádržiam a podobne... 
 

 

VYUŽITIE ŠPECIÁLNYCH ODBORNÝCH  UČEBNÍ  NA  ŠKOLE  

 

FOTODOKUMENTÁCIA  : 

 

ODBORNÁ UBEBŇA  

     
 

- Súťaže:  

Prešov 1. miesto 
- Dňa  10. decembra 2013    sme sa  zúčastnili s našimi žiakmi III. ročníka operátor 

stavebnej výroby súťaže zručností žiakov stredných odborných škôl Mladý 

remeselník 2013, ktorá sa konala na Strednej odbornej škole technickej, 

Volgogradská 1, v Prešove. Úlohou súťažiacich bolo postavenie muriva z YTONGU  

Naši žiaci z III. PMO Malast a Grech sa umiestnili  na prvom mieste.     

      Tejto súťaže by sme sa chceli v budúcnosti zúčastňovať pravidelne.   
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Iné akcie:   

 
  V mesiaci september 2013 súťaž v Prahe 

 

                  
 

                  
 

              
 

 
 V mesiaci 09. – 12. 2013 

PRÍPRAVA  SOČ so  žiakmi 3. PMO - hlinené stavby, ubíjaná hlina ako materiál s rôznym využitím 

v stavebníctve. 

                                                 

 Tvorba projektov:  
  

- Projekt Skrášlenie okolia školy a vybudovanie pridružených ihrísk pre žiakov 

a vybudovanie novej haly -  stavebný projekt je  v realizácií 

- Na novej PD  sa  budú  podieľať : Ing. P. Štucka,   Ing. Mgr. M. Knap, 

                       Ing. V.  Sokolák,  Mgr. M. Mytník,   M. Varchol,  Bc. J. Dzedzina 
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- AREÁL  SOŠ  LOMNIČKA 

 

Rekonštrukcie, opravy a prístavba skleníka na  vysunutom  pracovisku  v LOMNIČKE  

práce sa realizovali z vlastných prostriedkov školy. 

 

V areáli školy Lomnička – vyučovací objekt, neustále prebiehajú opravy  vnútorných  stien 

a stropov. Tiež sa neustále upravujú a opravujú vonkajšie omietky  

Okrem týchto hlavných činnosti sa žiaci podieľali aj na iných činnostiach, ktoré sa vyskytli 

počas školského roka 2013/2014 - 1. polrok  v areáli LOMNIČKE  ako napríklad: 

- údržba stavebných konštrukcii na budovách a vonkajších priestoroch 

- vybudovanie spevnených plôch pod smetné koše v Lomničke  

- pokračovanie v budovaní školských chodníkov k plynovým nádržiam a podobne, 
 

Exkurzie: 
- Odborná exkurzia  v  oblasti stavebníctva – NOVÁ STAVBA  VODNÁ 

ELEKTRÁREŇ  na rieke POPRAD  - žiaci I., II. a III. ročník murár : Ing. Štucka st. 

- Odborná exkurzia v  oblastí stavebníctva –novodobej výstavby  -   TURISTICKÉ 

CENTRUM  pod  HRADOM   žiaci I.SVS : Ing. ŠTUCKA st. 

- Odborná exkurzia v  oblasti stavebníctva –Výstavba ELEKTRO DOMU – nové predajne 

z predpätého betónu 

- Nová  bytová  výstavba –bytový dom  sídlisko Východ : Sokolák, Štucka st., 

- Historické pamiatky  Ľubovnianskeho  HRADU  A  SKANZÉNU -  žiaci I. SVS: Ing. 

Štucka,  

- Výroba polystyrénu vo Firme POLYFORM  Podolínec – žiaci Lomnička – p. M. Varchol 
 

Klady a zápory výchovy a vzdelávania 

- Využíva sa moderný systém výučby na hodinách stavebného zamerania:  

- interaktívna  výučba  odborných predmetov  - učebňa č. 37 a 41 a v DPV   

- Využíva sa moderný systém výučby v PROJEKTOVOM VYUČOVANÍ   

stavebného zamerania IV.OSV  a pre I.SVS    –  úplne  zariadené  učebne pre 

Projektové vyučovanie 

- Zabezpečuje sa vyššia samostatnosť žiakov na hodinách formou referátov, 

samostatných prác –projektov  pre drobné stavby 

- Výučba je obohatená o didaktickú techniku  

- Príprava absolventov  na maturity  cez interaktívnu  metódu  v odbornej  učebni č. 

37, 41 a v DPV 

 

POSTREHY  A  INOVÁCIE  : 

- Žiaci nejavia veľký záujem o štúdiu, žiakom vyhovuje vedenie hodín formou 

diskusie, sú značné rozdiely vo vedomostiach žiakov 

- Vyučujúci sú nadmerne zaťažení diktovaním poznámok, čo skracuje prístupnosť 
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- K jednotlivým študentom pri riešení úloh na vyučovaní, znižuje sa efektivita    

vyučovania, dochádza k časovým stratám 

- Nedostatok učebníc v predmete pozemné stavby, životné prostredie 

v stavebníctve sa rieši priebežne  nákupom a vypožičiavaním 

    

 NÁVRHY  A  OPATRENIA ČLENOV  PK :   

- zriadiť priestory praktického trenažéra pre stavebne odbory (napr. s bývalej kotolne)  

- v realizácií  

- dobudovať šatne pre stavebné odbory na úseku PV – Dielne PV – v realizácii 

- realizujú  sa nábory na  ZŠ v celom  okrese, tak  aby budúci  študenti  ZŠ sa vedeli 

zorientovať v správnom výbere budúceho povolania  - s logom ,,Remeslo má zlaté 

dno“ 

- ZŠ kde už prebiehajú  nábory na SOŠ /Hniezdne, Podolínec, V. Ružbachy, Stará 

Ľubovňa, Nová Ľubovňa, Plaveč, Malý Lipník , Jakubany  atď.;/ za PK –

stavebníctvo  zodpovední :  Štucka , Sokolák ,  Mytník, Štucka ml.,   / 

- Nábory a prezentácie našej školy na ostatných ZŠ  – sa  uskutočnili  podľa plánu, no 

je ešte treba popracovať na  rodičovských  združeniach  pre 9. ročníky, ktoré sa budú 

konať v mesiacoch február - marec 2014 – pretože niektoré deti nemajú  vybrané  

Stredné školy . 

 

Nové úlohy  - dobudovanie  učební  a sociálnych zariadenia :  
- Dobudovanie Dielni v starej Plynovej kotolni  Tieto práce sa budú realizovať priebežne  

v II. polroku šk. roka 2013/2014. 

- V objekte  Garáže a dielne – tu sa tiež realizujú  opravy soc. zariadení, nové obklady, 

dlažby a budú sa realizovať dispozičné zmeny pre žiakov ako, prezliekarne, šatníky,  

nové umyvárky. 

- Dobudovanie  multifunkčného ihriska  a bežeckej trasy okolo futbalového ihriska : úloha  

do 31.12.2013 . Úloha sa odvíja od finančných prostriedkov školy.  

      Zodpovední :  Ing. Štucka,  Mgr. M. Mytník,  Ing. Sokolák a Dr. Fabián  

 

 

V Starej Ľubovni, 10.02.2014         Spracoval : Mgr. M . Mytník, Ing. P. Štucka, vedúci PK  

                                                                                     

 

2. polrok 

 

   V II. polroku  šk. roku 2013/2014,  sa uskutočnili tieto podujatia a vykonali sa úlohy  

členmi PK stavebníctvo , geodézia  a kartografia  z  teoretického a praktického vyučovania  

nasledovne : 

- PK zasadala 4 krát pri riešení plánovaných a mimoriadnych úloh a úloh vyplývajúcich  

z plánu práce pre školský rok 2013/2014.  

 
Plán práce bol úspešne zrealizovaný na  95 % 

- Plán práce výučby prebieha  podľa  učebných  osnov schválených vedením školy 

- Pravidelne sa vyhotovujú  nástenné noviny na aktuálne témy  na maturitné skúšky  v šk. 

r. 2013/2014 – digitálnej  podobe – pripravujú  študenti  osobne vlastné projekty na 

vyučovacích hodinách a hodinách   praxe.  

Plánované akcie sa uskutočnili podľa  harmonogramu.  

- Košice – prezentácie  ASICE , Ypor , Ytong      febr.2014     / Štucka , Šulian / 
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- Košice – prezentácie  firmy RIGIPS a ISOVER    apríl 2014   / Sokolák, Šulian, Birčák, 

Mytník, Sumilas / 

- Prešov– vzdelávanie  a prezentácia  firmy RIGIPS so zaškolením žiakov III. murár 

s montážnymi  preukazmi firmy  Rigips  -  Naši  žiaci získali preukazy pre prácu so 

sadrokartónmi v celkovom počte .... pre III. MUS a III. PMO. 

- Košice – Exkurzia – staro dobá výstavba  hlinených  a slamených stavieb -  /Štucka ml., 

Šulian / 

 

KRUŽKOVÁ ČINNOSŤ  : 

- Úspešne prebehla tvorba  záujmových krúžkov, ich činnosť sa realizovala podľa plánu 

-  Ing. arch . Peter Štucka / Materiály tradičnej architektúry, hlinené domy a domy zo 

slamy  / 

- Ing. Vincent  Sokolák  / Projektovanie v AUTO CAD – e  2010  / podľa plánu 

- Bc. Martin  Leščinský /  krúžok  Mladý stolár / prebiehal podľa  plánu 

- Čiastkové úlohy členov PK sa pravidelne plnili,  a zrealizovali  sa všetky úlohy, ktoré 

boli stanovené PK Stavebníctvo, geodézia  a kartografia. 

