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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


3 

 

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  



4 

 

- 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 - PaedDr. Adriana Gergelyová   

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. 2014:  467 žiakov (Stará Ľubovňa + Lomnička) 

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

 

Celkový počet žiakov k 31. 8. 2015:  442 žiakov (Stará Ľubovňa + Lomnička) 

Z toho žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 73 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 2014/2015 bolo spolu prijatých a  zapísaných do tried  1. ročníka strednej 

školy do jednotlivých študijných a učebných odborov  176  žiakov. 

Kritériá k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2014/2015 a podmienky pre prijatie 

uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka v školskom roku 2014/2015 úspešne splnilo 176 

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 2014/2015: 

 

5-ročný študijný odbor:  

1 trieda: 6323 K  hotelová akadémia - 21  

 

4-ročné študijné odbory:  

1 trieda:   6444 K  čašník, servírka - 11 

 6445 K  kuchár - 3 

   

3-ročné učebné odbory: 

1 trieda:   2964 H  cukrár - 5 

 6444 H  čašník, servírka - 9 

                6445 H  kuchár - 7 

 

1 trieda:   3355 H  stolár - 4  

 3661 H  murár - 26 

   6456 H  kaderník - 11 

    

1 trieda  4561 H 03 poľnohospodár – služby - 9 

  

študijné odbory nadstavbového  štúdia: 

1 trieda:            3659 L stavebníctvo - 5 

 6421 L  spoločné stravovanie - 15 

 6426 L  vlasová kozmetika - 8  

  

 

učebné odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi: 

   3161 F  praktická žena - 16 

 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 2014/2015 

v týchto študijných odboroch: 
 

3650 M  staviteľstvo   

3656 K  operátor stavebnej výroby 

4211 M 16  záhradníctvo - záhradná a krajinárska tvorba  

64054 K  pracovník marketingu 

 

Škola nenaplnila plánované počty žiakov pre prijatie pre školský rok 2014/2015 v týchto 

učebných odboroch: 
 

3668 H  montér suchých stavieb 

6489 H  hostinský 
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Počet tried plánovaných odborov v školskom  roku 2014/2015: 

- 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 30.6.2015 ( Stará    

      Ľubovňa) 
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Správanie žiakov 

Počet 
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hodín 
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 2
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a viac 

pred- 
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I.HOA 20/0 20 3 9 8 0 0 0 0 0 0 1,83 1 0 1 1467 123 

I.KCA 14/0 14 1 5 8 0 0 0 0 0 0 2,15 1 1 0 869 71 

I.KCC 20/3 19 1 5 13 1 0 0 1 0 0 2,57 2 2 5 2540 479 

I.MSK 21/4 21 2 3 16 0 0 0 0 0 0 2,44 0 1 0 2650 156 

I.SVS 22/2 16 2 3 11 5 0 2 3 2 1 2,63 0 0 0 1886 59 

II.HOA 26/0 26 4 5 17 0 0 0 0 0 0 2,22 0 0 0 1816 56 

II.KCO 17/1 17 2 8 7 0 0 0 0 0 0 2,01 0 0 0 524 84 

II.KCC 33/11 32 1 5 26 1 0 1 0 1 0 2,69 4 2 1 2271 199 

II.MSK 19/1 19 6 6 7 0 0 0 0 0 0 1,91 0 1 0 1188 109 

II.SVS 20/1 17 2 3 12 3 0 0 3 0 0 2,43 0 0 0 1323 12 

III.HOA 21/4 20 2 4 14 1 0 1 0 1 0 2,04 1 1 1 1412 193 

III.PMO 11/1 10 2 2 6 1 0 0 1 0 0 2,41 1 0 0 521 26 

III.KCA 18/1 18 0 5 13 0 0 0 0 0 0 2,36 0 0 0 1358 42 

III. KAC 17 / 1 17 1 4 12 0 0 0 0 0 0 2,31 1 3 0 1570 165 

III.MUS 10/1 10 1 3 6 0 0 0 0 0 0 2,28 0 1 0 826 96 

IV.PMO 15/2 14 1 3 10 0 0 0 0 0 1 2,14 1 0 0 507 39 

IV.KCA 21/2 21 1 2 18 0 0 0 0 0 0 2,46 2 1 0 1610 157 

Spolu 325/35 311 32 75 204 12 0 4 8 4 2 2,29 14 13 8 24338 2066 
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B) Výsledky klasifikácie prospechu, dochádzky a správania žiakov k 30.6.2015 

     (Lomnička) 
 

R
o
čn

ík
 

o
d
b
o

r 

P
o

če
t 

 ž
ia

k
o
v
 

 /
 z

ač
le

n
en

í 
 

Prospech žiakov 
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Správanie žiakov 

Počet 

vymeškaných 
hodín 

Prospeli Neprospeli 
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I.SLV  24/11 24 0 1 23 0 0 0 0 0 0 3,28 11 1 0 1443 195 

I.PRZ 16/3 16 0 3 13 0 0 0 0 0 0 3,00 3 - 0 1364 163 

I.MUP 20/0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 2,71 1 1 0 1185 146 

II.SLV 19/6 19 0 1 18 0 0 0 0 0 0 3,55 5 4 0 1002 222 

II.PRZ 18/9 18 0 4 14 0 0 0 0 0 0 2,92 0 0 0 1674 26 

II.MUP 14/0 14 1 0 13 0 0 0 0 0 0 3,11 1 1 3 1355 175 

III. MUP 7/0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 3,12 0 0 0 976 30 

Spolu 118/29 118 1 9 108 0 0 0 0 0 0 3,09 21 7 3 8999 957 

 
 

C) Výsledky klasifikácie prospechu, dochádzky a správania žiakov k 31.8.2015 ( 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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Spolu 

z 1 

pred- 

metu 

z 2 

pred- 

metov 

z 3 

a viac 

pred- 

metov 

I.HOA 20/0 20 3 9 8 0 0 0 0 0 1,83 1 0 1 1467 123 

I.KCA 14/0 14 1 5 8 0 0 0 0 0 2,15 1 1 0 869 71 

I.KCC 20/3 19 1 5 13 1 0 0 1 0 2,57 2 2 5 2540 479 

I.MSK 21/4 21 2 3 16 0 0 0 0 0 2,44 0 1 0 2650 156 

I.SVS 22/2 17 2 3 12 5 0 2 3 0 2,63 0 0 0 1886 59 

II.HOA 26/0 26 4 5 17 0 0 0 0 0 2,22 0 0 0 1816 56 

II.KCO 17/1 17 2 8 7 0 0 0 0 0 2,01 0 0 0 524 84 

II.KCC 33/11 33 1 5 27 0 0 0 0 0 2,69 4 2 1 2271 199 

II.MSK 19/1 19 6 6 7 0 0 0 0 0 1,91 0 1 0 1188 109 

II.SVS 20/1 17 2 3 12 3 0 0 3 0 2,43 0 0 0 1323 12 

III.HOA 21/4 21 2 4 15 0 0 0 0 0 2,04 1 1 1 1412 193 

III.PMO 11/1 10 2 2 6 1 0 0 1 0 2,41 1 0 0 521 26 

III.KCA 18/1 18 0 5 13 0 0 0 0 0 2,36 0 0 0 1358 42 

III. KAC 17 / 1 17 1 4 12 0 0 0 0 0 2,31 1 3 0 1570 165 

III.MUS 10/1 10 1 3 6 0 0 0 0 0 2,28 0 1 0 826 96 

IV.PMO 14/2 14 1 3 10 0 0 0 0 0 2,14 1 0 0 507 39 

IV.KCA 21/2 21 1 2 18 0 0 0 0 0 2,46 2 1 0 1610 157 

Spolu 324/35 314 32 75 207 10 0 2 8 0 2,29 16 16 8 24338 2066 

 

Priemerný počet vymeškaných ospravedlnených hodín na 1 žiaka je 75,11 

Priemerný počet vymeškaných neospravedlnených hodín na 1 žiaka je 6,37 
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D) Výsledky klasifikácie prospechu, dochádzky a správania žiakov k 31.8.2015  

     (Lomnička) 
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Správanie žiakov 

Priem. počet  
Vymeškaných 

 hodín  

Prospeli Neprospeli 
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ní 

 

Spolu 

z 1 

pred- 

metu 

z 2 

pred- 

metov 

z 3 

a viac 

pred- 
metov 

I.SLV  24/11 24 0 1 23 0 0 0 0 0 3,28 11 1 0 1443 195 

I.PRZ 16/3 16 0 3 13 0 0 0 0 0 3,00 3 0 0 1364 163 

I.MUP 20/0 19 0 0 19 1 0 0 1 0 2,71 1 1 0 1185 146 

II.SLV 19/6 19 0 1 18 0 0 0 0 0 3,55 5 4 0 1002 222 

II.PRZ 18/9 18 0 4 14 0 0 0 0 0 2,92 0 0 0 1674 26 

II.MUP 14/0 14 1 0 13 0 0 0 0 0 3,11 1 1 3 1355 175 

III. MUP 7/0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 3,12 0 0 0 976 30 

Spolu 118/29 117 1 9 107 1 0 0 1 0 3,09 21 7 3 8999 957 

 

Priemerný počet vymeškaných ospravedlnených hodín na 1 žiaka je 76,26 

Priemerný počet vymeškaných neospravedlnených hodín na 1 žiaka je 8,11  
 

 
 

 

E) Údaje  o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie  na maturitnej skúške 2015 
 

Počet prihlásených žiakov na MS : 56 

Externú časť maturitnej skúšky konalo:  

 zo slovenského jazyka  a literatúry: 55 žiakov 

 z anglického jazyka: 28 žiakov 

 z nemeckého jazyka: 20 žiakov 

 z ruského jazyka: 5 žiakov 

Neúspešní žiaci na externej časti maturitnej skúšky:   

 zo slovenského jazyka a literatúry : 15 žiakov  

 z anglického jazyka: 2 žiaci 

 z nemeckého jazyka: 12 žiakov 

 z ruského jazyka: 3 žiaci 

Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky konalo: 

 zo slovenského jazyka a literatúry: 55 žiakov 

 z anglického jazyka: 28 žiakov 

 z nemeckého jazyka: 20 žiakov 

 z ruského jazyka: 5 žiaci 

Neúspešní žiaci na písomnej forme internej časti maturitnej skúšky:   

 zo slovenského jazyka a literatúry : 0   

 z anglického jazyka: 0  

 z nemeckého jazyka: 1  

 z ruského jazyka: 0  

Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky konalo: 52 žiakov 

Neúspešní žiaci z praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 0  

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky konalo: 52 žiakov 

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

 slovenský jazyk: 2 

 anglický jazyk: 3  
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 nemecký jazyk: 1 

 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 
55 - 72,72 100 

Anglický jazyk 28 B 1 92,85 100 

Nemecký jazyk 20 B 1 40 95 

Ruský jazyk 5 B1 40 100 

 

 

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

 

Maturitný predmet Počet žiakov 

Ústna forma 

Ø známka 

Slovenský jazyk 52 2,33 

Anglický jazyk 28 2,96 

Nemecký jazyk 21 2,95 

Ruský jazyk 3 2,33 

Praktická časť odbornej zložky 52 1,67 

Teoretická časť odbornej zložky 52 2,12 

 

 

Študijný odbor Počet žiakov 
Praktická časť OZ 

 Ø známka 

Teoretická časť OZ 

 Ø známka 

Pracovník marketingu 7 1,71 1,86 

Kuchár 10 1,30 3,10 

Čašník, servírka 11 1,36 2,27 

Operátor stavebnej výroby 7 1,57 1,71 

Vlasová kozmetika - 

nadstavbové štúdium   
5 1,40 1,40 

Stavebníctvo - nadstavbové 

štúdium   
6 2,83 2,00 

Spoločné stravovanie -

nadstavbové štúdium   
6 2,00 1,66 
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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 v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 318/2008 Z.z. 

o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. 

Na škole maturovali 4 žiaci so zdravotným znevýhodnením t.j dvaja žiaci 

s vývinovými poruchami učenia, jeden žiak  s telesným postihom a jeden žiak s poruchami 

aktivity a pozornosti. Na základe žiadosti o úpravu maturitnej skúšky nekonali EČ a PFIČ 

maturitnej skúšky z cudzieho jazyka žiaci s vývinovými poruchami učenia a vykonali iba 

ÚFIČ maturitnej skúšky. Jeden žiak sa maturitnej skúšky nezúčastnil zo zdravotných 

dôvodov. 