- V plnej fáze sa využíva internet a školské výukové programy  ako AUTOCAD 2010, 

CENKROS a iné.. 

- Priebežne sa pokračovalo v budovaní odborných učební a ich sociálnych zariadení – 

WC, kúpeľne a prezliekarne v objekte Garáže a Dielne  - podľa harmonogramu 

 

ODBORNÝ VÝCVIK NAŠICH   ŽIAKOV : 

- Študenti učebných odborov murár I., II., III. ,  stolár I. a II. III.  a  študijnom odbor – 

OSV I.  až IV. ročník, sa zúčastňovali odbornej praxe a  odborného  výcvik v okrese 

Stará Ľubovňa a taktiež aj v našej škole. 

Nasledovne : 

Učebný odbor murár okrem priebežného preberania tém na OV sa podieľal na : 

Priebežne február 2014 – jún 2014 

- prestavba sociálnych zariadení  pre žiakov v priestoroch dielni OVY: 

- murovanie deliacich priečok 

- omietky stropov a stien 

- keramické obklady stien 

- keramické dlažby podláh 

- oprava vstupných schodísk do budovy TV, spoj. chodby a internátu 

- oprava zámkovej dlažby medzi budovou TV a internátom 

- maľovanie dverí na chodbe dielni OV 

- pomocné udržiavacie práce na budovách SOŠ  
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Učebný odbor stolár okrem priebežného preberania tém na OV sa podieľal na : 

Priebežne február 2014 – jún 2014 

- výroba nového nábytku do učebne kuchár – čašník /bývalý sekretariát/ (linky, 

stolíky, police, obkladové dosky) 

- výroba výstavných vitrín na zverejnenie úspechov žiakov (chodby SOŠ)      

- oprava ručného stavebného a záhradného náradia   

- výroba násteniek  (chodby a učebne SOŠ)    

-  výroba nového nábytku do učebne baru (vitríny, skrinky, stolíky, obkladové dosky) 

- oprava skriniek pre TV (Ing. Sroková)  

- oprava záhradnej lavičky  

- výroba nábytku pre TV (Ing. Solovicová) 

- oprava skrine pre sklad kuchár - čašník  

- výroba násteniek  na SOČ    

- výroba info. tabuliek  na SOČ 

- výroba rohových líšt do jedálne pred SOČ    

- výroba rámu na transparent pri vrátnici pred SOČ 

- výroba nového nábytku do miestnosti p. Štuckovej 

- výroba lietačkových dverí do novej učebne kuchár – čašník  

- výroba obkladových dosiek do oboch barov  

- oprava nábytku v zborovni MOV  

-  výroba rámov na plagáty  

- výroba vešiakov do šatne OV 

- výroba podporných stĺpikov na stromčeky (PaedDr. Fabian) 

- dovoz a uskladnenie reziva na SOŠ 

- oprava lavíc na chodbách TV a internátu  

- a mnoho, mnoho ďalšieho 
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Študijný  odbor operátor stavebnej výroby okrem priebežného preberania tém na OV sa 

podieľal na : 

Priebežne február 2013 – jún 2014 

- prestavba sociálnych zariadení  pre žiakov v priestoroch dielni OVY: 

- murovanie deliacich priečok 

- omietky stropov a stien 

- keramické obklady stien 

- keramické dlažby podláh 

- zamurovane otvoru po okne a následne omietky (rozhlasové štúdio)  

- marmolitové omietky elektrorozvodných  skríň  

- doloženie kamenného obkladu v bare 

- oprava keramickej dlažby v nadstavbe  

        
 

 
 

ODBORNÝ VÝCVIK NAŠICH   ŽIAKOV  za druhý polrok   Lomnička  : 

Učebný odbor murár, stavebná výroba a lesná výroba, okrem priebežného preberania tém na 

OV sa podieľal na : 
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Priebežne    február 2014 – jún 2014 

Práce v  Lomničke  v šk. r. 2013 - 2014  

 

Vonkajšie práce 

– Oprava zámkovej dlažby pred vstupom do suterénu 

– Oprava okapového chodníka okolo objektu školy 

– Prevedenie vrchnej izolácie na objekte vodomernej šachty + terénne úpravy 

– Obnova náteru vonkajšieho zábradlia pred vstupom do objektu školy 

 

Práce vo vnútri objektu školy 

– Suterén, maliarske práce v m.č. 0.9 - učebňa 

– Suterén, maliarske práce v m.č. 0.10 - chodba 
 

Súťaže:  
- v mesiaci marec sa žiaci III. ročníka operátor stavebnej výroby zúčastnili súťaže 

zručnosti Mladý remeselník, ktorá sa konala na SOŠ technická v Prešove. Naši žiaci 

skončili na treťom mieste, čím si zabezpečili postup do Nitry, kde sa súťažilo o postup 

na  18. medzinárodný ročník súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO Praha. 

- v  mesiaci apríl sa žiaci III. ročníka operátor stavebnej výroby zúčastnili postupového 

predkola  18. medzinárodného ročníka súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO 

v Nitre. Naši žiaci skončili na druhom mieste, čím si zabezpečili postup do finále, ktoré 

bude prebiehať 16.-19.9.2014 pri príležitosti 25. ročníka medzinárodného stavebného 

veľtrhu FOR ARCH  v Prahe. 

 Týchto súťaži by sme sa chceli v budúcnosti zúčastňovať pravidelne. 

 

Exkurzie: 

- Odborná exkurzia  v  oblastí stavebníctva – NOVÁ STAVBA  Vodná elektráreň na 

rieke POPRAD   - žiaci I., II. a III. ročník murár : Ing. Štucka st., Ing.arch. Štucka ml. 

- Odborná exkurzia v  oblastí stavebníctva –novodobej výstavby  -   Turistické centrum  

pod  hradom   žiaci I.SVS : Ing. ŠTUCKA st,. 

- Odborná exkurzia v  oblastí stavebníctva –Výstavba ELEKTRO DOMU – nové predajne 

z predpätého betónu 

- Nová  bytová  výstavba –bytový dom  sídlisko Východ Sokolák, Štucka st., 

- Historické pamiatky  Ľubovnianskeho  HRADU  A  SKANZÉNU  žiaci I. SVS, : Ing. Štucka,  

 

Iné akcie: 

Dňa 20.32014 sa žiaci druhých ročníkov učebného odboru murár a študijného odboru 

operátor stavebnej výroby zúčastnili v priestoroch stavebnín Tinea prezenčnej akcie. 

„Robíme veci, ktoré fungujú“, kde obchodný zástupca firmy HASOFT propagoval svoje 

výrobky: 

- hydroizolácie 

- sanačné omietky 

- pásky pre domy, ktoré dýchajú 

- robíme veci, ktoré lepia 

Význam akcie spočíval v tom, že sa žiaci mali možnosť oboznámiť s výrobkami, ktoré sa 

používajú v stavebníctve aj praktickú ukážku – „spoločne proti vode“. 
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Návrhy a opatrenia: 
 

Klady a zápory výchovy a vzdelávania 
 

POSTREHY  A  INOVÁCIE  : 

- Žiaci nejavia veľký záujem o štúdiu, žiakom vyhovuje vedenie hodín formou diskusie, 

sú značné rozdiely vo vedomostiach žiakov 

- Vyučujúci sú nadmerne zaťažení diktovaním poznámok, čo skracuje prístupnosť 

- k jednotlivým študentom pri riešení úloh na vyučovaní, znižuje sa efektivita    

vyučovania, dochádza k časovým stratám 

- Nedostatok učebníc v predmete pozemné stavby, životné prostredie v stavebníctve sa 

rieši priebežne  nákupom a vypožičiavaním 
   

NÁVRHY  A  OPATRENIA ČLENOV  PK :   

- zriadiť priestory praktického trenažéra pre stavebné odbory (napr. z bývalej kotolne)  - v 

realizácií.  

- realizovali sa  nábory na  ZŠ v celom  okrese, tak  aby budúci  študenti  ZŠ sa vedeli 

zorientovať v správnom výbere budúceho povolania  - s logom ,,Remeslo má zlaté dno" 

Môžeme  konštatovať, že na tieto odbory, ktoré máme sa prihlásilo málo žiakov, čo je 

veľmi zarmucujúce.  

- Konštatujem, že nábor v budúcom  šk. roku musíme zintenzívniť a nájsť iné náborové 

riešenia.  

- Nábory a prezentácie našej školy na ostatných ZŠ  – sa  uskutočnili  podľa plánu, no je 

ešte treba popracovať  tak, aby sme sa nehanbili v ďalšom školskom roku. 
 

Nové úlohy  - dobudovanie  učební  a sociálnych zariadenia :  
- Dobudovanie  Dielní v starej Plynovej kotolni.  Tieto práce sa budú realizovať priebežne  

v II. polroku šk. roka 2013/2014 – realizácia  čiastočná – úloha prechádza na budúci 

školský rok 2014/2015.  

- V objekte  Garáže a dielne – tu sa tiež realizujú  opravy soc. zariadení, nové obklady, 

dlažby a budú sa realizovať dispozičné zmeny pre žiakov ako, prezliekarne, šatníky,  

nové umyvárky – práce zrealizované na 70 %  - úloha trvá v školskom roku 2014/ 2015. 

- Dobudovanie  multifunkčného ihriska  a bežeckej trasy okolo futbalového ihriska: úloha  

do 31.12.2013 . Úloha sa odvíja od finančných prostriedkov školy a prechádza na budúci 

školský rok 2014/2015.  

      Zodpovední :  Ing. Štucka, Mgr. M. Mytník, Ing. Sokolák a  Dr. Fabián  
 

POŽIADAVKY  :  

- sfunkčnenie počítačov v učebniach č.37 a č.41 

- inštalácia stavebných programov 
 

V Starej Ľubovni,  26.06.2014                  Spracoval : Mgr. M . Mytník,   Ing. P. Štucka  
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                                        V rámci činnosti výchovného poradcu  

boli v školskom roku 2013/2014 realizované tieto aktivity: 

 

 

Práca výchovného poradcu v  školskom roku 2013/2014 sa realizovala v zmysle plánu 

činnosti, ktorý bol vypracovaný na začiatku školského roka podľa potrieb žiakov, rodičov, 

pedagogických pracovníkov a vedenia školy. Plán práce pozostáva z trvalých úloh 

a časových úloh. Časové úlohy sú rozpracované na jednotlivé mesiace. Trvalé úlohy sú 

zamerané na poskytovanie odbornej pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom, 

pedagogickým pracovníkom a tiež 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  školskom roku 2013/2014 boli zrealizované tieto aktivity:  

SEPTEMBER 
- vypracovanie plánu práce výchovného poradcu - splnené 

- informácia žiakom 1. ročníka o práci výchovného poradcu, zverejnenie 

konzultačných hodín - splnené 

- zavedenie evidencie problémových a nadaných žiakov – depistážny dotazník - 

splnené 

- spracovanie dotazníka na zistenie počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia - splnené 

- vyhodnotenie dotazníka a  spracovanie databázy žiakov zo SZP - splnené 

- práca so študentmi zo sociálne znevýhodneného prostredia – sociálne štipendia a iné 

úľavy, ktoré udeľuje riaditeľ školy - splnené 

- evidencia žiakov, ktorí zanedbávajú povinnú školskú dochádzku, v spolupráci 

triednym učiteľom a koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov - 

splnené 

- spracovanie prehľadu žiakov, ktorí našli po ukončení štúdia v školskom roku 

2012/2013 uplatnenie na trhu práce – spolupráca s ÚPSVaR v Starej Ľubovni - 

splnené 

- spracovanie prehľadu úspešných študentov na prijímacom konaní na VŠ - splnené 

- voľba školskej žiackej rady (Ing. Katarína Ondrejková) - splnené 

- oboznámenie žiakov s krúžkovou činnosťou v škole – triedny učiteľa, zavedenie 

evidencie - splnené 

- 21. september – Medzinárodný deň mieru – boj proti rasizmu, antisemitizmu 

a xenofóbii – aktualizácia nástenky VP - splnené 
 

OKTÓBER 

- rodičovské združenie – informácia o práci výchovného poradcu, špeciálneho 

pedagóga a koordinátora protidrogovej prevencie - splnené 

- informácia rodičom o problematike uplatňovania práv a povinnosti rodičov, výzva k 

rodičom o aktívnu spoluprácu so školou - splnené 

- žiakom vyšších ročníkov poskytnúť informácie o možnosti štúdia na vysokých 

školách a prípravných kurzoch  na prijímacie pohovory - splnené 

- zo získaných materiálov vyhotoviť informačnú nástenku o možnostiach štúdia na VŠ 

na Slovensku a v zahraničí v šk. r. 2014/15 a priebežne ju dopĺňať – plní sa 

priebežne 
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- v prípade potreby na rodičovských schôdzach informovať rodičov 4. ročníkov a 2. 

ročníka NŠ o vysokých školách a možnostiach ďalšieho pomaturitného štúdia ( 

využiť aktuálne informácie z multimédií) – plní sa priebežne 

- objednanie a distribúcia publikácie o vysokoškolskom štúdiu pre osobnú potrebu 

študentov- splnené 

- v spolupráci s triednymi učiteľmi monitorovať  študentov s problémami učenia, 

správania a predchádzať sociálno-patologickým javom – plní sa priebežne 

- individuálne konzultácie so žiakmi, ich rodičmi a v prípade potreby informovať 

členov pedagogického zboru o špecifických potrebách prístupu k problémovým 

žiakom – plní sa priebežne 

- aktualizovať web stránku na školský rok 2013/2014 a dopĺňať ju o aktuality - 

prehľad vysokých škôl, ponuky zamestnania pre absolventov, aktuálne dopĺňať 

informácie pre rodičov a informácie o činnosti vyplývajúce z úloh výchovného 

poradcu – plní sa priebežne 

- v spolupráci s koordinátorom prevencie pripraviť dotazník monitorujúci aktuálnu 

úroveň návykových látok a šikanovania - splnené 

 

NOVEMBER 

- uskutočniť prieskum adaptačných problémov žiakov 1. ročníkov – tr. učitelia - 

splnené 

- exkurzia – veľtrh vzdelávania, kariéry a inovácii PRO EDUCO Košice - splnené 

- vyhodnotiť dotazník monitorujúci úroveň návykových látok a šikanovania - splnené 

- medzinárodný deň študentstva, aktualizácia nástenky VP, podľa možnosti zabezpečiť 

rozhlasovú reláciu – splnené (Mgr. Merklová) 

- pohovory s neprospievajúcimi žiakmi po 1/4 ročnej klasifikačnej porade - splnené 

- priebežne pokračovať v dlhodobých aktivitách z predchádzajúcich  mesiacov – plní 

sa 

 

DECEMBER 

- spolupráca pri získavaní žiakov ZŠ pre učebné a študijné odbory – spolupráca 

vedenie školy- výchovný poradca – špeciálny pedagóg- rodič –žiak- plní sa 

- skupinová a individuálna poradenská služba so žiakmi končiacich ročníkov, ktorí 

chcú pokračovať v pomaturitnom a vysokoškolskom štúdiu – plní sa 

- poskytnúť odbornú pomoc pri rozhodovaní žiaka pred vstupom „ do sveta a trhu 

práce“, aby získali reálny pohľad na výber povolania v závislosti na osobnostných 

činiteľoch a vonkajších podmienkach – plní sa priebežne 

- podľa dohovoru s vysokými školami uskutočňovať stretnutie s pracovníkmi 

vysokých škôl v mesiacoch  január, február, marec – plní sa priebežne 

- Vianoce – sviatky rodiny, význam pevných vzťahov v rodine, podľa možnosti 

rozhlasová relácia – splnené (Mgr. Merklová) 

 

JANUÁR 

- uskutočniť konzultácie v končiacich maturitných ročníkoch o vyplňovaní prihlášok 

na VŠ, vzor vyplnenej prihlášky umiestniť na nástenke VP, elektronické prihlášky - 

splnené 

- vyhotoviť nástenky VP s informáciami o možnosti štúdia na VŠ v akademickom 

roku 2014/2015- splnené 

- uskutočniť konzultácie so žiakmi štvrtého ročníka a usmernenie ich pri rozhodovaní 

sa na vysoké školy, pripadne poradenie pri voľbe povolania – plní sa priebežne 
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- monitorovanie situácie v jednotlivých triedach (v spolupráci s vyučujúcimi, 

triednymi profesormi a študentmi) v súvislosti so zvýšeným stresom pred polrokom a 

riešenie problémov - splnené 

- prednášky na tému Zdravý životný štýl a závislosti , vo vybraných triedach - splnené 

- vyhodnotenie dosiahnutých výchovnovzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského 

roka- splnené 

 

FEBRUÁR 

- pohovory s neprospievajúcimi a ťažšie vychovateľnými žiakmi po polročnej 

klasifikácii - splnené 

- podieľať sa na analýze výchovnovzdelávacích výsledkov a pri návrhoch opatrení - 

splnené 

- konzultovať príčiny zlyhávania jednotlivých žiakov s rodičmi a triednymi učiteľmi 

s cieľom vzájomnej spolupráce pri riešení neprospechu - splnené 

- prihlášky na VŠ potvrdzovanie - splnené 

- Deň sv. Valentína  - 14. Február – význam priateľstva, lásky a rodičovstva – 

rozhlasová relácia a aktivity  žiackej školskej rady – splnené ( Mgr. Merklová – 

rozhlasová relácia, Ing. Ondrejková – aktivity žiackej školskej rady ) 

 

MAREC 

- zabezpečiť besedu s pracovníčkami ÚPSVaR v Starej Ľubovni pre žiakov končiacich 

ročníkov o adaptácií sa žiakov na trhu práce a voľných pracovných miestach- 

splnené 

- vykonávať poradenskú činnosť súvisiacu s vyhľadávaním zamestnania formou 

konzultácií a besied - splnené 

- sledovať evidenciu talentovaných žiakov a žiakov ktorí sa zúčastňujú súťaži (SOČ, 

olympiád, ...) - splnené 

- prihlášky na VŠ potvrdzovanie - splnené 

- priebežne sledovanie zlyhávajúcich žiakov, individuálne pohovory, zabezpečiť 

pomoc zo strany učiteľov a majstrov OV - splnené 

 

APRÍL 

- zostaviť štatistický prehľad o podaných prihláškach na VŠ – splnené 

- vykonať poradenskú činnosť pre žiakov 3.ročníka a ich orientáciu na štúdium - 

splnené 

- individuálna a skupinová práca s problémovými žiakmi na zlepšenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov v spolupráci s vedením školy - splnené 

 

MÁJ 

- informovať pedagogických pracovníkov na klasifikačnej porade o počte žiakov 

prihlásených na VŠ - splnené 

- aktualizovať nástenku VP aj web stránku o aktualitách výchovného poradenstva- 

splnené 

- poradenstvo pri výbere a prihlasovaní  sa na pomaturitné štúdium - splnené 

- prihlášky na nadstavbové štúdium - splnené 

- pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31. 05.) uskutočniť v spolupráci s 

koordinátorom prevencie a triednymi učiteľmi besedu na tému „Škodlivý vplyv 

fajčenia na ľudský organizmus“ pre žiakov vybraných  ročníkov - splnené 
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JÚN 

- spracovať analýzu o činnosti výchovného poradcu za  školský rok 2013/2014 - 

splnené 

- pomoc pri príprave návrhov ocenení najlepších žiakov za jednotlivé ročníky - 

splnené 

- zabezpečenie informácii o úspešnosti prijatia na VŠ prostredníctvom e- mailu, resp. 