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 boli príliš dlhé 

texty k úlohám na čítanie s porozumením v nemeckom jazyku. Časová dotácia na 

vypracovanie testov vzhľadom na rozsah ukážok by mohla byť dlhšia v slovenskom jazyku. 

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 formy: praktická realizácia 

a predvedenie komplexnej úlohy, obhajoba vlastného projektu a obhajoba úspešných 

súťažných prác. 

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 nemeckom jazyku príliš dlhé texty k úlohám na čítanie s porozumením. 

V slovenskom jazyku a literatúre časová dotácia na vypracovanie testov vzhľadom na rozsah 

ukážok by mohla byť dlhšia. 
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   Výsledky záverečných skúšok v školskom roku 2014/2015 

 
 

 

 

 

Učebný odbor 

 

Počet žiakov 

N
ep

ro
sp

el
i 

     S
k

ú
šk

u
 n

ek
o

n
a
li
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i 
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o
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31610 praktická žena- Lomnička 18 2 2 12 16 0 2 

36612 murár – Stará Ľubovňa 11 2 5 4 11 0 0 

36860 stavebná výroba 

Lomnička   
12 1 0 11 12 0 0 

45790 lesná výroba - Lomnička 7 0 0 4 4 0 3 

45612 03 poľnohospodár – 

služby Lomnička 
3 0 0 3 3 0 0 

29642 kaderník - Stará Ľubovňa 13 0 5 8 13 0 0 

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

3355 2 stolár – Stará Ľubovňa 3 2 0 1 3 0 0 

3661 H murár - Lomnička 4 0 0 4 4 0 0 

Spolu 75 9 12 49 70 - 0 

 

 

 

 

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 
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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 13 14 24 6 67 46,31 

Z toho ženy 8 9 10 13 2 42 43,62 

 

Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov 

 

Počet učiteľov 39 Kvalifikovaných 35 

Z toho externých 0 Nekvalifikovaných 4 

  Doplňujúcich si kvalifikáciu 1 

  Učitelia s 1. kvalifikačnou skúškou 15 

  Učitelia s 2. kvalifikačnou skúškou 8 

  Učitelia s vedecko-akademickou hodnosťou 5 

 

Počet majstrov 

odbornej výchovy 

 

28 

Z toho s VŠ vzdelaním:  

1. stupňa 

2. stupňa 

 

14 

9 

  ÚSO s 1. atestáciou  1 

  So SŠ vzdelaním a DPŠ   3 

  So SŠ bez DPŠ 1 
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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 

47,3 1 1   2 41,85 

Z toho ženy 36,4 1 1   2 41,85 

 

 

Kvalifikačná štruktúra odborných zamestnancov 

 

Počet odborných zamestnancov 2 Kvalifikovaných 2 

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  

 

 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 
školy 

 
 
V školskom roku 2014/2015 sa pedagogickí zamestnanci školy zúčastnili týchto foriem 

ďalšieho vzdelávania: 

 

Adaptačné vzdelávanie:  

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

 

Aktualizačné vzdelávanie: 

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

Tvorba maturitných tém z odborných predmetov: 1 učiteľ  

Riešenie konfliktných situácií  v školách a školských zariadeniach: 6 majstrov OV 

Praktická ekonomika: 3 majstri OV 

Tvorba úloh pre odborný výcvik: 3 majstri OV 

Projektové vyučovanie v edukačnom procese: 1 učiteľ, 4 majstri OV 

 

- Katolícka univerzita, Ružomberok  

Prípravné  atestačné vzdelávanie k prvej atestácii: 1 učiteľ  

Prípravné  atestačné vzdelávanie k druhej atestácii: 1 učiteľ  
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Inovačné vzdelávanie 

- Global Contract s.r.o., Sartorisova 11, Bratislava 

Manažment kvality služieb v hotelierstve a gastronómii : 6 učiteľov, 1 zástupca pre 

PV, 7 majstrov OV 
 

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 

 

 
 

i) Údaje o aktivitách  a prezentácii školy na verejnosti 
 

 
V rámci činnosti predmetovej komisie všeobecno-vzdelávacích a spoločenskovedných 

predmetov  boli v školskom roku 2014/2015 realizované tieto aktivity: 

 

 

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

členovia:     

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

2. PaedDr. Adriana Gergelyová          -  učiteľka ETV 

3. Ing. Daniel Koterba                          - učiteľ OBN 

4. Ing. Ján Hovan                                  - učiteľ DEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

I. polrok: 
 

Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích a spoločenskovedných predmetov pracuje podľa 

Plánu práce PK na školský rok 2014/2015, 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 Bratislavy - Tutanchamon, jeho 

hrobka a poklady, 

 príprava a realizácia vstupných testov a vstupných diktátov, následná analýza 

výsledkov, 

 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, 

 realizácia rozhlasových relácií a tvorba 1. čísla časopisu ŠUM, 

 tvorba násteniek,  
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 priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov intaktných  žiakov i  žiakov, 

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

špeciálnym pedagógom, 

 príprava didaktických materiálov na vyučovací proces, 

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

výsledkov žiakov, 

 odborný rast – účasť na vzdelávaniach, 

 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, Mgr. Merklová, 

 Školský literárny časopis ŠUM – Mgr. Kuzárová. 

Vzdelávacia oblasť: 

 Hodnotenie plnenia časovo-tematických plánov: 

Aj keď v súčasnosti nie je povinnosťou pripravovať tematické plány, členovia PK sa 

dohodli, že ich pripravia a budú používať pre lepšiu orientáciu v učive i cieľoch 

vyučovacích hodín. Ročné tematické plány z jednotlivých predmetov boli vypracované 

jednotlivými učiteľmi  na základe ŠkVP, a následne boli na prvom zasadnutí 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. Ročné tematické plány sa plnia priebežne, nevyskytujú sa v ich plnení 

výraznejšie rozdiely medzi naplánovaním a reálnym stavom.  

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. 
 

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

prvé ročníky a jednotlivé 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 neboli 

zohľadnené v polročnom hodnotení jednotlivých žiakov. 

Výsledky vstupných testov a vstupných diktátov – študijné odbory: 
 

Trieda Počet 

žiakov 

Vstupný 

test 

Ø 

Vstupný 

diktát 

Ø 

I.HOA 21 3,57 3,17 

I.KCA   14 4,00 3,35 

I.SVS 17  3,66 
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Najčastejšie nedostatky – diktát: 

 pravopis prídavných mien – N pl., 

 rozlišovanie/pravopis vzorov prídavných mien pri skloňovaní – napr. 

pekných/cudzích, 

 písanie veľkých písmen vo vlastných podstatných menách, 

 písanie vybraných slov, 

 prípony podstatných mien –ov, -ou, 

 pravopis predložiek s, so, 

 písanie čiarky.  

Nedostatky - test: 

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

súvislostí,  

 nepozornosť pri práci s textom. 

Výsledky vstupných diktátov – učebné odbory: 

Trieda Počet 

žiakov 

Vstupný 

diktát 

Ø 

I.MSK 24 4,00 

I.KCC 21 4,71 

 

 pravopis prídavných mien – N pl., 

 rozlišovanie/pravopis vzorov prídavných mien pri skloňovaní – napr. 

pekných/cudzích, 

 písanie veľkých písmen vo vlastných podstatných menách, 

 písanie vybraných slov, 

 prípony podstatných mien –ov, -ou, 

 pravopis predložiek s, so, 

 písanie dĺžňov, 

 písanie y/ý po tvrdých spoluhláskách, 

 písanie čiarky.  

 

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, 

 vplyv nárečia, s tým súvisiaca výslovnosť, napr. písanie dĺžňov. 

 

Odstraňovanie nedostatkov: 

 precvičovať pravopis, následne realizovať rozbor chýb, 

 upozorňovať na chyby pri akomkoľvek písomnom  či ústnom prejave, 

 pripravovať a riešiť úlohy zamerané na tvorivosť a čítanie s porozumením pri 

preberaní nového učiva i precvičovaní či upevňovaní získaných vedomostí. 
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Výsledky diktátu a spôsob hodnotenia začlenených žiakov prvého ročníka: 

I.HOA, I.KCA, I.KCC, I.MSK – po jednom začlenenom žiakovi/žiačke. 

Žiaci po dohode písali diktát spolu so spolužiakmi, prihliadalo sa na ich pracovné tempo, 

ktoré neobmedzovalo ostatných žiakov. Boli hodnotení slovne podľa počtu chýb. 

 

 Vyučujúci zo SJL aj v tomto školskom roku 17. decembra 2014 zrealizovali olympiádu zo 

SJL pre žiakov končiacich ročníkov študijných odborov a nadstavbového štúdia, aby si 

vyskúšali svoje znalosti i schopnosti pracovať s testom externej a internej časti písomnej 

formy maturitnej skúšky 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 43 žiakov, ktorí absolvovali externú časť – test, po krátkej prestávke 

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

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

2014 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, 

 9 žiakov nesplnilo podmienku minimálneho počtu bodov potrebných pre 

úspešnosť (Habiňáková, Compeľ, Duch, Polomčák, Duračinský, Kuruc, Mojcher, 

Foľvarčík, Šašalová.  

 žiaci s najvyšším počtom bodov : 

 Knapíková 85%, Bartkovská 85%, Krokkerová 79%, Zimová 71,8%, Čudejko 

73,6%, Dufalová 76%, Horanská 73,6%, Vasilíková 78%.  

 niektorí žiaci na olympiádu neprišli (pre chorobu), M.Knapík prišiel viac ako 

polhodinu neskôr (reálny obraz jeho dochádzky na vyučovanie, buď absencia alebo 

neskorý príchod). 

- Interná časť písomnej formy: 

 možnosť výberu zo štyroch žánrov, 

 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, 

  niektorí žiaci, napriek upozorneniam, nedodržali rozsah.  

 

Dôvody neúspechu niektorých žiakov: 

 nezodpovedný prístup napriek opakovaným slabým výsledkom vo vzdelávacom 

procese, 

 pravidelné absencie na hodinách slovenského jazyka a literatúry alebo neskoré 

príchody na vyučovacie hodiny, 

 vyhýbanie sa povinnostiam, dohodnutým preverovaniam vedomostí, žiadna aktivita    

na vyučovacích hodinách,  

 nezáujem o vzdelávanie prostredníctvom doučovania, konzultácií a záujmových 

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

výsledky problémových žiakov, 

 mechanické čítanie textu, nesústredenosť, nepozornosť pri čítaní jednotlivých zadaní a 

následnej práci s textom. 

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

ktorí nezvládli „skúšobnú maturitu“, Compeľ, Duch, Polomčák, všetci IV.PMO, 

nadstavbári Knapik, Mojcher, Kuruc, Foľvarčík, Krafčík, Kovaľ, ktorí pristupujú 

k vyučovaciemu procesu veľmi nezodpovedne, nechodia na hodiny, občas sa nedostatočne 

pripravia, majú pocit, že zásluhou pre lepšiu známku je už ich prítomnosť na vyučovaní.  

Treba ale pochváliť prístup niektorých žiakov, napr. M. Horanský z II.SVS, u tohto žiaka 

nastalo zlepšenie v študijných výsledkoch zo SJL napriek predchádzajúcim ťažkostiam pri 

zvládaní učiva, J. Horanská, J. Kopčáková, obe IV.PMO, spomenutí žiaci 

k povinnostiam pristupujú zodpovedne, plnia ich, pripravujú sa, pravidelne navštevujú 

cvičenia zo SJL. 
 

 Začlenení žiaci vo vyučovacom procese. 

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

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

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

úloh. Formu písania diktátov si vyberajú žiaci. Klasický diktát píšu až po vzájomnej 

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

hodnotenie je lepšie, môžu požiadať o zapísanie známky. Slohové práce majú žiaci 

hodnotené podľa celkového dojmu, nemajú hodnotený pravopis. V prípade akýchkoľvek 

problémov svoj postup učiteľky konzultujú so špeciálnym pedagógom Mgr. Senkovou. 

Taktiež využívajú pomoc asistentov, ktorí pracujú so žiakmi hlavne v II.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 či „polihovanie“ na lavici 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 nemusia zodpovedne pristupovať 

k povinnostiam.  

 

Problémoví začlenení žiaci: 

 M. Čerkala, IV.PMO  > vysoký počet vymeškaných hodín, odchody z vyučovania po 

obedňajšej prestávke, vyhýbanie sa preverovaniu vedomostí, nedôsledné plnenie úloh, 

príprava na vyučovanie až po niekoľkonásobných upozorneniach, prípadne po zlej 

známke, nepozornosť, veľmi rýchla práca na vyučovaní bez následnej sebakontroly. 