SMS správy – priebežne sa plní 

- poradenská činnosť a konzultácie so žiakmi a rodičmi podľa potreby – splnené 

 

Počet potvrdených prihlášok na vysoké školy v školskom roku 2013/2014 

Počet absolventov: 61 

 

Počet uchádzačov o štúdium na VŠ: 12 čo je 19,7% (3 študenti  z 4.KCA, 8 študentov z 4. 

PMO, 1 študent  z 2. NŠ – spoločné stravovanie)    

     

V odbore:    sociálna práca: 3 

                      manažment: 2 

                      krajinné inžinierstvo, regionálny rozvoj: 2 

                      TUKE, výrobné technológie: 1 

                      žurnalistika: 1 

                      teológia: 1 

                      predškolská a elementárna pedagogika: 1 

                      majster OV: 1 
                        

Okrem týchto časových úloh škola je už tretí rok zapojená do projektu Nadácie otvorenej 

spoločnosti, ktorá podporuje rómskych študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

finančnými prostriedkami, jedna žiačka poberala štipendium. Mentorom tohto programu je 

Ing. Krejsová. 

- v mesiaci november 2013 študenti končiacich študijných odborov sa zúčastnili „Dňa 

otvorených dverí“ na detašovanom pracovisku KU v Starej Ľubovni. 

- v novembri 2013 sa uskutočnil nábor žiakov z TU Košice, na Fakultu výrobných 

technológii v Prešove, kde boli prezentované ich študijné programy 

- v novembri 2013 bola uskutočnená prezentácia študijných a učebných odborov na 

rodičovskom združení v ZŠ v Šarišskom  Jastrabí 

- priebežne sa aktualizuje nástenka VP, kde žiaci nájdu najnovšie informácie 

o možnostiach štúdia na VŠ 

- na získanie profesijných kompetencií sa VP zúčastňuje vzdelávania, ktoré realizuje 

Metodické pedagogické centrum Prešov 

- Osobitnú pozornosť sme venovali výchovným problémom, kde v úzkej spolupráci 

s triednymi učiteľmi, špeciálnym pedagógom, koordinátorom prevencie sociálno –

patologických javov, majstrami odborného výcviku, rodičmi a vedením školy sme 

riešili problémy žiakov najmä ich vulgárneho a arogantného  správania, záškoláctva, 

zlých vzťahov v triede a pod. Osobitná pozornosť sa venovala žiakom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a žiakom so ŠVVP najmä ich prospechu, dochádzke 

a správaniu. 
 

Návrhy a pripomienky   

- konzultovať príčiny neprospechu jednotlivých žiakov s rodičmi, vyučujúcimi, triednymi 

učiteľmi a odporučiť týmto žiakom využívať konzultačné hodiny v problémových 

predmetoch 
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- konzultovať príčiny zlyhávania žiakov so špeciálno – výchovno vzdelávacími 

potrebami a zo sociálne znevýhodneného prostredia so  školským špeciálnym 

pedagógom, vyučujúcimi a majstrami OV 

- priebežne poskytovať žiakom informácie o možnostiach štúdia na VŠ na Slovensku a v 

zahraničí, pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu   

- poskytnúť  aktuálne informácie o trhu práce a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce 

v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni 

- zvýšenú pozornosť venovať šikanovaniu, nedbalej školskej dochádzke, porušovaniu 

vnútorného školského poriadku, vzniknuté problémy riešiť v spolupráci výchovný 

poradca, koordinátor prevencie sociálno-patologických javov, špeciálny pedagóg,   

triedny učiteľ, majster OV, rodič a vedenie školy 

 

                

V Starej Ľubovni, 27.06.2014                                Spracovala: Ing. Štefánia Struková VP 
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V rámci činnosti koordinátora prevencie sociálno-patologických javov 

boli v školskom roku 2013/2014 realizované tieto aktivity: 

 

 

         Práca koordinátora prevencie sociálno-patologických javov sa v školskom roku 

2013/2014 realizovala na základe plánu práce koordinátora, ktorý vypracoval koordinátor na 

začiatku školského roka podľa potrieb žiakov jednotlivých ročníkov s časovým 

harmonogramom.  

 Cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti prevencie závislosti je výchova 

k formovaniu zdravého životného štýlu, humanizácií a demokratizácii škôl.  

Plán práce pozostáva zo stálych úloh a časových úloh na jednotlivé mesiace: september 

2013 až jún 2014. Úlohy v zmysle tohto plánu boli splnené. 

Stále a časovo neterminované úlohy boli zamerané na poskytovanie preventívno-

výchovných konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom, na preventívnu a informačnú 

činnosť pedagogických zamestnancov a žiakov. 

  
 

Činnosť koordinátora prevencie sociálno-patologických javov bola zameraná na 

plnenie týchto úloh: 

 
1. Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných 

závislosti a zvyšovať odolnosť žiakov  voči sociálno-patologickým javom 

2. Zaviesť opatrenia na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo 

psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého 

zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania 

3. Monitorovať správanie sa detí a žiakov a jeho zmeny. V prípade oprávneného 

podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu, bezodkladne 

zabezpečiť ich ochranu a riešiť vzniknutý problém s vedením školy, CPPPaP, 

pediatrom, kurátorom či políciou 

4. Riešiť prejavy problémového správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického alebo 

psychického týrania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho 

zneužívania 

5. Realizovať odborne garantované preventívne programy a besedy (Riziká práce 

v zahraničí, Prevencia pred neľudským zaobchádzaním, Obchodovanie s ľuďmi, 

Otrokárska práca)  

6. Prijímať opatrenia na znižovanie riziká, že sa deti stanú obeťami sexuálneho 

zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie 

7. Prijímať opatrenia na zlepšenie pravidelnej dochádzky do školy a na obmedzenie 

počtu tých, ktorí školskú dochádzku neukončia 

8. Spolupracovať s vedením školy, triednymi učiteľmi  a ostatnými pedagógmi, 

CPPPaP, PZ v Starej Ľubovni, RÚVZ v Starej Ľubovni 

9. Iniciovať preventívne aktivity v rámci prevencie kriminality a eliminácie rizikového 

správania, delikvencie, záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj na 

podporu právneho vedomia 

10. Monitorovať aktuálny stav zneužívania návykových látok a priebežne informovať 

žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, 

o možnostiach spolupráce s poradenskými a preventívnymi odbornými zariadeniami  

v prípade pomoci ohrozeným deťom 

11. Vzdelávať sa v oblasti prevencie závislosti a iných sociálno-patologických javov 
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Na splnenie úloh boli zrealizované tieto aktivity: 

 
- v rámci triednických hodín sme oboznámili žiakov s interným predpisom 3/8/2009 

k prevencii a riešeniu šikanovanie žiakov v Strednej odbornej škole Jarmočná 108, 

Stará Ľubovňa 

- na triednych ZRPŠ boli rodičia oboznámení so školským poriadkom a drogovou 

prevenciou na škole 

- so zákonnými zástupcami bola uzatvorená dohoda medzi vedením školy a rodičmi 

v oblasti návykových látok a šikanovania 

- sledovali sme rešpektovanie  a dodržiavanie vnútorného školského poriadku, 

priestupky sme individuálne riešili v spolupráci žiak- pedagóg    

- účasť na vzdelávaní koordinátorov prevencie (január - jún 2014) 

- aktualizácia násteniek s tematikou: Svetový deň duševného zdravia, Deň počítačovej 

bezpečnosti, Svetový deň prevencie HIV/AIDS, Šikanovanie, Týranie, 

vykorisťovanie, domáce násilie, Holokaust, Rasizmus, Obchodovanie s ľuďmi 

- všetci žiaci SOŠ sa dňa 23.10.2013 zúčastnili výchovno-tanečného koncertu 

UMENIE TANCA organizovaného FRIMart štúdiom 

- beseda so zástupcami ORPZ SĽ na tému Šikanovanie (18.10.2013) 

- dňa 20.11.2013 sa študenti zúčastnili výchovného koncertu ODÍSŤ Z DOMU 

realizovaného agentúrou PATRON zameraného na témy – obchodovanie s ľuďmi, 

zneužívanie osobných údajov, nútená práca, nútená kriminalita, šikanovanie  

- beseda so zástupcami ORPZ SĽ na tému Kriminalita mládeže a na mládeži 

(22.11.2013, 17.3.2014, 31.3.2014) 

- v spolupráci so žiackou školskou radou sme sa zapojili do súťaže ČERVENÉ 

STUŽKY. Súťažili sme v troch kategóriách. 1. kategória -  výtvarná súťaž – 

zhotovenie pohľadnice s tematikou HIV/AIDS, 2. kategória - živá červená stužka – 

žiaci zhotovili a spolužiakom rozdávali červené stužky, 3. kategória -  video 

(december 2013) 

- v mesiaci december sme v spolupráci so špeciálnym pedagógom a výchovným 

poradcom zrealizovali dotazníkový prieskum Šikanovanie na SOŠ Jarmočná 108 

- beseda so zástupcami CPPPaP na tému Prevencia šikanovania (12.02.2014) 

- v mesiaci február (14.2. a  25.2.2014) sme sa s vybranými žiakmi zúčastnili výstavy 

INAKOSŤ inštalovanej v Galérií Provinčného domu Strednou umeleckou školu 

Kežmarok 

- zapojili sme sa do nasledovných zbierok: Úsmev ako dar, Biela pastelka, Červené 

stužky, Deň narcisov, Modrý gombík 

- študenti maturitných ročníkov (dobrovoľníci) sa zúčastnili akcie Valentínska kvapka 

krvi 

- v spolupráci so špeciálnym pedagógom a výchovným poradcom sme riešili problémy 

žiakov: vulgárne a arogantné správanie, vzájomne osočovanie, fyzické a slovné 

šikanovanie, riešenie zlých vzťahov v triede  

 
 
 

V Starej Ľubovni, dňa 27.06.2014                                     Spracovala: Ing. Petra Romanová
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V rámci činnosti školského špeciálneho pedagóga 

boli v školskom roku 2013/2014 realizované tieto aktivity: 

 

 

1. polrok 

 

A. Hlavné ciele a úlohy 

Odborno-metodické 

- Pri dlhodobej starostlivosti o zdravý psychický a sociálny vývin žiakov. 