Žiak nedostatočne využíva svoje možnosti a schopnosti. Nechýba mu  logické 

myslenie, čo je viditeľné hlavne vtedy, keď sa aspoň čiastočne pripraví na vyučovací 

hodinu. Vtedy dokáže spájať súvislosti, fakty, správne reagovať na úlohu.    

 začlenení žiaci v II.KCC, Čižik, Diňová  > nepozornosť, pohodlnosť (samými 

žiakmi priznaná lenivosť), žiadna snaha zapojiť sa do vzdelávacieho procesu, žiadna 
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príprava na vyučovanie napriek mnohým pohovorom s vyučujúcou i špeciálnym 

pedagógom, vyhýbanie sa preverovaniu vedomostí. U Diňovej vysoký počet 

vymeškaných hodín, Čižik – nepremyslené správanie, reakcie. 

 

Aktívni začlenení žiaci: 

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

k vyučovaniu i samostatnej práci. 

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

ovláda s miernou podporou učiteľa, povinnosti plní veľmi zodpovedne. 
      

      Ostatní začlenení žiaci pracujú na vyučovacích hodinách bez výraznejších výkyvov. 

 Všetci žiaci majú možnosť využívať presne vymedzené konzultačné hodiny na 

doučovanie, precvičenie nových poznatkov, preopakovanie učiva. Žiaľ, žiaci o ne 

neprejavujú záujem. Mnohí žiaci končiacich ročníkov majú problém absolvovať 

i záujmové útvary zamerané na opakovanie a precvičovanie učiva – prípravu na MS.   

 18.decembra prebehlo overovanie softwaru a programu, ktorý má zabezpečiť elektronickú 

formu externej časti MATURITA 2015 zo SJL, do ktorého boli zapojení žiaci I.HOA. 

Hneď po pripojení niektorých žiakov však systém zlyhal a testovanie nebolo ukončené. 

 15.januára 2015 sa Mgr. I Kuzárová zúčastnila školenia zameraného na elektronické 

testovanie externej formy MATURITA 2015 v Poprade. 

Kultúrna a tvorivá činnosť: 

 16.októbra štyridsiati traja žiaci študijných odborov z tried I.HOA, II.HOA, III.HOA, 

I.KCA, II.KCO, II.SVS, IV.PMO, IV.KCA a ich štyri učiteľky, Mgr. A. Merklová, Ing. Z. 

Pekárová, PaedDr. A. Gergelyová a Mgr. I. Kuzárová, navštívili 16.októbra 2014 naše 

hlavné mesto Bratislavu, aby spoznali jeho dominanty - Bratislavský hrad, budovu 

Národnej rady Slovenskej republiky, vysielaciu vežu Kamzík, Most APOLLO, Dóm sv. 

Martina, v súčasnosti už iba piliere starého Prístavného mosta. Hlavným cieľom návštevy 

nášho hlavného mesta však bola výstava TUTANCHAMON – JEHO HROBKA 

A POKLADY. Exponáty výstavy, ktoré „hovoria“ o tradíciách, živote a zvyklostiach 

v starovekom Egypte, o ume i šikovnosti ľudí tohto obdobia a zároveň približujú život 

a posledné miesto faraóna Tutanchamona, sa nachádzali v priestoroch výstaviska 

INCHEBA. V prvej miestnosti sa žiaci dozvedeli základné údaje o Údolí kráľov 

a postupnom odhaľovaní jeho tajomstiev, následne si prezreli krátky film o objaviteľovi 

Tutanchamonovej hrobky – Carterovi. Potom v jednotlivých miestnostiach výstava 

kopírovala pomyselnú pyramídu aj s jej tajomstvami a všetko bolo doplnené hovoreným 

slovom. V poslednej miestnosti výstavy si žiaci prezreli originály osobných vecí 

Tutanchamona i repliky zlatých skríň a sarkofágov, do ktorých bolo uložené jeho 

zabalzamované telo. Veľký zájem vyvolala posmrtná maska Tutanchamona i informácie o 

postupe obradov od skonu cez balzamovanie až po uloženie pozostatkov faraónov do 

hrobiek. Na konci výstavy si žiaci mohli zakúpiť suveníry typické pre staroveký Egypt – 

sošky skarabeov, faraónov, záložky s ukážkami egyptského písma a malé repliky 

úžitkových predmetov tohto obdobia. 

Napriek tomu, že cesta za poznávaním tajomstiev Tutanchamonovej hrobky bola pomerne 

zdĺhavá, oplatilo sa ju podstúpiť  i z toho dôvodu, že žiaci videli lyžiarske stredisko Donovaly 

– vraj slovenský Aspen, město Nitru s jej dominantami – Zoborom, kalváriou i Nitrianskym 
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hradom. Pri ceste späť žiaci zároveň  videli krásne osvetlený Hrad Beckov i Trenčiansky 

hrad. 
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 Dňa 24. 10. 2014 sa žiaci  vybraných tried (I. HOA, II. HOA, II.KCO, III. HOA, II.SVS, 

I.SVS) zúčastnili podujatia pod názvom Európsky informačný deň. Podujatie 

zorganizovalo Európske informačné centrum – Centrum Europe Direct v Poprade 

v spolupráci s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu  na Slovensku. Išlo 

o interaktívnu prezentáciu aktuálnych európskych tém spojenú s diskusiou v rámci 

Európskeho informačného dňa.  

Podujatie bolo zamerané na podporu participatívneho občianstva – aktívnej občianskej 

angažovanosti mladých ľudí v otázkach EÚ. 

Naši študenti prejavili záujem o danú problematiku, živo sa zaujímali najmä o možnosti 

ďalšieho štúdia v krajinách EÚ a o možnosti  zamestnania sa v členských krajinách. 

Zároveň mali možnosť stretnúť  sa s členom EP za SR – poslancom Ivanom Štefancom. 

To, že mladým ľuďom nie je dianie v EÚ ľahostajné,  svedčí aj fakt, že sa aktívne zapájali 

do diskusie a svoje otázky písomnou formou  adresovali prítomným hosťom. 

 

 Žiaci tohtoročných tretích ročníkov študijných odborov väčšinou nemajú záujem o  

stredoškolskú odbornú činnosť ani po upozornení, že ich práca sa bude hodnotiť. Kvalitnú 

prácu pripravili A.Štupáková, spolu s K.Bujňákovou a R. Grešákom, všetci z III.PMO. 

Hlavný podiel na výsledkoch tejto práce má práve Adela Štupáková. Títo žiaci 

s metodickou pomocou  Mgr. Kuzárovej upravili, doplnili minuloročnú prácu pod názvom 

Spoločenská hodnota drevín na sídlisku Západ v Starej Ľubovni. Ich práca je veľmi 

kvalitná, spĺňa podmienky práce stredoškolskej odbornej činnosti.                  

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

aktivity žiakov v prvom polroku školského roka 2014/2015, najlepšie aktivity i najväčšie 

úspechy  v šk. roku 2013/2014 či ocenenia žiakov a pedagógov. Žiačky I.HOA, M. 

Sroková, A.Lutzová, M.Nováková, V. Valeková, pripravili niekoľko zaujímavých a 

kvalitných príspevkov do časopisu a sú adeptkami pre úspešnú činnosť školských 

redaktorov. 

 V januári sa redakčná rada časopisu ŠUM zapojila do celoslovenskej súťaže triednych a 

školských  časopisov ŠTÚROVO PERO. 
 

Informačná a propagačná a dokumentačná činnosť : 

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

otvorených dverí, ktorý sa konal 24.októbra 2014, dohliadala na bezproblémový priebeh 

tohto dňa v spolupráci so všetkými vyučujúcimi a majstrami OVY. J.Horanská a 

K.Kopčáková, obe zo IV.PMO, v multimediálnej učebni premietali vlastné fotovideo 

Premeny a súčasnosť našej školy, kde poukázali hlavne na aktivity našich žiakov a ich 

významné úspechy v rôznych súťažiach, video informujúce o možnostiach štúdia odboru 

hotelová akadémia, poskytli žiakom pexeso, ktoré obrazom i slovom „hovorí“ o aktivitách 

našich žiakov, a ponúkali  propagačné materiály školy i nimi vyrobenú brožúrku                   

JEDEN (ne)OBYČAJNÝ ŠKOLSKÝ ROK. 
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Na priestory, učebne teoretického a praktického vyučovania a hlavne zručnosti a 

schopnosti našich žiakov sa prišlo pozrieť vyše 190 návštevníkov a čo je zvlášť 

potešujúce, zvýšil sa počet škôl na 15. Dokonca sa k nám prišli pozrieť i žiaci zo 

základnej školy v Spišskej Starej Vsi. 
 

Ukážka z pexesa – prednú hraciu časť tvoria texty a fotografie aktivít teoretického a praktického vyučovania, 

zadnú časť tvorí logo našej školy  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagačná obojstranná skladacia brožúrka JEDEN (ne)OBYČAJNÝ ŠKOLSKÝ ROK, autorky J.Horanská, 

K.Kopčáková, obe IV.PMO. 
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 O nástenky v spoločných priestoroch sa pravidelne stará Mgr. I. Kuzárová, vo vestibule 

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

zaujímavosti, pamätné dni, sviatky jednotlivých mesiacov. Zároveň sa stará o panely vo 

vestibule školy, ktoré informujú o aktivitách našich žiakov. 

 Mgr. Kuzárová spolu s redaktormi časopisu priebežne zabezpečuje dokumentáciu života 

školy v kronike školy. 

 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 a vianočné tradície, oslobodenie mesta Stará Ľubovňa.  

 

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, 

- spolupracovať pri riešení problémov s výchovným poradcom a školským špeciálnym 

pedagógom, 

- 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 v prípravách na vyučovanie a v samotnom 

vyučovacom procese, 

- naďalej rozvíjať výchovno-vzdelávacie aktivity žiakov v mimoškolských činnostiach, 

využívať zážitkové učenie i prostredníctvom exkurzií či výstav, 

- naďalej zjednocovať testovanie žiakov zo SJL v jednotlivých ročníkoch, 
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- 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, 

- pripraviť pre žiakov študijných odborov triedne a školské kolo tvorivej a vedomostnej 

súťaže Za krásu slova, 

- vytvoriť učebňu SJL, ktorá by umožňovala intenzívnejšie využívanie učebných 

didaktických pomôcok  IKT. 
 

Opatrenia pri práci so začlenenými žiakmi : 

 pri riešení problémov s týmito žiakmi naďalej úzko spolupracovať so školským 

špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom a triednym učiteľom, 

 vyberať vhodné úlohy pri preverovaní vedomostí týchto žiakov, 

 umožňovať žiakom pri preverovaní vedomostí formu odpovede, ktorá žiakom najviac 

vyhovuje, 

 umožniť hodnotenie pravopisných javov známkou, ak sa tak žiak rozhodne, 

 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. 

 

II. polrok  

 

Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích a spoločenskovedných predmetov pracovala 

podľa Plánu práce PK na školský rok 2014/2015, v 2. polroku tohto školského roka zasadala  

dvakrát a plnila úlohy vyplývajúce z 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 Za krásu slova, HK, 

 analýza výsledkov žiakov za 1.polrok šk.r. 2014/2015, 

 analýza prípravy centrálnych nástenných novín, 

 príprava zabezpečenia EČ a PFIČ MS zo SJL, 

 realizácia školských súťaží a zapojenie sa do ďalších súťaží, 

 priebežná kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, ktorí sú začlenení                   

do výchovno-vzdelávacieho 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 výchovno-vzdelávacieho procesu a spolupráca so školským 

špeciálnym pedagógom, 

 príprava, koordinácia a realizácia školskej prehliadky SOČ, 

 príprava maturitných zadaní zo SJL a testov pre prijímacie konanie zo SJL, 

 analýza výsledkov EČ a PFIČ maturitnej skúšky 2015, 

 príprava a realizácia prijímacieho konania zo SJL, 

 analýza výsledkov ÚČ MS zo SJL, 
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 vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2014/2015 

v jednotlivých predmetoch, 

 príprava didaktických materiálov na vyučovací proces, 

 plnenie čiastkových úloh členov PK. 

 

Vzdelávacia oblasť: 

 17. marca 2015 absolvovalo 55 žiakov končiacich ročníkov študijných odborov a 

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

Jeden žiak zo IV.PMO pre chorobu sa nedostavil. 

Vyhodnotenie: 

-   Externá časť : 

 Najväčší problém – čítanie s porozumením, práca s textom,  riešenie úloh 

s krátkou odpoveďou, riešenie úloh, v ktorých je potrebné spájať naučené fakty.  