- 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 žiakom zdravotne postihnutým. 

- Pri monitorovaní zmien v správaní žiakov. 

- Pri problematike diskriminácie, rasizmu a iných prejavoch intolerancie. 

- Pri opakovaní, upevňovaní učiva v predmetoch, kde žiaci so ŠVVP dosahujú 

dlhodobejšie slabé výsledky. 

- Pri záverečných skúškach žiakov so ŠVVP. 

- Pri zabezpečovaní metodického a filmového materiálu  pre účely prednášok, besied 

so žiakmi a odborno-metodického materiálu určeného pre pedagógov školy. 

Diagnostické 

- Viesť záznamy o žiakoch, priebežne dopĺňať, korigovať zmeny. 

- Sledovať výchovno-vyučovacie výsledky žiakov, pri zhoršení zisťovať a následne 

systematicky odstraňovať ich  príčiny. 

- Sledovať prejavy správania žiakov so ŠVVP , pri negatívnych zmenách zistiť príčinu 

zmeny, následne vhodnou formou usmerňovať a odstraňovať nevhodné  prejavy. 

- Analyzovať dosiahnuté výchovno-vyučovacie výsledky, prehodnocovať vhodnosť 

a účinnosť používaných metód a foriem vo vyučovacom procese.  

- Sledovať a prípadne korigovať  sociálne vzťahy medzi žiakmi v školskom prostredí. 

- Akékoľvek negatívne zmeny a prejavy žiakov so ŠVVP  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 2013/2014 spočívala : 

 

- Vo vypracovaní ročného plánu práce školského špeciálneho pedagóga na rok 

2013/2014.  

- Vo vypracovaní a kompletizácii dokumentácie žiakov so ŠVVP ( Stará Ľubovňa, 

Lomnička). 

- V oboznámení sa s platnou legislatívou. 

- V metodickom usmernení nových učiteľov a majstrov pre prácu so začlenenými 

žiakmi. 

- V oboznámení pedagogických pracovníkov s počtom začlenených žiakov, s ich 

diagnózou. 

- V spolupráci a usmernení vyučujúcich pri tvorbe individuálnych časovo-tematických 

plánov. 
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- Vo vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov  pre žiakov so 

ŠVVP. 

- V zabezpečení odborných vyšetrení žiakov pracovníkmi SCŠPP v Huncovciach 

uskutočnené v priestoroch školy SOŠ Jarmočná 108,  dňa 05.09.2013. 

- Vo vypracovaní podkladov potrebných k žiadosti o pridelenie finančných 

prostriedkov na asistentov učiteľa pre žiakov ŠVVP  podanej   05. 09. 2013. 

- V spolupráci s výchovným poradcom vo vypracovaní podkladov pre databázu žiakov 

zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom roku 2013/2014. 

- V metodickom usmernení a vypracovaní rozvrhu hodín pre asistentov Mgr. 

Derevjanikovú, Mgr. Beňačka, sl. Guzyovú. 

- Vo metodickom usmernení a vypracovaní rozvrhu hodín pre asistentku Ing. 

Smrekovú. 

- 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 žiakmi so ŠVVP. 

- V sledovaní sociálnych vzťahov žiakov so ŠVVP a žiakov intaktných v priestoroch 

školy. 

- V konzultáciách so žiakmi pri usmerňovaní vhodných spôsobov správania sa vo 

vzťahu k vyučujúcim, s spolužiakom, k pracovníkom školy. 

- V poskytovaní konzultácií, rád, odborných poradenských služieb a metodickej 

pomoci pedagógom a rodičom osobne alebo  telefonicky. 

- V sledovaní výchovno-vyučovacích výsledkov žiakov so ŠVVP, pomoc pri 

odstraňovaní nedostatkov - doučovanie žiakov, úprava foriem testov, 

vypracovanie vhodného vyučovacieho materiálu podľa predmetov, konzultácie 

s vyučujúcimi. 

- V zabezpečení pravidelných prednášok o kriminalite mládeže  s pracovníkmi 

Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni a následnej medializácii 

na webovej stránke školy. 

- Vo vhodnom výbere a zakúpení kompenzačných pomôcok pre žiakov so ŠVVP. 

Stanovené úlohy v I. polroku  školského roka 2012/2013 boli plnené priebežne. 

 

Úlohy, ktoré v stanovenom časovom harmonograme neboli splnené: 

- Vytipovanie a zakúpenie vhodných kompenzačných pomôcok pre žiakov so ŠVVP. 

 

B.  Počty žiakov so ŠVVP, ktorí boli v I. polroku 2013/2014 začlenení v SOŠ v Starej 

Ľubovni  

Stará Ľubovňa - 37 žiakov (na začiatku školského roka). 

1. Ročníky ........................16 žiakov – 4 v študijnom odbore, 12 v učebnom odbore 

2. Ročníky ........................   8 žiakov -  6 v študijnom odbore, 2 v učebnom odbore 

3. Ročníky ........................10 žiakov – 3 v študijnom odbore, 7 v učebnom odbore 

4. Ročníky ........................   3  žiaci      - študijný odbor 

Na základe výsledkov odborných vyšetrení Súkromného centra špeciálnopedagogického 

poradenstva a prevencie v Huncovciach boli z evidencie žiakov so ŠVVP – zdravotne 

znevýhodnených vylúčení žiaci: Patrícia Nemergutová, Maroš Knapík, Jakub Grigľák. 

Na podnet PaedDr. Joštiakovej bola SCŠPP v Huncovciach vyšetrená žiačka 1. SVS Mária 

Kyšeľová, ktorej bola odporúčaná integrácia v študijnom odbore spoločné stravovanie.  
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Počet žiakov so ŠVVP – zdravotne znevýhodnených v Starej Ľubovni k 31. 01. 2014 je 

35. 

 

C: V školskom roku 2013/2014 je: 

 5 žiakov so ŠVVP- zdravotne znevýhodnených , ktorí ukončia štúdium maturitnou 

skúškou. 

Na základe písomnej žiadosti o úpravu maturitnej skúšky majú všetci maturanti so ŠVVP – 

zdravotne znevýhodnení upravené podmienky maturitnej skúšky.  

Na základe písomnej žiadosti, v zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky 318/2008 Z. z. o ukončovaní 

štúdia môže žiak s poruchami učenia konať maturitnú skúšku z cudzieho jazyka len ústnou 

formou internej časti maturitnej skúšky. Štyria žiaci túto podmienku splnili a po konzultácii 

s vyučujúcim cudzieho jazyka podali  písomnú žiadosť riaditeľovi školy. Jedna žiačka túto 

podmienku nesplnila a bude maturovať aj písomnou formou  externej časti maturitnej 

skúšky, konkrétne z anglického jazyka.  

 

 7 žiakov so ŠVVP zdravotne znevýhodnených, ktorí  ukončia štúdium záverečnou 

skúškou. 

-  4 žiaci v učebnom odbore kuchár, 

-  3 žiačky v učebnom odbore cukrár.  
 

D. Návrhy a pripomienky: 

- usmerňovať postoj blízkeho okolia k  žiakom so ŠVVP, 

- v 2. polroku šk. roka 2013/14 zabezpečiť odborné prednášky so psychológom, zamerané na 

prevenciu šikanovania v spolupráci s CPPPaP v Starej Ľubovni, 
- konzultačnú činnosť sústrediť na poskytovanie rád a informácií rodičom, učiteľom, žiakom 

a iným záujemcom. 

                                                                     

 
  Vypracoval: Mgr. Daša Senková ŠŠP 

 

2. polrok 

 

A. Hlavné ciele a úlohy 

Konkrétna  činnosť školského špeciálneho pedagóga v 2. polroku 2013/2014 spočívala : 

 

- V kompletizácii dokumentácie žiakov so ŠVVP. 

- V sledovaní aktualizácie platnej legislatívy. 

- V zabezpečení odborných vyšetrení novoprijatých žiakov pracovníkmi SCŠPP 

v Huncovciach pre školský rok 2014/15.  

- V sledovaní sociálnych vzťahov žiakov so ŠVVP a žiakov intaktných v priestoroch 

školy. 

- V aktívnej účasti a spolupráci s vyučujúcimi pri vypracovaní testov na prijímacie 

pohovory pre žiakov so ŠVVP z cudzích jazykov, slovenského jazyka, matematiky. 

- Pri vypracovaní a úprave testov na záverečné skúšky pre žiakov so ŠVVP. 

- V účasti na maturitných skúškach – (pri písomnej časti ako administrátor). 

- V účasti na záverečných skúškach v Starej Ľubovni. 