  15-ti žiaci nesplnili podmienku minimálneho počtu bodov potrebných  pre 

úspešnosť. Ide o žiakov, ktorí mali problémy počas celého štúdia, prípadne 

zanedbali prípravu v poslednom ročníku či nechodili do školy pravidelne 

alebo takmer vôbec.  

Dosiahnutá úroveň : 39,10% 

 

-  Písomná forma internej časti: 

Prevažná časť žiakov si vybrala rozprávanie  a úvahu, niekoľko žiakov písalo umelecký opis.  

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, texty viac pripomínali 

faktografické údaje. 

Všetci žiaci dodržali  predpísaný rozsah. 

Dosiahnutá úroveň : 48,67 % 

 

Dôvody neúspechu niektorých žiakov: 

 nezodpovedný prístup napriek opakovaným slabým výsledkom vo vzdelávacom 

procese, takmer žiadna domáca príprava, 

 nezáujem o vzdelávanie prostredníctvom doučovania a záujmových útvarov, 

 vysoká absencia žiakov na vyučovacích hodinách, 

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

výsledky problémových žiakov.  

 

-  Ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL 

sa uskutočnila 18. až 21. mája 2015. Traja žiaci z II.SVS neprospeli z troch alebo viacerých 

predmetov, a preto nemali možnosť pristúpiť k tejto časti maturity, zároveň patrili medzi tých, 

ktorí nedosiahli dostatočný počet bodov v externej časti MS.  

Celkovo žiaci k príprave na MS pristúpili v rámci svojich  možností či svojho prístupu ku 

školským povinnostiam.  
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Maturitná predmetová komisia prihliadala aj na priebežné študijné výsledky intaktnýchžiakov 

i žiakov so ŠVVP  a prihliadala na potreby zdravotne znevýhodnených žiakov. Výsledné 

hodnotenie zodpovedalo tomuto komplexnému hodnoteniu. 

Dôvody 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. 

Dvaja žiaci, Krafčík a Kuruc, obaja z II.SVS, boli hodnotení známkou dostatočný, ale keďže 

nedosiahli potrebný počet bodov v externej časti, musia si ústnu časť maturitnej skúšky 

zopakovať.  

Výsledky ústnej formy internej časti maturitnej skúšky zo SJL : 

Dosiahnutá priemerná známka :   2,32. 
 

 Na štvrtom zasadnutí PK konanom 15. júna 2015 učitelia hodnotili prácu žiakov za druhý 

polrok školského roka 2014/2015. Hodnotili hlavne výsledky žiakov so ŠVVP. 
 

 Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2014/2015 : 

 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 a dobré známky  získajú bez akejkoľvek prípravy či pričinenia, už len 

preto, že sú na vyučovacej hodine. 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. 

 

 Žiaci so ŠVVP – zdravotne znevýhodnení žiaci postupujú podľa plánov 

vypracovaných špeciálnym pedagógom v spolupráci s učiteľkami SJL. Tak ako 

intaktní žiaci aj títo žiaci sú individuality s rôznym prístupom k vzdelávaniu. Niektorí 

pracujú zodpovedne, snažia sa, niektorí hľadajú možnosti, ako sa vyhnúť 

povinnostiam, prípadne skúšajú, do akej miery sú učiteľky tolerovať ich 

nezodpovednosť. 
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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, 

 problém spracovávať informácie, vyjadrovať sa svojimi slovami, mechanické 

odpovede bez zamýšľania sa nad zadanou úlohou súvisiace aj so zdravotným 

znevýhodnením, 

 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, na výber 

podstatných znakov), 

 benevolentný, niekedy až arogantný prístup k štúdiu i požiadavkám vyučujúcich 

s reakciou – „veď aj tak prejdem“. 

 

Problémoví začlenení žiaci: 

 Michal Čoma, II.KCC – často absentuje na vyučovaní, je málo aktívny, nutné je 

neustále ho nabádať k činnosti, kontrolovať ho, na hodinách býva často nesústredený, 

jeho domáca príprava je nulová. 

 Kristína Selepová, II.KCC – žiačka zvláda učivo s ťažkosťami, je potrebné neustále 

ju napomínať, nemá dopísané prebraté učivo, je často nesústredená na vyučovaní, 

nepripravuje sa na hodiny, na kritiku reaguje neprimerane, nevyhýba sa ani 

vulgárnejším výrazom. Jeje ústny a písomný prejav má veľkú nedostatky. 

 Štefan Kuzmiak, II.KCC – pomerne náladový, nemá veľký záujem o predmet, ak ho 

niečo zaujme, pracuje samostatne, ak ho nezaujíma preberané učivo, nepracuje, nepíše 

poznámky. Jeho grafický prejav je málo estetický a neprehľadný, aj na ňom veľmi 

vidieť náladu žiaka. 

 Dávid Čížik – na vyučovaní je nesústredený, nepripravuje sa systematicky, jeho 

domáca príprava je nulová. Nepíše poznámky, začne písať až po niekoľkonásobnom 

upozorňovaní, je nesamostatný pri využívaní poznatkov  v praxi. 

 Štefan Šašala, Erik Mojcher, M. Compeľ(I.MSK) – podobne ako Čížik. 

     Aktívni začlenení žiaci: 

 Jakub Ogurčák, II.KCC – na vyučovaní je pozorný, aktívny, svedomito si plní úlohy 

a povinnosti. Číta s porozumením, dokáže s textom pracovať, pri riešení úloh 

uplatňuje logiku, občas potrebuje usmernenie a pomoc. 

 Veronika Chudíková,II.KCC – žiačka je snaživá, na vyučovanie sa pripravuje 

svedomito. 

 Michaela Bartkovská, II.KCC - – žiačka je snaživá, na vyučovanie sa pripravuje 

svedomito. 

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

s miernou podporou učiteľ i keď v druhom polroku trochu poľavil. 

      Ostatní začlenení žiaci pracujú na vyučovacích hodinách bez výraznejších výkyvov. 

Opatrenia : 

 neustále precvičovať gramatické javy na rôznych vyučovacích hodinách 

primeranou formou s dostatočnou časovou dotáciou, 
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 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, 

 dostatočne chváliť snahu žiakov zvládnuť zadané úlohy, 

 v prípade pretrvávajúcich problémov konzultovať a riešiť ďalší postup  s triednym 

učiteľom, so školským špeciálnym pedagógom a rodičmi.   

 
AKTIVITY: 

 17. februára 2015 sme zrealizovali generálnu skúšku zo SJL - elektronické testovanie 

v rámci Maturity 2015 zo SJL. Žiaci maturitných ročníkov mali možnosť vyskúšať, ako 

dokážu svoje vedomosti a zručnosti zo SJL skĺbiť s elektronickou podobou testu. Na 

základe tejto skúsenosti mali možnosť vybrať si spôsob externej časti maturity zo SJL - 

elektronické či klasické testovanie. Všetci žiaci sa rozhodli pre klasické testovanie. Ako 

dôvod uvádzali: 

 nedostatočný čas na vypracovanie úloh v porovnaní s klasickou formou testovania, 

 potrebné rolovanie ukážok,  

 nutný prepis úloh do odpoveďových hárkov, 

 obava zo zlyhania softwaru či výpadok elektrickej energie, 

 komplikovaný postup pri prechode testovania z elektronickej formy na klasickú a 

s tým súvisiaci zbytočný veľký nápor na psychiku. 

  

 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. 

  

 27. marca 2015 sa v Prešove na Spojenej SOŠ Ľ. Podjavorinskej uskutočnila Krajská 

prehliadka SOČ. Našu školu reprezentovala práca Spoločenská hodnota drevín na 

sídlisku Západ v Starej Ľubovni, ktorej autormi sú A.Štupáková, K.Bujňáková, 

R.Grešák (všetci III.PMO). Metodicky ich usmerňovala Mgr. Kuzárová. Naši žiaci boli 

plní očakávaní, pretože ich práca SOČ ich stála nemalé úsilie a bola veľmi kvalitne 

spracovaná. Zaoberali sa v nej výskytom drevín na sídlisku Západ, ich kvalitou 

a spoločenským významom. Hodnotu jednotlivých drevín spracovali podľa starej i novej 

vyhlášky, ktorá vstúpila do platnosti v priebehu roka 2014. Na základe výsledkov 

konštatovali, že nová vyhláška zvyšuje hodnotu jednotlivých drevín. Vytvorili aj 

jednoduchú brožúrku pre občanov nášho regiónu, v ktorej spracovali, ako postupovať pred 

výrubom a počas neho, na čo nezabudnúť, ak sa občania nechcú dostať do rozporu so 

zákonom. Príručku ponúkli obecným úradom nášho okresu a má byť nápomocným 

informačným materiálom na prevenciu pred bezhlavým výrubom drevín. Súčasťou práce 

bol aj návrh oddychovej zóny na sídlisku Západ, ktorú by tvorilo posedenie s grilom, 

kútik pre deti, dreviny a kvety v duchu dubajských záhrad. Návrh pripravený v programe 
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sadovnícka projekcia pripravili v spolupráci s pracovníčkou Mestského úradu v Starej 

Ľubovni pre výzvy na finančné príspevky z nadácie EKOPOLIS. 

 
R.Grešák, K.Bujňáková, A.Štupáková pred obhajobou 
Zdroj: Mgr. Kuzárová 

A.Štupáková počas obhajoby práce 

Zdroj: Mgr. Kuzárová 

 

             

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

                                                                                       Žiaľ, práca napriek svojej kvalite dostatočne neoslovila                   

                                                                                  tohtoročnú komisiu. 

 

 30. a 31. marca 2015 učiteľky SJL Mgr. Merklová a Mgr. Kuzárová zrealizovali pre 

žiakov prvého a druhého ročníka študijných odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník, 

servírka literárno-gramatickú súťaž Za krásu slova. Túto súťaž zorganizovali prvýkrát 

a chceli by, aby sa dostala medzi tradičné súťaže organizované v našej škole.  

Program súťaže bol rozdelený na dva dni. Prvý deň žiaci absolvovali test, ktorým si 

preverili nielen svoje všeobecné vedomosti z literatúry a gramatiky, ale hlavne schopnosť 

čítať s porozumením. Na druhý deň prebehli druhá a tretia časť súťaže. Tu už súťažili tí 

najlepší z jednotlivých tried, ale aj žiaci, ktorí si chceli preveriť svoje tvorivé a umelecké 

schopnosti. Spolu ich bolo 35.  Druhou časťou bol umelecký prednes. Žiaci si vyžrebovali 

umelecký text, na ktorého prednes mali desaťminútovú prípravu.  

Tretia časť preverila ich tvorivosť. Všetci žiaci dostali kľúčové slová (tie, keďže Veľká 

noc bola predo dvermi, sa týkali práve tohto sviatku) a mali opäť desať minút na to, aby 

vytvorili jednoduchý umelecký text.  

Bolo vidieť, že táto súťaž nie je o nejakom športovom výkone, ale o vedomostiach, 

sústredení, tvorivosti, nápadoch, podaní výkonu pred obecenstvom, súpermi. Niektorí 

žiaci dokonca ani nenašli odvahu predstúpiť a prezentovať výsledok svojho snaženia, skôr 

to prenechali na svojich kamarátov, alebo odovzdali podklady porote – učiteľkám. Za tieto 

časti alebo niektorú z nich preto nezískali dostatočný počet bodov, boli penalizovaní. 

Napriek tomu bolo dosť tých, ktorí trému nemali. 
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riešenie testu v I. HOA a II. HOA 

Zdroj: Mgr. Kuzárová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

počas školského kola súťaže  Za krásu slova 

Zdroj: Mgr. Kuzárová 

 

Žiaci s najlepšími výsledkami v triednom i školskom kole súťaže : 

K. Valeková, V. Valeková, obe I.HOA, B.Valeková, II.HOA, A.Labant,II.KCO. 

 18. marca 2015 žiaci II.HOA absolvovali prvé stretnutie ROZHOVOROV POD 

LAMPOU, ktoré zorganizovala Ľubovnianska knižnica. Pracovníčka  Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni ich oboznámila s problematikou prenosu 

vírusu HIV a rôznych pohlavných chorôb, s problematikou rizika užívania drog.  