- V konzultáciách so žiakmi pri usmerňovaní vhodných spôsobov správania sa vo 

vzťahu k vyučujúcim, k spolužiakom, k pracovníkom školy. 
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- V poskytovaní konzultácií, rád, odborných poradenských služieb a metodickej 

pomoci pedagógom a rodičom osobne alebo  telefonicky. 

- V sledovaní výchovno-vyučovacích výsledkov žiakov so ŠVVP, pomoc pri 

odstraňovaní nedostatkov - doučovanie žiakov, úprava foriem testov, 

vypracovanie vhodného vyučovacieho materiálu podľa predmetov, konzultácie 

s vyučujúcimi. 

- V zabezpečení pravidelných prednášok o kriminalite mládeže  s pracovníkmi 

Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni a pracovníkmi CPPPaP 

v Starej Ľubovni. 

- V organizačnom zabezpečení a usmernení práce asistenta učiteľa . 

 

Stanovené úlohy v II. polroku  školského roka 2013/2014  boli plnené priebežne. 

Úlohy, ktoré v stanovenom časovom harmonograme neboli splnené: 

-vytypovanie a nákup kompenzačných pomôcok pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

-vhodná úprava a výraznejšie zviditeľnenie schránky dôvery. 

 

B. Počty žiakov so ŠVVP – zdravotne znevýhodnených , ktorí boli v ll. polroku 

2013/2014 integrovaní v SOŠ v Starej Ľubovni. 

 

1.Ročníky ........................13 žiakov   - 1 v študijnom odbore (nadstavba),  

                                                                     -12 v učebnom odbore 

2.Ročníky ........................8 žiakov     -  6 v študijnom odbore,  z toho 2 v nadstavbe, 

                                                                    - 2 v učebnom odbore 

3.Ročníky ........................10 žiakov   - 3 v študijnom odbore, 7 v učebnom odbore 

4.Ročníky ........................ 3  žiaci       - študijný odbor 

Spolu: 34 žiakov 

 
V ll. polroku školského  roka 2013/14 pôsobilo na SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 5 

asistentov učiteľa, z toho 4 boli absolventi z ÚPSVaR v Starej Ľubovni, ktorí pracovali so 

žiakmi so ŠVVP – zdravotne znevýhodnenými. 

 

C: Ukončenie štúdia v školskom roku 2013/2014  

 maturitnou skúškou štúdium úspešne ukončilo 6 žiakov so ŠVVP - zdravotne 

znevýhodnených (vrátane Ľudmily Kuzárovej, ktorá sa zo zdravotných dôvodov 

nezúčastnila maturitnej skúšky v minulom školskom roku), 

 záverečnou skúškou štúdium úspešne ukončilo: 7 žiakov so ŠVVP - zdravotne 

znevýhodnených. 

D: Novoprijatí žiaci so ŠVVP – zdravotne znevýhodnení v šk. roku 2014/15   

 V Starej Ľubovni – 6 žiakov (3 chlapci, 3 dievčatá) 

- 5 žiakov s vývinovými poruchami učenia v učebných odboroch: 

-  2-kuchári, 1-cukrár, 1-murár a 1-stolár, 

- 1 žiačka s telesným postihnutím v študijnom odbore hotelová akadémia. 

 2 žiaci so ŠVVP – zdravotne znevýhodnení , ktorí ukončili štúdium v učebných 

odboroch pokračujú v šk. roku 2014/15 v nadstavbovom štúdiu, kde na odporúčanie 

pracovníkov SCŠPP v Huncovciach budú integrovaní. 

 



 92 

V školskom roku 2014/15  bude v SOŠ na Jarmočnej 108 v Starej Ľubovni  30 žiakov 

so ŠVVP – zdravotne znevýhodnených.  

 

E: Návrhy na zefektívnenie práce ŠŠP:  

- Intenzívna spolupráca s  rodičmi, vedením školy a pracovníkmi SCŠPP 

v Huncovciach. 

- Intenzívna spolupráca s vyučujúcimi pri problémoch s prospechom a správaním 

žiakov so ŠVVP – zdravotne znevýhodnených vo výchovno-vzdelávacom procese. 

- Žiakov podľa potreby individuálne doučovať, koordinovať prácu asistenta učiteľa 

pre žiakov so ŠVVP zdravotne znevýhodnených. 

- Usmerňovať postoje blízkeho okolia k žiakom so ŠVVP zdravotne znevýhodnených, 

aktívne spolupracovať aj s členmi žiackej školskej  rady. 

Vypracoval: Mgr. Daša Senková ŠŠP 
 

 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

 

Škola sa v školskom roku 2013/2014 realizovala a ukončovala tieto programy 

a projekty: 

 

1. Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy  

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  "Podpora 

vzdelávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít 

prostredníctvom podpory elokovaných pracovísk stredných odborných škôl" 

Kód výzvy: OPV-2012/3.1/04-SORO 

Operačný program: OP Vzdelávanie  

Prioritná os 3: Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami  

Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných 

rómskych komunít  

Názov projektu: Pomôžme žiakom z MRK postaviť sa na vlastné nohy 

Projekt bol úspešný. 

Realizácia projektu: 9/2013 - 2/2015 

Požadovaná výška NFP:  148 587,93 EUR 

Vlastné zdroje: 5 % (7 820,42 EUR) 

 

2. Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy  

Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  "Moderná 

stredná škola" 

Kód výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO 

Operačný program: OP Vzdelávanie  

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú  

Názov projektu: Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia 

Projekt bol úspešný. 

Realizácia projektu: 2/2014 - 7/2015 

Požadovaná výška NFP:  327 176,12 EUR 

Vlastné zdroje: 5 % (17 219,80 EUR) 
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3. 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. 

Koordinátor projektu Ing. Michal Stašenko 

Realizuje sa priebežne – trvá 

 

4. Projekt Škola podporujúca zdravie 

Cieľom projektu je harmonizovať výchovno-vzdelávací proces „Duch školy a ostatné 

medziľudské vzťahy, zvyšovať fyzickú zdatnosť žiakov, zamestnancov školy, starostlivosť 

o osobné zdravie vrátane hygieny, výchova k individuálnej a spoločenskej zodpovednosti  

v užívaní liekov, drog, výchova k zdravému spôsobu života, životnému štýlu, životospráve, 

výchove a k rodičovstvu, ochrana  a tvorba životného prostredia, tvorba interiéru a exteriéru 

školy . Škola je držiteľom certifikátu o prijatí do Národnej siete škôl  podporujúcich zdravie 

v SR. 

Koordinátor projektu: PaedDr. Dana Joštiaková 

Realizuje sa priebežne – trvá 

 

5. 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 využívaním 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. V rámci tohto projektu škola získala pre učiteľov, ktorí sa zúčastňujú 

vzdelávania 8 stolných počítačov v hodnote 5 302,96 EUR, 1 dataprojektor v hodnote  

860,37 EUR a 5 ks  notebook v celkovej hodnote  4 959,35 EUR.   

Termín realizácie: december  2008 – november 2013 

Koordinátor projektu: Ing. Michal Stašenko 

Projekt bol úspešný. 

Celková získaná suma: 11 122,68 EUR 

 

6. Poľsko-slovenský projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce  

Poľská republika - Slovenská republika 2007- 2013 

Názov projektu: Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce 

 

7. Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava 

Názov projektu: PoTrain - Tréning pozitívneho myslenia (Program celoživotného 

vzdelávania) 

Projekt je realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu 

Comenius a je spolufinancovaný Európskym spoločenstvom. 
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7. 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.    

 

 

V školskom roku 2014/2015  bude škola pokračovať v realizácii týchto projektov: 

 

 

1. Projekt "Pomôžme žiakom z MRK postaviť sa na vlastné nohy"  
 

Projekt sa realizuje na základe Výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok  "Podpora vzdelávania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít 

prostredníctvom podpory elokovaných pracovísk stredných odborných škôl" Operačného 

programu Vzdelávanie. 

Zvýšenie teoretických i praktických kompetencií žiakov z MRK potrebných vo vedomostnej 

spoločnosti pre uplatnenie sa na trhu práce prostredníctvom modernizácie vzdelávacieho 

procesu, ako aj zvýšenie ich vzdelanostnej úrovne prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k 

formálnemu vzdelávaniu i ďalšiemu vzdelávaniu. 

 

Špecifickými cieľmi projektu sú: 

1. Inovácia ŠkVP a vzdelávacieho procesu prostredníctvom inovácie obsahu učiva 

učebných osnov vybraných odborných vyučovacích predmetov, tvorby učebných 

textov, listov pracovných postupov, powerpointových prezentácií inovovaného 

obsahu učiva i interaktívnych cvičení na overenie získaných vedomostí v procese 

vyučovania. 

2. Zvýšenie  kompetencií pedagógov prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania 

zameraného na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, v rámci ktorého  sa pedagógovia oboznámia s vhodnými formami a 

metódami vyučovania pri práci s príslušníkmi MRK.  

3. Inovácia didaktických prostriedkov, zariadenia a vybavenia odborných učební pre 

teoretické i praktické vyučovanie prostredníctvom ich nákupu v procese verejného 

obstarávania.  

 

2. Projekt: Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia  

 

Projekt sa realizuje na základe Výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok  "Moderná stredná škola" Operačného programu Vzdelávanie. 

Cieľom projektu je zvýšiť odborné kompetencie žiakov v súlade s potrebami na trhu práce 

v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom inovácie vzdelávania a skvalitnením výstupov. 

Špecifickými cieľmi projektu sú: 

1. Pripraviť pedagogických zamestnancov na kvalitnú inováciu  predmetov v rámci 

študijného odboru hotelová akadémia, 

2. Skvalitniť obsah a metódy vzdelávania s ohľadom na modernú vedomostnú 

a technickú spoločnosť v odborných, praktických a jazykových predmetoch. 

3. Zabezpečiť zariadenie/vybavenie  projektu a didaktické prostriedky  na výuku v 

odborných praktických  a jazykových predmetoch. 
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Jednotlivé aktivity projektu zabezpečuje administratívny a riadiaci personál, interní odborní 

pracovníci, konzultanti z praxe v spolupráci s vybranými špecialistami a lektormi. 

 

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 využívaním 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 celoživotného 

vzdelávania) 

Projekt je realizovaný v rámci Programu celoživotného 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.  

Náplňou projektu je plniť úlohy stanovené Akčným plánom  Zelenej školy. Škola získala 

certifikát Zelenej školy. Stala sa členom celosvetovej siete Eco Schools. 

Koordinátor projektu Ing. Michal Stašenko 

 

7. Škola podporujúca zdravie 

Cieľom projektu je harmonizovať výchovno-vzdelávací proces „Duch školy a ostatné 

medziľudské vzťahy, zvyšovať fyzickú zdatnosť žiakov, zamestnancov školy, starostlivosť 

o osobné zdravie vrátane hygieny, výchova k individuálnej a spoločenskej zodpovednosti  

v užívaní liekov, drog, výchova k zdravému spôsobu života, životnému štýlu, životospráve, 

výchove a k rodičovstvu, ochrana  a tvorba životného prostredia, tvorba interiéru a exteriéru 

školy. Škola je držiteľom 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 2015 

8. Otvorená škola – Infovek 2015 
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9. Enviroprojekt 2015 

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 

 
 
 
 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických 
podmienkach školy 

 
 

Škola mala 49 učební, z toho je 19 odborných. V školskom roku 2013/2014 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 projektu "Nastúpme na novú cestu výučby", v rámci  Operačného 

programu Vzdelávanie škola pokračovala vo vybavovaní a zariaďovaní odborných učební 

pre učebný odbor stolár a telocvične.  

 

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 žiakov:   

- príspevok z VÚC  za rok 2013 bol vo výške 1 337 762,00 € 

 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 

od rodičov alebo inej osoby , ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 

- príspevok od rodičov (nezistené škody,  rok 2013)    1 937,50 € 

- príspevok od rodičov pre Občianske združenie: Rodičovské  
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  združenie pri SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa za  rok 2013                           2 545,00 € 

 

3. Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 

podľa financovaných aktivít:  

- príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške       13 915,00 € 

- z toho odmeny pre pedagogických zamestnancov:         6 953,10 € 

- odvody do poisťovní:         1 560,79 € 

- materiálne zabezpečenie krúžkov:         5 401,11 € 

 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 

finančných aktivít: 

- 2 % z daní fyzických a právnických osôb – rok 2013            688,79 € 

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

- maturita 2013/2014, z toho:        2 437,00 € 

 odmeny                                                                                                1 737,00 € 

 odvody                                                                                                              603,25 € 

 cestovné                                                                                                              96,75 € 

 

 

 

 

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 2009 - 2014 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 slúžiť širokej verejnosti. Naša škola  

v rokoch 2013 – 2014 vytvárala predpoklady pre zabezpečenie širokej a variabilnej ponuky 

rôznych študijných a učebných odborov i vzdelávacích ciest s rozličnou úrovňou 

poskytovanej kvalifikácie v rámci celoživotného vzdelávania.  Škola skvalitnila prípravu 

žiakov 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 

žiakov záruku: 

1. kvalitného odborného, všeobecného i environmentálneho vzdelania, 

2. humánneho ľudského prístupu k žiakom a dobrých vzťahov, 

3. možnosti riešenia problémov žiakov v súčasnom svete prostredníctvom služieb 

školského špeciálneho pedagóga,   školského psychológa i sociálneho pedagóga, 

4. získania vedomostí  a zdravom spôsobe života a životnom štýle, 

5. pokojného študijného prostredia v pekných interiéroch  i exteriéroch školy, 
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6. kvalitnej starostlivosti o žiaka 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 

2013/2014: 

1) Vypracovanie projektu pre poskytnutie NFP, názov projektu "Pomôžme žiakom z 

MRK postaviť sa na vlastné nohy" Operačného programu Vzdelávanie,  prioritná os 

3: Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami, Opatrenie 3.1: 

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych 

komunít, 

2) Vypracovanie projektu pre poskytnutie NFP, názov projektu "Hotelierstvo a 

gastronómia 3. tisícročia" Operačného programu Vzdelávanie, prioritná os 1: 

Reforma systému a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na 

modernú,       

3) Zapájanie sa do rozvojových projektov MŠ SR 

4) Pokračovanie v realizácii projektu „Škola podporujúca zdravie“ a v projekte „Zelená 

škola“ 

5) Tvorba nových školských vzdelávacích programov v novo zaradených študijných a 

učebných odboroch v sieti školy 

6) Zabezpečovanie vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

7) Zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov na vzdelávanie žiakov so 

ŠVVP 

8) Zabezpečovanie vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  

9) Riešenie problémov žiakov v súčasnom svete prostredníctvom služieb školského 

špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu,  

10) Vytváranie pokojného študijného prostredia v pekných interiéroch i exteriéroch školy 

11) Vylepšovanie materiálno-technických podmienok školy a vybavenie  školských 

učební, učební a odborných učební 

12) Vybudovanie internetového počítačového  sieťového systému školy 

13) Začatie rekonštrukcie školských športovísk (vybudovanie atletickej dráhy, 

rekonštrukcia antukového ihriska na viacúčelové asfaltové  a iné, ) 

14) Vytváranie partnerstiev: škola – zamestnávateľ 

15) Získavanie  mimorozpočtových finančných prostriedkov pre školu 

 

 

 

Vyhodnotenie plnenia: 

 

AD1) Škola vypracovala projekt "Pomôžme žiakom z MRK postaviť sa na vlastné nohy" 

Operačného programu Vzdelávanie,  prioritná os 3: Podpora vzdelávania osôb s osobitými 

vzdelávacími potrebami, Opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít, na základe ktorého získala nenávratný finančný 

príspevok na realizáciu aktivít projektu. 

 

AD 2) Škola vypracovala projekt "Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia" Operačného 

programu Vzdelávanie,  prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, 

Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú, na základe ktorého získala nenávratný 

finančný príspevok na realizáciu aktivít projektu. 
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AD 3) Škola sa zapájala do rozvojových projektov MŠ SR  

 

AD 4) Škola realizovala počas celého školského roka množstvo 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 inovovala školské vzdelávacie programy v študijných odboroch: hotelová 

akadémia, kuchár, čašník, servírka, pracovník marketingu, operátor stavebnej výroby, 

stavebníctvo, spoločné stravovanie, vlasová kozmetika; v učebných odboroch kaderník, 

murár, stolár, kuchár, čašník, servírka, cukrár, poľnohospodár - služby; v učebných 

odboroch so zvlášť upravenými učebnými plánmi: stavebná výroba, lesná výroba, praktická 

žena.  

 

AD 6) Škola v školskom roku 2013/2014 vzdelávala 80 žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Týmto žiakom 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 žiakov s poruchami učenia a správania a Metodický 

pokyn k overovaniu, hodnoteniu a klasifikácii integrovaných žiakov so zdravotným 

znevýhodnením 

 

AD 7) Škola zabezpečila vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre potreby výchovy a 

vzdelávania žiakov zo ŠVVP. Vzdelávania sa zúčastnili všetci pedagogickí zamestnanci.   

 

AD 8) Škola realizovala výchovno-vzdelávací proces žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia – Rómov na svojom Elokovanom pracovisku v Lomničke. Škola z vlastných 

prostriedkov priebežne zabezpečuje materiálne vybavenie odborných učební pre učebné 

odbory. Na tomto Elokovanom pracovisku sa pedagogický zbor venuje aj žiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

 

AD 9) Škola v školskom roku 2013/2014 riešila v rámci prevencie viacero tém, týkajúcich 

sa ich vzájomných vzťahov žiakov, šikanovania, trestnej činnosti, požívania drog a pod. 

prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu, koordinátora 

prevencie i v súčinnosti s  pracovníkmi Policajného zboru  a ďalších organizácií.   

 

AD 10) Zamestnanci školy, ako aj žiaci 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 žiakov i ich rodičov, ako aj zamestnancov školy.         

 

AD 11) Škola v školskom roku 2013/2014  doplnila informačno-komunikačné  technológie 

v klasických učebniach, v jazykových učebniach, v učebniach odborných predmetov i v 

multimediálnej učebni.  Škola mala 49 učební, z toho je 19 odborných. V školskom roku 

2013/2014 sme vybudovali nové priestory pre vykonávanie odborného výcviku v odbore 

cukrár, čašník, kuchár, kaderník, stolár.  

 

AD 12) Škola zdokonaľovala internetový počítačový sieťový systém školy s možnosťou 

využívania aSc Agendy a ŠEVT tlačív pre administratívu školy, riešenie pedagogickej 

dokumentácie, stravovací systém, internetovú žiacku knižku, komunikáciu s rodičmi.  
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AD 13) Škola začala s vybudovaním atletickej dráhy a dobudovala viacúčelové športové 

ihrisko.  

 

AD 14) 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 žiakov v Grécku so zahraničnými zamestnávateľmi.  

 

AD 15) Vzhľadom na to, že 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 služieb v školskej 

ubytovni a prostredníctvom autoškoly), 

- prenájmom nebytových priestorov a učební pre právnické a fyzické osoby, 

- produktívnymi prácami žiakov, 

- 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 2013/2014 

sa v oblasti výchovy a vzdelávania neobjavili žiadne závažnejšie problémy a nedostatky. 