Na druhom stretnutí 1. apríla 2015, ktoré viedol preventista Ing.M. Ženčuch 

z Policajného zboru v Starej Ľubovni, žiaci hovorili o obchodovaní s „bielym mäsom“, 

videli veľmi silný videofilm o práci policajtov počas výjazdov k autonehodám, 

vykrádačkám, tragickým udalostiam, konfliktom medzi jednotlivcami či rôznymi 

skupinami obyvateľstva, o ich pomoci počas rôznych živelných pohrôm, počas 

povodní,… Vo videofilme žiaci mohli spoznať nielen niektorých zasahujúcich policajtov, 

ale aj aktérov, pre ktorých sa výjazdy uskutočnili, známe miesta, dokonca videli dôsledky 

rýchlej jazdy, kedy zahynul mladík, ktorého mnohí poznali a hlavne reakcie pozostalých 

či blízkych vážne zranených mladých ľudí. Ich reakcie boli veľmi úprimné, hovorili 

o tom, že treba konať rozvážnejšie a uvedomovať si, že svojím konaním neubližujú iba 

sebe, ale aj svojim najbližším.  

 16. apríla 2015 sa žiaci Róbert Grešák z III.PMO a Jozef Astrab z II.HOA spolu                               

s Mgr. I.Kuzárovou zúčastnili regionálneho seminára v rámci projektu ROZHODUJ O 

EURÓPE, ktorý sa konal v SPŠ v Bardejove. Tento regionálny seminár a 15 ďalších po 

celom Slovensku zrealizovalo Centrum pre európsku politiku a tvorili ho interaktívna 

prednáška s diskusiou, zjednodušená simulácia rokovania vrcholnej inštitúcie EÚ a 

výmena názorov žiakov o Európskej únii a (ne)aktívnej účasti mladých ľudí na živote 

v našich mestách či obciach. Praktická ukážka simulácie rozhodovania inštitúcie EÚ 

žiakom umožnila lepšie pochopiť komplikovanosť demokratického zriadenia a jeho 

fungovanie na európskej úrovni.  
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Projekt Rozhoduj o Európe, v rámci ktorého sa semináre realizovali, vychádza zo 

skúseností, že stredoškolská mládež sa nezaujíma o veci verejné.  

40-ti vybraní účastníci (iba účastníci regionálnych seminárov) budú môcť počas piatich 

dní v Trenčianskych Tepliciach na celoslovenskom stretnutí simulovať rokovanie 

inštitúcií EÚ. Ich jednanie budú ovplyvňovať taktiež zástupcovia tlače a lobistov.  

Naši žiaci boli s realizáciou seminára veľmi spokojní, páčil sa im spôsob, akým celý 

seminár prebehol, veď Róbert Grešák bol napríklad „predsedajúcim ministrom 

zahraničných vecí Lotyšska“ a celé zasadnutie, ktoré rokovalo o sankciách EÚ voči 

Rusku, viedol. Pochvaľovali si množstvo informácií o fungovaní EÚ, ktoré získali 

i možnosti, ako byť nápomocní vo veciach verejných vo svojej obci či meste a prejavili 

záujem zúčastniť sa celoslovenského stretnutia. Obaja naši žiaci napísali motivačné listy  

a úvahy, akým spôsobom môžu aktívne prispieť k životu vo svojej obci. Z  približne 550 

žiakov slovenských stredných škôl a gymnázií bol na stretnutie, ktoré sa uskutoční v júli,  

vybratý R.Grešák, no nemôže sa na ňom zúčastniť.  

 

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

maturitnej skúšky 2015 i testy pre prijímacie skúšky študijných odborov do prvých 

ročníkov v školskom roku 2015/2016. Pri príprave zadaní zohľadnili metodické pokyny 

na tvorbu maturitných zadaní i pokyny pre tvorbu testov na prijímacie skúšky. Zároveň 

v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom zohľadnili potreby žiakov so ŠVVP. 

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. 

 

 Tohto roku sa uskutočnil už 18. ročník medzinárodnej súťaže spotřebitelských školských 

časopisov SPOTREBA PRE ŽIVOT, ktorej hlavnou témou, minimálne 75% príspevkov 

celého časopisu, bola finančná gramotnosť.  Do súťaže sa zapojilo 44 časopisov a náš 

časopis, do ktorého  prispeli svojimi postrehmi, článkami, prieskumom Adela Štupáková, 

Róbert Grešák, Kristína Bujňáková (všetci III.PMO), Valéria Valeková, Michaela 

Sroková (obe I.HOA) a Jozef Astrab, grafik časopisu (II.HOA), získal jednu zo siedmich 

Hlavných cien stredoškolských časopisov.  

Už tradične sa najlepšie redakčné rady stretávajú na slávnostnom vyhodnotení spojenom 

s workshopom zameranom na spotrebiteľskú problematiku. Tohtoročné stretnutie sa 

uskutočnilo v krásnom prostredí Kúpeľov Červený Kláštor v dňoch 11. - 12. 6. 2015. 

Ešte pred otvorením sa časť našej redakčnej rady prešla do obce Červený Kláštor, cez 

most sme navštívili poľský breh rieky Dunajec a prešli aj časť prielomu tejto rieky. Po 

otvorení stretnutia si zástupcovia redakčných rád vymieňali skúsenosti, ktoré nadobudli 

pri tvorbe časopisov, svoje časopisy predstavovali ostatným a samozrejme nadviazali nové 

priateľstvá.  Aj keď tohto roku „Štrasburg nevyšiel“, časopis sa im vydaril veľmi dobre, 

Jozef mu „dal novú tvár“ a už sa všetci tešia na spracovávanie budúcoročnej témy súťaže, 

ktorá je veľmi náročná – dešifrovanie marketingových ťahov“. 
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naša redakčná rada pri vyplňovaní súťažného spotrebiteľského testu       (zdroj I. Kuzárová) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        voľnočasové aktivity súťažiacich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTREBA PRE ŽIVOT 2015  všetci úspešní 

redaktori 

(zdroj I. Kuzárová) 

 

Kultúrna, tvorivá a poznávacia činnosť: 

 Po minuloročnej skúsenosti, kedy si žiaci vtedy ešte I.HOA spolu so svojou triednou 

učiteľkou Mgr. I.Kuzárovou zrealizovali predvianočné posedenie spojené s prípravou 

kapustnice, kysnutých dobrôt  a odovzdávaním malých vianočných darčekov, rozhodli sa 

podobné posedenie pripraviť aj v tomto školskom roku. Pôvodne to malo byť opäť pred 

Vianocami, ale posledný decembrový predprázdninový týždeň ich čakalo testovanie 

softwaru pre MATURITU 2015. Najvhodnejším termínom pre posedenie sa preto stal    

20. február, posledný deň pred jarnými prázdninami, a posedenie nazvali (po)fašiangové. 

Spoločne pripravovali slávnostné mäsité i bezmäsité menu, odovzdali si navzájom drobné 

darčeky, hovorili o fašiangových tradíciách obcí nášho regiónu. Išlo o aktivitu, ktorá 
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nielen napomohla ďalšiemu utužovaniu vzťahov v triede, ale aj umožnila pripomenúť si, 

ako to bolo a je počas fašiangov fašiangové tradície.  

 

 Redakčná rada nášho školského časopisu ŠUM sa aj v tomto školskom roku zapojila  do 

súťaže školských a triednych časopisov ŠTÚROVO PERO, ktorú organizačne 

zabezpečuje Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene v spolupráci s televíziou 

Markíza. Táto súťaž je prostriedkom pre študentov stredných a vysokých škôl, mladých 

budúcich novinárov či redaktorov, porovnávať svoje schopnosti v narábaní so slovom 

a perom  s inými. A ak sa k tomu pritrafí aj ocenenie, je to veľká motivácia do ďalšej 

redaktorskej práce.  Aj keď naši redaktori zatiaľ nemajú žurnalistické ambície a prácu 

v redakčnej rade skôr považujú za hru, možnosť naučiť sa niečo nové, predsa len 

zaznamenávajú v tejto súťaži aj úspechy. V apríli tohto školského roka redakčná rada 

v zložení Adela Štupáková, Kristína Bujňáková, Róbert Grešák (všetci III.PMO), 

Valéria Valeková, Michaela Sroková, Miroslava Nováková (všetky z I.HOA) získala 

CENU TELEVÍZIE MARKÍZA 3. stupňa. Toto ocenenie nás všetkých veľmi potešilo 

a ukázalo, že náš časopis zaujme aj odborníkov z „novinárskej brandže“.  

 

 8. a 9. júna 2015 žiaci III.PMO a II.HOA navštívili SLOVENSKÝ RAJ spolu so svojimi  

triednymi učiteľkami PaedDr. Gergelyovou a Mgr. Kuzárovou.  8, júna absolvovali 

zaujímavú náročnú túru z Podlesku cez Suchú Belú, Glackú planinu, Kláštorisko, 

Košariská, Hrdlo Hornádu naspäť do  autocampingu Podlesok. Večer spoločne hrali 

volejbal, opekali klobásky a časť druhého dňa strávili pri Ranči neďaleko Podlesku, kde 

hrali plážový volejbal, futbal. Po tohtoročnej skúsenosti si sľubili, že na budúci rok sa do 

Raja vrátia aspoň na túru prielomom Hornádu. 
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Informačná, propagačná a dokumentačná činnosť : 

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

okresu Stará Ľubovňa mali možnosť nielen prezrieť si jednotlivé pracovitá školy, 

ochutnať výrobky našich žiakov či dať si urobiť účes našim kaderníčkam, ale aj 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 
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vziať si aj brožúrku  na tému jeden rok našej školy. Žiakov základných škôl sprevádzali 

žiaci študijného odboru hotelová akadémia. 

 O nástenky v spoločných priestoroch sa pravidelne stará 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 tri rozhlasové 

relácie. Tie  boli tematicky zamerané na oslobodenie mesta Stará Ľubovňa, Deň 

sv.Valentína a Valentínsku kvapku krvi, Marec mesiac knihy, Deň učiteľov.  

 Mgr. Kuzárová spolu s redaktormi časopisu priebežne dokumentuje život školy v kronike 

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

začiatku školského roka 2015/2016. Tematicky bude zamerané na aktivity a úspechy 

žiakov i učiteľov školy v druhom polroku školského roka 2014/2015. 

 

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 vyučovanie, stanoviť žiakom presné kritériá a dodržiavať ich, 

- vhodnou  voľbou výchovno -  vzdelávacích foriem a metód motivovať žiakov   

k uvedomeniu si  potreby vzdelania 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, 

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

procese, 

- pokračovať v rozvíjaní výchovno-vzdelávacích aktivít 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, 

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

v nadstavbovom štúdiu, pretože súčasný počet vyučovacích hodín nepostačuje na 

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

v nadstavbovom štúdiu. Prax ukázala, že dotácia 1,5 prípadne 1 hodina týždenne 

v učebných odboroch je nepostačujúca, čo sa prejavuje veľmi výrazne aj vtedy, keď na 

počet odučených hodín majú vplyv rušivé zásahy. Žiaci aj keď v rámci svojich 

možností  teoreticky zvládnu učivo, hlavne v jazyku potrebujú viac času na 

precvičovanie gramatických javov, keďže nejde o žiakov, ktorí by to dokázali sami, 

napr. v rámci domácej úlohy a nároky na zvládnutie externej časti MS zo SJL sú 

pomerne vysoké.  

 

 

Mgr. Iveta Kuzárová, vedúca PK



V rámci činnosti predmetovej komisie cudzích jazykov    

boli v školskom roku 2014/2015 realizované tieto aktivity: 

 

 

I. polrok  

 

Plnenie opatrení z minulej analýzy: 

1. - naďalej sa  venovať dlhodobým úlohám (práca na projekte „Hotelierstvo 

a gastronómia 3. tisícročia“, 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), 

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 2014/2015, v l. polroku zasadala 2x a plnila 

úlohy, vyplývajúce zo septembrového a decembrového zasadnutia. PK prešla zmenami, od 

novembra 2014 zastúpil Mgr. Buchoveckého pán Mgr. Smrek. Od februára po odchode p. 

Smreka nastúpila nová kolegyňa Mgr. Žofia Kolačkovská.  

V tomto šk. roku sme sa zapojili do  testovania maturantov elektronickou formou 

a absolvovali sme viaceré školenia a cvičné testovania. Testovanie ANJ v dňoch 12. -13. 2 

2015 a NEJ v dňoch 11.-12.2.2015. Po prvý krát budeme mať  5 maturantov z RUJ. 

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

Ľubovni.  Zatiaľ sme nestihli dohodnúť  interaktívnu  hodinu, lebo lektor prišiel len 

nedávno (pred týždňom).  