Škola sa čoraz viac dostáva do povedomia verejnosti, rodičov a žiakov v dobrom svetle. 

O tom svedčí aj bohatá účasť na Dni otvorených dverí a zvýšený záujem žiakov o štúdium 

v nových študijných a učebných odboroch. Čiastočné rezervy škola vidí v riešení pravidelnej  

dochádzky žiakov 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 žiakov SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, ktorí našli po ukončení štúdia v 

školskom roku 2013/2014  uplatnenie na trhu práce zo všetkých absolventov školy. 

 

 

názov odboru 

  zamestnaní 

Evidovaní na 

ÚPSV a R ďalšie vzdelávanie 

číslo 

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 %  počet % 

čašník, servírka 6444 400 12 7 58,3   4 33,3 1 8,4   

kuchár              6445 400 10 3 30,0 1 10,0 4 40,0 2 20,0   

spol. stravovanie 6421 L00 16 9 56,2 2 12,5 4 25,0 1 6,3   

vlasová 

kozmetika 6426 L00 7 4 57,1 1 14,3 2 28,6  

 

   

prac. marketingu 6405 400 14 4 28,6   3 21,4 7 50,0   

operátor stavebnej 

výroby 3656 400 1 1 100,0         

cukrár   2964 200 4 1 25,0   1 25,0   2 50,0 

stolár 3355 200 4 1 25,0   1 25,0   2 50,0 

murár 3661 200 8 2 25,0   5 62,5   1 12,5 

čašník, servírka 6444 200 7 3 42,8   2 28,6   2 28,6 

kuchár   6445 200 16 4 25,0   3 18,8   9 56,2 

kaderník 6456 200 9   2 22,2     7 77,8 

Poľnohos.- služby 456 1 203 11   3 27,3 8 72,7     

lesná výroba 4579  F00 9 3 33,3   6 66,7     

stavebná výroba 3686  F00 10 2 20,0   8 80,0     

praktická žena 3161 000 10   5 50,0 5 50,0     

Spolu: 2013/2014  148 44 29,7 14 9,5 56 37,8 11 18,33 23 15,5 

spolu - 2012/2013  178 64 36,0 8 4,5 65 36,5 15 8,4 26 14,6 

rozdiel  -30 -20 - 6,3 6 5 -9 1,3 - 4 9,93 -3 0,9 

            

V školskom roku 2013/2014 uplatnenie na trhu práce našlo 39,2% absolventov, 37,8% 

absolventov je evidovaných na ÚPSV a R,  a 23,0%  bolo prijatých na VŠ a alebo 

pokračujú v nadstavbovom   štúdiu. 
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Percentuálny nárast (pokles) úspešných študentov pri prijímacom konaní  na vysoké školy v roku 

2013/2014 zo všetkých uchádzačov o štúdium na vysokých školách v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom 2012/2013. 

        

             

             

školský 

rok absolventi 

 uchádzači 

  

z toho úspešných 

  

v odbore 

  

mimo odbor 

     

    počet  % počet  % počet  % počet  %    

2013/2014 60 12 20,0 11 91,7 7 63,6 4 36,4    

2012/2013 95 15 15,8 15 100 11 73,3 4 26,7    

rozdiel -35 -3      4,2 -4 -8,3 -4 -9,7 0 9,7    

             

             

V školskom roku 2013/2014  sa na VŠ hlásilo 12  študentov, čo je 20,0 % z celkového počtu 

maturantov. Úspešných na prijímacom konaní bolo 11 absolventov, čo je 91,7%. V porovnaní 

so školským rokom 2012/2013 zaznamenávame 8,3 % pokles úspešnosti na prijímacom 

konaní. 

 

 

 

(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 2013/2014 aj žiakom 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 uložených trestov, zanedbateľná 

delikvencia, starší žiaci 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, že si ich škola váži a že v škole sú vítaní. Kontrola procesov 

v škole, zvlášť výučby je systematická. 

 
 

b) Voľnočasové aktivity školy: 
 

 

V  školskom roku 2013/2014 z celkového počtu 464 vydaných vzdelávacích  poukazov 

odovzdalo vzdelávací poukaz škole  457  žiakov. 
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Žiaci školy mali možnosť vyvíjať záujmovú činnosť v týchto záujmových útvaroch 

(krúžkoch) : 

 

P.č. Titul Vedúci Skratka Názov krúžku 

1. Ing.  Anna Krejsová ARNz Aranžovanie 

2. Bc. Lýdia Vilčeková BAR1z Barmanský 

3. Ing. Zuzana Pekárová HRMz Hravá matematika 

4. PhDr.  Mária Mytníková MSJ1z Maturitný seminár zo SJL IV.KCA 

5. PhDr.  Mária Mytníková MSJ2z Maturitný seminár zo SJL IV.PMO 

6. Mgr.  Miroslav Mytnik DOFz  Dokumentárny film 

7.  Štefan Šulian FUT1z Futbalový 

8. PaedDr.  Igor Fabian FUT2z Futbalový - chlapci 

9. PaedDr.  Igor Fabian TENz Tenis 

10.  Bc. Patrícia Oravcová BAR2z Barmanský II. 

11.  Matúš Sekelský KOKz Kondičná kulturistika SL 

12. Mgr. Antónia Merklová MSJ3z Maturitný seminár zo SJL II.NVS 

13. Ing.  Ján Hovan INIz Informatika a internet 

14. Ing.  Viera Sroková IPMz Internet_práca s multimédiami 

15. Ing. Petra Romanová CZEz Cvičenia z ekonomiky 

16. Ing. Peter Štucka KHPz Krúžok hokej, plávanie 

17. Mgr.  Iveta Kuzárová CSYz Cvičenia zo SJL  

18. PaedDr.  Dana Joštiaková KNJz Krúžok nemeckého jazyka 

19. PaedDr. Adriana Gergelyová KNEz Komunikácia v NEJ 

20.  Ing. Vincent Sokolák PCPz Projektovanie v CAD-e 

21. Bc. Eva Hanečáková HVPz Hotelierstvo v praxi 

22. Ing.  Daniel Koterba STNz Stolný tenis SL 

23. Mgr.  Iveta Kuzárová SCSz Školský literárny časopis Šum 

24. Mgr. Dáša Senková STNz Stolný tenis dievčatá 

25. Ing.  Dana Solovicová UCSz Učtujeme spolu 

26. Mgr. Michal Buchovecký CA1z Konverzácia v ANJ maturanti 

27. Mgr.  Anna Kaletová SMAz Seminár z matematiky 

28. Bc. Gabriela Hanečáková KMCz Kvety – marcipánové či živé? 

29. Ing.  Helena Beňačková MKEz Myslím (a konám) ekonomicky 

30.  Milan Sumilas FUT3z Futbalový  

31. Mgr.  Milan Birčák SACz Šachový 

32. Bc. Martin Leščinský PRDz Práca s drevom SL 

33. Ing. Katarína Ondrejková ZSRz Žiacka školská rada 

34. PhDr. Marta Weissensteinerová LKUz Literárno-kultúrny  

35.  Michal Saloň OPKz Ochrana prírody a krajiny 

36. Mgr. Daniela Zimová SIJz Šijeme 

37.  Peter Žoldák TURz Turistický Lomnička 

38. Bc.   Otília Martančíková KRAz Krúžok aranžovania 

39. Bc. Stanislav Šoltisik PRDz Práca s drevom 

40. 

 

Michal Varchol ADBz Architektúra – dom, byt, záhrada 

41. Mgr. Milan Reľovský INTz Internetový Lomnička 

42. Ing.  Jozef Čanda KOKz Kondičná kulturistika Lomnička 

43. Ing. Jana Smreková DKAz Dobrovoľník „anjel“ 

44. RNDr. Margita Šlosárová OKZz Krásna žena 

45. Ing.arch. Peter Štucka DTAz Dizajn v tradičnej architektúre 

 

Činnosť každého krúžku v rozsahu 60 hodín bola v priebehu školského roku dodržaná.  
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c)  Spolupráca školy s rodičmi poskytovanie služieb deťom, 
žiakom a rodičom 

  
 

 V školskom roku 2013/2014 aktívne pracovala Rodičovská rada občianskeho združenia: 

„Rodičovské združenie 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, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, 

- zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt, 

- poskytovanie sociálnej pomoci. 
 

Škola pravidelne komunikovala s rodičmi dochádzku, správanie, študijné výsledky žiakov 

formou pozvania do školy, návštev v rodine, telefonicky, na triednych rodičovských 

združeniach, prostredníctvom internetu- oznamy, poskytovanie informácií v internetovej 

žiackej knižke.     

 

 

 

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 2013/2014 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 Žiacka rada školy.  

 

V školskom roku 2014/2015 škola bude naďalej venovať maximálnu pozornosť úzkej 

spolupráci rodičov žiakov a školy s  ostatnými vonkajšími partnermi.  

 

 

 

V Starej Ľubovni 30.09.2014  
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Spracovali:  PaedDr. Vladimír Buvalič – riaditeľ školy 

 Ing. Michal Stašenko – 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. Dana Solovicová -  vedúca PK odborných predmetov pre skupiny 

 študijných a učebných odborov 64 ekonomika a organizácia, obchod a služby 

 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. Peter Štucka - 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 - sekretárka riaditeľa školy 

                   

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy (školského zariadenia) i jej výsledkoch a  

podmienkach školy  za školský rok 2013/2014 bola  prerokovaná  na  pedagogickej  

rade  dňa  26.08.2014. 
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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 2013/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

              Ing. Karol Lacko,  PhD. 

         vedúci Odboru školstva  ÚPSK 