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

k dispozícii žiakom našej školy v šk.roku 2014/2015. 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 .  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 

Frankenstein vo Veľkej sále historickej radnice v Košiciach. Zúčastnili sa ho dňa 

29.9.2014 dobrovoľne prihlásení žiaci študijných odborov. Podujatie  zorganizovali  Mgr. 

Buchovecký a Ing. Ondrejková. 

Dr. Joštiaková a Dr. Gergelyová pripravili  v dňoch 3. a 4. 12. 2014 pre žiakov tretích 

a štvrtých ročníkov maturitných odborov kultúrno-poznávaciu exkurziu nazvanú“ Metropoly 

Európy – Bratislava, Viedeň“.  Počas jazdy sa konali rôzne vedomostné súťaže pre žiakov 

priamo v autobuse . Žiaci začali s prehliadkou Bratislavského hradu a budovy SNR. 
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Pokračovali prechádzkou do Starého mesta. V interiéri Dómu sv. Martina si mohli pozrieť 

vzácnu sochu sv. Martina na koni od svetoznámeho sochára Rafaela Donnera. Starými 

uličkami mesta sa dostali až k prezidentskému palácu, kde pozorovali výmenu hradnej stráže 

a presunom cez Hviezdoslavovo námestie a po nábreží Dunaja zavŕšili svoju pochôdzku 

starou Bratislavou pri supermodernom  nákupnom a kultúrnom centre Eurovea pri novej 

budove SND. Večer si spestrili  návštevou 5D kina, ktoré im pripravilo nezabudnuteľné 

zážitky. 

Na druhý deň sa presunuli v skorých ranných hodinách do Viedne, kde si pozreli najprv 

Dom mora. Po trojhodinovej prehliadke sa pustili ulicami historickej časti Viedne priamo do 

centra. Na námestí M. Terézie si po prvý krát mohli ochutnať špeciality regionálnej kuchyne 

pri stánkoch , ktoré dýchali vianočnou atmosférou. V Prírodovednom múzeu si pozreli 

zbierku  obrovskej živočíšnej ríše aj s atrakciou pohybujúceho sa dinosaura.  Potom sa 

presunuli k Dómu sv. Štefana, a odtiaľ už za súmraku dosiahli záverečný bod programu – 

Viedenské vianočné trhy pred budovou Viedenskej radnice. 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 16.12.2014 zorganizovali vyučujúci cudzích jazykov školské kolo olympiády 

v NEJ, ANJ a tento rok po prvý raz aj v RUJ. Zrealizovali ho formou externej časti 

maturitnej skúšky z predchádzajúceho školského roku. Tak si mohli študenti otestovať svoju 

pripravenosť na maturitnú skúšku, ktorú podstúpia tento šk. rok. Musíme skonštatovať 

mierne zlepšenie výsledkov v testoch v porovnaní s minulým rokom. Bohužiaľ máme 

v ročníku zhruba troch žiakov z ANJ a jednu žiačku z NEJ, ktorí sa prvý polrok vyhýbali 

vyučovaniu a neprišli ani na testovanie EF MS a písomnej časti IF MS. Dohodli sme sa 
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so všetkými kolegami, ktorí vyučujú v končiacich ročníkoch, že tieto výsledky budeme 

archivovať a porovnávať tak úroveň v jednotlivých triedach, ako aj v nasledujúcich škol. 

rokoch. 

Dňa 11. 12. 2014 zorganizovali v priestoroch školy II. ročník prehliadky pod názvom  Deň 

britsko-ruskej kultúry, ktorý bol zameraný na jednotlivé národné kultúry . 

Britský deň sa skladal z troch častí. V prvej časti žiaci prezentovali svoje práce, ktoré si 

pripravovali už niekoľko týždňov vopred. Ich úlohou bolo vybrať si významnú osobnosť 

slovenskej kultúry a pripraviť o nej prezentáciu v programe PowerPoint. Následne svoju 

prezentáciu obhajovali v anglickom jazyku pred žiakmi školy. Často odpovedali aj na ich 

zvedavé otázky. 

Druhá časť britského dňa  bola zameraná na tvorbu  kreslených projektov a myšlienkových 

máp, ktorých hlavnou témou boli tradičné britské  raňajky. 

V tretej praktickej časti žiaci pripravovali špeciality britskej národnej kuchyne, a teda 

tradičný „roast“ s pečenou a dusenou zeleninou. Sladkou bodkou ochutnávky bol jablkový 

dezert s horúcim vanilkovým krémom. Anglický čaj na burfordský spôsob  bol pre každú 

pracovnú skupinu príjemným osviežením.  

Pripravované jedlá:  Rosemary and Garlic roast pork, Rosemary roasted potatoes , Apple 

crumble pie with vanilla custard, tea. 

 

Vyhodnotenie : 
 1. prezentácie:   1. miesto :  Dominik Vdovjak, Lenka Dudjaková, II.KCO 

  2. miesto :  neudelené 

  3.miesto:  Klaudia Šmidová , II. HOA 

 2. projekty:        1. miesto : Irhová V., Hudáková A., Seifertová V., I.MSK 

  2. miesto :   Masarovičová A., Dudjaková L., Hutníková B., II.KCO 

  3. miesto :    Semančíková Z.,  Šmidová K., Lompart K., II.HOA 

 3.  v príprave tradičných britských jedál  boli ocenení:    

  Vdovjak D., II.KCO,  Grechová P., II.KCO,  Girgošková J., II.KCO,  

  Dziaková Z., II.KCO, Lompart K., II.HOA 

 

Počas Dňa ruskej kultúry sa študenti zúčastnili vedomostného kvízu spojeného s 

prezentáciami. V ňom žiaci  prezentovali svoje vedomosti z oblasti geografie, kultúry, 

športu i literatúry Ruska. Špeciálnou témou bola gastronómia. Študenti mali možnosť 

oboznámiť sa s  ruskými tradičnými suvenírmi a vypočuli si prednášku o ich histórii. Každý 

z nich si mohol suveníry pozorne prezrieť i chytiť.  Diskusia v skupinách prebiehala 

 v ruštine, čím si študenti  precvičovali svoje jazykové zručnosti  

 

Vyhodnotenie : 
Projekty:   1.miesto:  Michaela Sroková, I.HOA 

  Štefan Záleš, I.HOA 

  Lukáš Čerkala, I.HOA 

  Veronika  Baňasová, I.HOA 

 2.miesto:  Monika Compeľová, II.HOA 

  František Reľovský, II.MSK 

  Pavol Horanský, II.MSK 

  Miroslava Kopčáková, II.MSK 

  Marek Michňa- II.MSK 

 3.miesto:  Sabina Bandyová, II.KCC 

  Alena Bandyová, II.KCC 

  Petra Hrivnáková, I.MSK 
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  Andrea Fidermáková, I.KCC 

  Veronika Kopčáková, I.MSK  

Príprava výstavky:        René Frohlich, II.HOA 

  Mária Čerkalová, III.HOA 

  Simona Gernátová, III.HOA 

  Veronika Kubová, III.HOA 

  Jozef Astrab,  II.HOA 

Prezentácie:                  Klára Kaletová, II.HOA 

 Ján Kopčák, II.HOA          

 

 

Dňa 31.1.2015 sa zúčastnili triedy  1.HOA, 2.HOA, 3.HOA, 3.KAC  (spolu  45 žiakov) o 

10:00 anglického vystúpenia Peter Black2 v Dome Kultúry v Starej Ľubovni  . Pedagogický 

dozor robili  K.Ondrejková, P.Romanová. Z divadelného centra mali k dispozícii taktiež 

pracovné listy a materiály na prípravu žiakov na dané vystúpenie a lepšie pochopenie danej 

témy, ktorá bola zameraná na mladého chlapca, ktorý si hľadá prácu a vystrieda 5 

zamestnaní za 10 dní. Študentom sa vystúpenie páčilo a ocenili, že bolo v anglickom jazyku. 

 

OPATRENIA 

- naďalej sa  venovať dlhodobým úlohám (výsledky projektu „Hotelierstvo 

a gastronómia 3. tisícročia“ realizovať v praxi, koordinovať tvorbu školských 

vzdelávacích programov, vytvárať inovované vzdelávacie materiály pre interaktívnu 

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

interaktívnej učebni, overovať pripravené materiály  v praxi u učiteľov cudzích 

jazykov), 

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

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

- 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. 

 

 

II. polrok  
 

Plnenie opatrení z polročnej analýzy: 

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

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

programov, vytvárať inovované vzdelávacie materiály pre interaktívnu výučbu, 

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

interaktívnej učebni, overovať pripravené materiály  v praxi u učiteľov cudzích 

jazykov), 

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

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

- 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. 

Úlohy sa plnia buď priebežne, alebo sú splnené. 
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PK pracovala podľa plánu práce na rok 2013/2014, v II. polroku zasadala 2x a plnila 

úlohy, vyplývajúce z marcového a júnového zasadania.  

 

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

Aby sme zdvihli vedomostnú úroveň v predmete cudzí jazyk, ponúkli vyučujúci množstvo 

hodín doučovania, či už formou záujmovej činnosti alebo ozajstného individuálneho 

doučovania. Určite aj prostredníctvom tohto osobného nasadenia sa nám podarilo dosiahnuť 

relatívne dobré výsledky pri maturitách. 

 

Nie je nič lepšie, ak sa jazyk učí v krajine jeho pôvodu, alebo ho učia rodení hovoriaci.  

Túto skúsenosť učiť sa a zdokonaľovať sa v anglickom jazyku prostredníctvom rodeného 

hovoriacieho malo možnosť získať dvadsaťdva žiakov našej školy počas 2 dní od 16. -

17.2.2015  v rámci JUST TALK KONVERSATION ENGLISH, ktoré nám zabezpečila 

jazyková škola JUST TALK z Košíc pod vedením lektora - Wesley Colloway. 

Cieľom native speaker lessons bolo motivovať žiakov k učeniu sa anglického jazyka, 

zdokonaliť sa v komunikácii, získať praktické i teoretické vedomosti a zručnosti, ktoré sa na 

bežných vyučovacích hodinách anglického jazyka žiak nenaučí alebo ich nezíska a hlavne 

zoznámiť sa s ľuďmi z anglicky hovoriacich krajín a ich kultúrou. Každý žiak zaplatil 6 Eur 

za 6 hodín výučby na deň a výučba prebiehala v jazykovom laboratóriu.  

Všetci študenti  potvrdili, že práca v týchto lessons bola veľmi motivujúca a pestrá a 

odporúčajú ich všetkým žiakom, ktorí chcú spoznať „ po anglicky“  zaujímavé zážitkové 

učenie. 

 

Dňa 5.6.2015 nás navštívil náš bývalý žiak Peter Ondič, s ktorým sme uskutočnili 

besedu vo veľmi problémovej triede II.KCC. Končil pred dvomi rokmi v študijnom odbore 

čašník s vynikajúcimi výsledkami pri maturitnej skúške. Porozprával o svojich problémoch, 

ktoré riešil pri hľadaní si zamestnania u nás na Slovensku vzhľadom k skutočnosti, že je 

Róm. Z úradu práce dostal ponuku na zametanie ulice. Sám sa musel presadiť a po 

zahraničnej praxi z úradu práce si našiel miesto v Nemecku, kde je spokojný a vysvetlil 

žiakom, čo všetko musí zahraničný pracovník riešiť pri ubytovaní a u zamestnávateľa 

napríklad pri odvodoch. 
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V poslednom júnovom týždni, t.j. od 22. 6. do 26. 6. prebehli triedne kolá žiackych 

záverečných prezentácií v cudzom jazyku. Témou  roka 2015 bola „ Krajina, ktorej 

jazyk sa učím“. 

Žiaci si svoje prezentácie pripravovali v priebehu mesiacov máj a jún. Niektoré z nich boli 

naozaj na vysokej jazykovej i grafickej úrovni. Tieto práce boli ocenené. 

Anglický jazyk ( ocenení žiaci za najlepšie prezentácie ) 

Masarovičová Angelika ( 2.KCO ) „London“ 

Šmídová Klaudia ( 2. HOA ) „ London and its history“ 

Varga Ľubomír ( 1.HOA ) „ London“ 

Fedorko Sebastián ( 1. HOA ) „ American movie“ 

Penxa Jozef ( III. HOA ) „ Baseball“ 

Ruský jazyk ( ocenení žiaci za najlepšie prezentácie ) 

Konkoľ Juraj ( III. HOA ) „ Moskva“ 

Čerkalová Mária ( III.HOA ) „Ruská kuchyňa“ 

Astrab Jozef ( 2. HOA )  „Ruská abeceda“ 

Frohlich René (3.HOA) „Ruskí spisovatelia“ 

Nemecký jazyk (ocenená žiačka za najlepšiu prezentáciu ) 

Smoleňová Miriam (III.KCA ) „Deutschland“ 

Plavčanová Nikola (I.SVS) „Slowakei“ 

Paraličová Veronika (III.KCA) „Berlin“ 

 

Vyučovanie cudzích jazykov realizujeme modernými vyučovacími metódami s využitím 

IKT techniky. V našej najstaršej učebni, v bývalom archíve sme všetky staré počítače stiahli, 

lebo boli už opotrebované. Kolegyňa mala do tejto triedy na jeden mesiac požičané tablety. 

Do tejto učebne by sme potrebovali novú IKT techniku. 

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

 

 

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

boli v školskom roku 2014/2015 realizované tieto aktivity: 

 

 

I. polrok  

 

Predmetová komisia zasadala dva krát : 

 

1. zasadnutie   9.9.2014,  program : 

 

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

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

3. Športové súťaže – školské súťaže (okresné kolá, obvodné kolá - školské súťaže, 

športové podujatia zamestnancov školy, krajské kolá) 

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

kabinetu TEV, telovýchovných priestorov a vyučovacieho procesu. 

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

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

7. Posezónna údržba a odstávka viacúčelového ihriska, ukončenie prevádzky, dokončenie 

povrchových  náterových prác 

8. Pokračovanie vo výstavbe atletickej dráhy na školskom ihrisku 

9. Konzultácia rozvrhu hodín a využiteľnosti telovýchovných objektov školy 

10. Rôzne, diskusia     
 

2. zasadnutie   11.12.2014 , program : 
 

1. Tematické  plány, ich plnenie,                                                                                                                                                                                                                                                   

Príprava školských a obvodných šport. súťaží ,uskutočnené podujatia-  

2. Príprava lyžiarskeho kurzu pre  2. ročník 

3. Činnosť v oddeleniach športových hier a záujmových útvarov 

4. Rôzne, záver 
           

A/ Vyučovanie povinnej TSV a športových hier: 

SOŠ Jarmočná 108 : 22 oddelení 

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

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

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

 

Elokované pracovisko- Lomnička:   8 oddelení  

                                                         4 od. chlapcov /3+1 hod. týž. 

                                                         4 od. dievčat/ 3+1 hod. týždenne  
                                                                                              

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

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

zaznamenávame v záujme žiakov o telesnú výchovu, pripravenosť a tiež dochvíľnosť na 

vyučovacie hodiny. Je zaznamenaný pomerne veľký počet oslobodených žiakov od TSV : 

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

18 žiakov v IV. zdravotnej skupine – oslobodení od TSV 

 

Z pohľadu úrovne žiakov, môžeme konštatovať, že pohybové zručnosti a schopnosti sú 

štatisticky na podobnej úrovni, ako v predošlých školských rokoch.  
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V mesiacoch september- október sa uskutočnilo vo oddeleniach TSV testovanie žiakov 

v rámci celoštátneho výskumu zisťovania úrovne všeobecných a špeciálnych 

pohybových schopností. Výsledky boli zaslané na  

Fakultu športu Prešovskej univerzity. 

 

Opatrenia a návrhy:  

- motivovať žiakov ku väčšiemu záujmu žiakov o TEV 

- 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 TEV, rozšíriť športové plochy na                             

školskom ihrisku, atletická dráha, doskočisko a pod. 

- v zmysle „Školského vzdelávacieho programu TEV „ , rozšíriť obsah vyučovania o ďalšie   

športové disciplíny /flórbal, tenis, bedbington.../,. Túto úlohu sa nám podarilo naplniť, 

nakoľko do vyuč. procesu boli zaradené aj tieto spomínané disciplíny. 

 

B /   Športové podujatia, športové súťaže          
 Uskutočnené športové podujatia : 

3.10.2014 -  Okresné kolo v cezpoľnom behu SŠ : 

výsledky : dievčatá družstiev:  1. miesto  SOŠ Jarmočná 108 St. Ľubovňa  

                   jednotlivci           :  1. miesto  Zimová Júlia – SOŠ Jarmočná 108 

                   chlapci družstiev :  3. miesto SOŠ Jarmočná 108 S.Ľ.                            

                   jednotlivci :           1. miesto  Gluchman Marko 

                                                 12. – „ -    - Štucka  Matej   -  - „ – 

                                                 18.  – „ -   - Sýkora Ján-                                  

                       

9.10.2014- Krajské kolo v cezpoľnom behu 

výsledky : dievčatá- družstvá :  3. miesto SOŠ Jarmočná S.Ľ. 

                   jednotlivci               3.  miesto –Zimová Julka SOŠ Jarmočná 108, S.Ľ. 

                  

18.11.2014 – Okresné kolo vo florbale chlapcov 

výsledky :    2. miesto SOŠ Jarmočná 108, S.Ľ. 

 

19.11.2014 –Okresné kolo vo florbale dievčat 

výsledky :    3. miesto SOŠ Jarmočná 108, S.Ľ. 

 

25.11.2014 – Školské kolo v stolnom tenise chlapcov, dievčat 

- zúčastnilo sa 56 hráčov ,prví traja v každej kategórii postúpili na okresné kolo 

                       

27.11. 2014 –Okresné kolo v stolnom tenise družstiev /chlapci, dievčatá/ 

výsledky :     družstvá chlapcov- 2. miesto SOŠ Jarmočná 108, S.Ľ. 

                     družstvá dievčat- nepostúpili zo základnej skupiny. 

 

9.-11. 12.2014 – Školské kolo vo futsale /halový futbal/, zúčastnilo sa 8 družstiev 

výsledky:    1. miesto:   4. KCA 

                    2. miesto:   1. MSK 

                    3. miesto:   3.KCA 

 

12.12.2014 – Stolnotenisový turnaj zamestnancov  SOŠ – OPEN , v súťaži jednotlivcov,                                          

 štvorhry a mix, počet zúčastnených 18 /m+ž/ 
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26.1.2015 -  Športová exkurzia na Svetovej zimnej univerziáde vo Vysokých Tatrách 

pre žiakov 1. a 2. ročníka 

28.1. 2015    pre  žiakov 1. a 3. ročníka 

 

13.2. 2015 – Školské kolo vo volejbale zmiešaných družstiev-tried 

výsledky:     1. miesto : 3. PMO 

                     2. miesto : 2. HOA 

 3. miesto :  2. KCA 

 

Plánované, pripravované a neuskutočnené športové podujatia žiakov školy: 

- Plavecký kurz pre 1. ročník – september 2014 

- Lyžiarsky kurz pre 2. ročník – február 2015 

 

Dôvody, vyjadrenia žiakov : 

- nezáujem o telovýchovné aktivity 

- nedostatok športovej výstroje, nezáujem o jej zabezpečení 

- problém s finančným krytím 

- pohybová zručnosť na nízkej, skoro žiadnej úrovni 

- malá, skoro žiadna podpora a snaha o účasti zo strany rodičov 

                              

Poznámka : Príprava k zabezpečeniu spomínaných kurzov zo strany zainteresovaných 

pedagógov /vyučujúci TSV a triedny učitelia/ bola dostatočná.                           
                  

C/  Športové záujmové útvary - krúžky 

Na základe celoškolskej sumarizácie záujmu o športové krúžky, bolo určených  10  športových 

krúžkov včítane Elokovaného pracoviska- Lomnička: 

1. Futbal chlapcov I. – vedúci Dr. Fabian I 

2.  Volejbal– ved. Mgr. Buvaličová 

3.  Futbal chlapcov- ved,. Šulian Š. 

4.  Tenis chlapcov, dievčat – ved,´. Dr. Fabian I. 

5.  Stolný tenis chlapci, dievčatá – ved. Ing. Koterba D. 

6.  Hokej, plávanie –chlapci – ved. Ing. Štucka P. 

7.  Stolný tenis –Lomnička – ved. Ing. Čanda J. 

8.  Stolný tenis dievčat – ved. Mgr. Senková D.. 

9. Futbal chlapcov –ved. Sumilas M. 

10. Turistika – Lomnička, ved. Bc. Žoldák P. 
 

D/  Ochrana človeka a prírody 

Uskutočnené podujatia :    

1. Účelové cvičenie č.1 pre 1. ročník  - 5.9.2014 , 70. výročie SNP 

2. Účelové cvičenie č.3 pre 2. ročník – 3.10.2014, Hasičský a záchranársky zbor zbor S.Ľ., 

Ochrana  života a zdravia človeka,  záchranné práce –prednáška, ukážka súčasnej 

hasičskej techniky, topografia 
                

E/  Materiálno –technické podmienky pre vyučovací predmet TSV 

- Sú na pomerne dobrej úrovni .Potreba zlepšenia na vysunutom pracovisku v Lomničke 

-  V rámci školského ihriska je potrebné dobudovať atletickú dráhu –ovál 250 m 

- v rámci možností doplniť telovýchovný materiál 

-  dbať  o šetrenie náradia, náčinia, materiálu a realizovať priebežnú údržbu. 
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Plánované podujatia :  

Okresné kolo vo volejbale chlapcov – SŠ 

Okresné kolo vo volejbale dievčat - SŠ 

Plavecký kurz pre 1. ročník- náhradný termín , jún 2015 

Účelové cvičenia pre 1. a 2. ročník -máj 2015 

Kurz ochrany života a zdravia /KOŽAZ/ pre 3. ročník, jún 2015 

                                       

Poznámka: Termíny podujatí budú presnejšie určené na základe kalendára športových 

podujatí SŠ a poverenia  MŠ SR. 

 

 

II. polrok  

 

Predmetová komisia zasadala  dva krát podľa plánu práce PK: 

1. zasadnutie 25.3.2015 s programom: 

- priebežné plnenie tematických plánov 

- vyhodnotenie uskutočnených športových podujatí, súťaží  

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

1., 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 –8.6.2015 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 práce PK –TEV v šk. roku 2012/2013  

- zlepšovanie materiálnych  a iných podmienok  k efektívnemu vyučovaniu TSV 

- 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 kvôli  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 sú zaradené nové športové disciplíny, 

ako  flórbal,  za cieľom zatraktívniť a motivovať vyuč. predmet TSV, 

   

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, atletická dráha, šetrenie zariadení    

a objektov, 

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

pri tvorbe rozvrhu hodín. 
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B/    Športové súťaže organizované na základe plánu práce PK a  kalendára SAŠŠ 

ad.2/ :   Uskutočnené podujatia: 

Školské kolo vo volejbale zmiešaných družstiev- tried, zúčastnených 6 družstiev 

termín : 12.-13.2.2015 

výsledky:  1. miesto  3. PMO 

                 2. miesto  2. HOA 

                3. miesto  3. KCA 

 

Obvodné kolo vo futsale žiakov SŠ,  zúčastnených 6 družstiev okresu 

termín : 5.3.2015 

výsledky : SOŠ Jarmočná 4.-5. miesto 

                          

Okresné kolo v basketbale chlapcov SŠ  /SOŠT/, zúčastnených 6 družstiev 

termín:  24.3.2015                                                                                                                                                                

výsledky : 5. miesto SOŠ Jarmočná 

 

Okresné kolo v basketbale dievčat SŠ /SOŠT/, zúčastnené 4 družstvá 

termín: 26.3.2015 

výsledky : 4. miesto 

 

Okresné kolo vo volejbale dievčat  /organizátor SOŠ Jarmočná/, zúčastnené 4 družstvá  

termín :   16.4.2015 

výsledky :  4. miesto    SOŠ Jarmočná 

 

Okresné kolo vo volejbale chlapcov /organizátor SOŠ Jarmočná/, zúčastnených 7 družstiev 

termín :   31.3.2015 

výsledky :  4.miesto SOŠ Jarmočná 

 

Okresné kolo vo futbale žiakov SŠ, zúčastnených 7 družstiev 

termín : 20.4.2015 

výsledky: 1. miesto SOŠ Jarmočná 108 

                2. miesto Gymnázium T. Vansovej  

                3. miesto SOŠT 

                4. miesto OA 

                           

Oblastné kolo vo futbale žiakov SŠ 

termín: 23.4.2015 

výsledky : 3.miesto SOŠ Jarmočná 108 

 

Plavecký kurz pre 1. ročník 

zúčastnené triedy: 1.HOA, 1.KCA, 1.KCC, 1.MSK 

termín: 4.-7.5.2015 

                          

Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov základných škôl - klubov, spoluorganizátor 

termín : 29.- 31.5.2015 

 

Tenisový turnaj pre zamestnancov školy 

termín : 26.6.2015 

kategórie : muži, ženy v dvojhre a štvorhre 
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Lyžiarsky kurz aj napriek prípravám, ktoré neboli zanedbané sa neuskutočnil, z dôvodu 

malého záujmu žiakov. 

 

Opatrenia :  

Zvážiť o zakomponovanie povinnosti žiaka účasti na kurze v I. ročníku, v súčasnosti 

nadobúda platnosť financovania lyžiarskych kurzov internátnou formou, takže lyžiarsky 

kurz pre budúci 2. ročník chceme uskutočniť.                                                                                                                          

 

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    18.5.2015 

ÚC č. 4 pre II. ročník sa uskutočnilo    19.5.2015 

Kurz ochrany života a zdravia  /KOŽAZ/ pre III. ročník sa uskutočnil  v dňoch 20. - 

22.5.2015 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 

 

D./  Materiálno –technické podmienky : 

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

spomenieme: 

- dokončenie viacúčelového športového areálu /atletická dráha, doskočisko na skok ďaleký/ 

- 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 , najme finančných.                               

                                                                              

E./  Vzdelávanie učiteľov TEV :    uskutočňuje sa priebežne na základe metodických 

pokynov KMC v Prešove a iných zdrojov. 

 

 

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

boli v  školskom roku 2014/2015 realizované tieto aktivity: 

 

 

I. polrok  

 

 Predmetová komisia prírodovedných predmetov pracovala podľa plánu na školský 

rok 2014/2015. V prvom polroku zasadala 2 - krát, podľa daného harmonogramu. Pracovala 

v tomto zložení :  

 Ing. Pekárová Zuzana 

 Mgr. Kaletová Anna 

 Ing. Struková Štefánia 

 PaedDr. Gergelyová Adriana 

 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 pre žiakov so ŠVVP v predmete matematika. Pri tejto 

práci sme využili odbornú pomoc špeciálneho školského pedagóga – Mgr. Senkovej. 

Venovali sme sa aj začleneniu nových vyučovacích predmetov do vyučovacieho procesu – 

Geografia v cestovnom ruchu v 3. ročníku pre študijný odbor hotelová akadémia 

a Aplikovaná informatika v 2. ročníku pre nadstavbové štúdium spoločné stravovanie, 

kontrole a vylepšení ŠKVP. 

 

 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. 

 

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 troch asistentiek, 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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Exkurzie : 

 V mesiaci október sa zúčastnili žiaci III. HOA odbornej exkurzie – 

ĽUBOVNIANSKY HRAD – SKANZEN v rámci predmetu Geografia v cestovnom ruchu. 

Cieľom exkurzie bolo podrobne spoznať možnosti kultúrnych predpokladov cestovného 

ruchu v meste Stará Ľubovňa. Žiaci sa následne návštevou Meštianskeho domu 

a informačného centra zoznámili s ďalšími možnosťami kultúrnych a turistických 

predpokladov cestovného ruchu v okolí Starej Ľubovne. 

  V mesiaci december sa študenti našej školy zúčastnili jazykovo – odbornej exkurzie 

Bratislava – Viedeň, kde mohli spoznať historické a kultúrne pamiatky dvoch európskych 

metropol. 

 

K prírodovedných predmetov sa snaží o aktívnejšie presadzovanie moderných 

informačných technológií a vyučovacích metód, využívanie pomôcok didaktickej techniky 

a rozvoj logického myslenia. Ing. Pekárová, PaedDr. Gergelyová a Ing. Sroková sa 

zúčastnili v mesiaci december a január školenia na MC v Prešove, ktorého cieľom bolo 

zatraktívnenie výučby za použitia tabletu. 

 Pri svojej práci využívame aj portál eAktovka, ktorý sprístupňuje učebnice 

v digitálnej forme učiteľom i žiakom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné 

bezplatne pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. Okrem učebníc sú na portáli voľne 

prístupné aj ďalšie učebné materiály a odporúčaná literatúra. Všetky digitálne učebnice je 

možné si prečítať na svojom počítači, tablete, smartfóne alebo čítačke elektronických kníh. 

 

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 Piškvorky 

 Kvíz z geografie 

 Aktualizácia násteniek 

 

Návrhy a opatrenia :  

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

v 2. polroku šk. r. 2014/2015 (Ing. Pekárová, Mgr. Kaletová) 

 pripraviť vedomostný kvíz z predmetov biológia, geografia, ekológia pre žiakov 

prvých, druhých a tretích 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 

 pripraviť zadania na maturitnú skúšku v predmete matematika 

 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. 
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II. polrok  

 

  Predmetová komisia prírodovedných predmetov pracovala podľa plánu na školský 

rok 2014/2015. V druhom polroku tohto školského roka sa zišla dvakrát, podľa riadneho 

harmonogramu. Pracovala v tomto zložení :  

 Ing. Pekárová Zuzana 

 Mgr. Kaletová Anna 

 PaedDr. Gergelyová Adriana 

 Ing. Struková Štefánia 

 Ing. Sroková Viera 

 Ing. Hovan Ján 

 Ing. Duchnický Peter 

 Ing. Jozef Čanda 

 

Opatrenia z prvého polroka sme splnili. 

 

MATURITA 2015 -  v školskom roku 2014/2015 sa rozhodol študent IV.PMO  - Dávid 

Malast rozšíriť svoju „skúšku dospelosti“ o predmet matematika. Preto sa naše učiteľky 

matematiky venovali príprave maturitných zadaní z tohto predmetu. Tento študent sa 

zúčastnil EČ MS, ktorú absolvoval v meste Sabinov. Nakoľko nebol úspešný  v tejto časti – 

nesplnil podmienku úspešnosti 25 %, nemohol absolvovať ústnu formu internej časti MS. 

 Aj v tomto školskom roku sa naši študenti študijných odborov 1. – 3. ročníka 

zúčastnili testovania PANGEA 2015. 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. Pangea je dostupná pre 

všetkých študentov, pretože je úplne zadarmo, na rozdiel od iných matematických súťaží, 

ktoré si vyžadujú vstupné poplatky. 

 

 V mesiaci máj Ing. Štefánia Struková pripravila pre študentov 1. HOA a 1.KCA 

triedy vedomostný kvíz z geografie. Študenti v ňom mali možnosť preukázať svoje 

vedomosti týkajúce sa Slovenska. Testovanie dopadlo veľmi dobre, najviac 73 % dosiahlo 8 

študentov.  

           V druhom polroku školského roka 2014/2015 sa členovia PK PVP intenzívne 

venovali príprave nových vzdelávacích programov pre študijné a učebné odbory. Zaoberali 

sa prípravou vzdelávacieho programu v predmete matematika pre učebné odbory, pretože už 

budúci tretiaci v učebných odboroch budú mať začlenenú matematiku medzi povinnými 

predmetmi. 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, 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 a operátor stavebnej 

výroby. Prijímacie skúšky prebehli v dvoch termínoch : 

 1. termín – 11.5.2015 

 2. termín – 14.5.2015 
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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 

 

Dňa 08.06. 2015 sa  žiaci našej školy zúčastnili zdravotníckej súťaže  – Družstvá prvej 

pomoci pod vedením Mgr. Anny Kaletovej. Súťaž sa konala na Základnej škole 

Komenského v Starej Ľubovni. Žiaci sa umiestnili v súťaži na prvom mieste. Zúčastnilo sa 

jej 5 žiakov.     

Dňa 9.6.2015 sa žiaci I.HOA zúčastnili exkurzie v Kysuckom Lieskovci, ktorá bola 

zameraná na využitie biomasy a solárnej energie v praxi. Program exkurzie zahŕňal 

prezentáciu o výskumnej činnosti a aktivitách Katedry energetickej techniky Strojníckej 

fakulty Žilinskej univerzity pod názvom „Clean energy“ (ochrana životného prostredia 

a obnoviteľné zdroje energie). Program zahŕňal aj prehliadku výrobných priestorov na 

spracovanie drevnej odpadovej biomasy. 

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 

 

 

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

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

boli v školskom roku 2014/2015 realizované tieto aktivity: 
 

 

 

I. polrok  

 
V 1. polroku šk. roku 2014/2015 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. 

- Spracovali sa školské vzdelávacie programy pre učebné a študijné odbory, podľa 

nich sa realizuje výchovno-vzdelávací proces; plán práce PK, návrh exkurzií so 

študentmi, účasť na súťažiach, na rôznych aktivitách. 

- Poskytujú sa konzultácie študentom podľa potrieb výučby. 

- Tvoria sa témy na MS šk. roku 2014/2015 podľa smerníc MŠ SR. 

- Tvoria sa témy na ZS šk. roku 2014/2015 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, pokračuje vzdelávanie 

zamestnancov, rozširovanie poznatkov a vedomostí – samovzdelávanie. 

- Úspešne prebieha činnosť záujmových krúžkov. 

- Prebieha aktívna činnosť členov PK OP na realizácii projektu 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 odborných tém vo forme produktívnych prác na základe 

uzatvorenej dohody. Výučba sa vykonáva v rámci reforiem systému 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. 

- Kompletizujú sa podľa potrieb MŠ SR školské vzdelávacie programy pre učebné 

a študijné odbory, ktoré sa vyučujú na našej škole, prebieha  ich  realizácia vo 

výučbe. 

- Výučba ekonomických predmetov prebieha v  priestoroch v školskom areály 

(nadstavba) s novou výpočtovou technikou, formou nových výučbových metód. 
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- 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 environmentálnej 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, 

narodeninových i svadobných tort, 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: 

- Raut  - „Ľubovniansky jarmok“, otvorenie a recepcia   Bc. Vilčeková 

Bc. L. Štefančíková 

- Ľubovniansky jarmok zabezpečenie občerstvenia na Mestskom 

úrade         MOV 

- Raut pri príležitosti osláv narodenín ( 60-té narodeniny )  MOV 

- Ples rodičov na ZŠ Komenského v Starej Ľubovni   Bc. L. Štefančíková 

- Raňajky u primátora pri príležitosti osláv Medzinárodného  

dňa študentstva pre aktívnych žiakov, zastupovali našu školu  

najlepší žiaci    

-  PROVINČNÝ DOM – výstava vianočnej tabule a medovníkových 

    výrobkov spojené s predajom     MOV 

- Vianočná výstava v Okresnej knižnici v Starej Ľubovni   MOV 

- Hotel Sorea Ľubovnianske kúpele pri príležitosti 50. výročia 

Ľubovnianskej nemocnice      Bc. L. Štefančíková 

Barmanský kurz - získanie teoretických vedomostí a zručností 

         žiakov pri miešaní nápojov      MOV 

- Baristický kurz - získanie teoretických vedomostí a zručností 

žiakov pri podávaní a výrobe kávy     Bc. L. Štefančíková 

-  Deň otvorených dverí na našej škole     MOV, učitelia TV  
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Realizácia produktívnych prác pre školu: 

 - pri úprave a ošetrovaní zelene v areály školy,  

   biozáhrade a školskej záhrade, výsadbe v okolí   Bc. Štefančík,  

Mgr. Ondrej 

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

- Realizácia projektu Ekoučebňa – úprava zelene v areály školy  učitelia TV, MOV 

- Projekt obnovy ovocného sadu pod Hradom Ľubovňa  

        spolupráca žiakov Mestu Stará Ľubovňa     Bc. Štefančík,  

Mgr. Ondrej 

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

- Prednáška o finančnej gramotnosti „Financie pod kontrolou“  Ing. Beňačková  
 

 
 

Súťaže: 

 
-  EUROCUP 2014 v Prešove - 21. ročník, medzinárodná barmanská  

    súťaž juniorov       Bc. Vilčeková, MOV 

-  Súťaž o najlepšiu tortu Slovenska v Púchove    Bc. G Hanečáková 

-  SWEETCUP  v Prešove zlatá medaila    Bc. G Hanečáková 

-  Súťaž o tortu „Dezert 21. storočia“ M. Plavnický IV.KCA  Bc. G Hanečáková, 

         Bc. Deverová 

-  Súťaž Finančný kompas v rámci finančnej gramotnosti   Ing. Beňačková 

-  Súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov spojené s Výstavou ovocia 

   a zeleniny        Ing. Stašenko 

 

Exkurzie: 
 

-    Exkurzia v kaderníckom salóne v Spišskej Novej Vsi, 

      školenie o talianskej kaderníckej značke Lisap Milano   Mgr. Palubová, 

      (II.MSK uč. odbor kaderník)     Bc. Sedláková 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sosjsl.sk/sk/aktuality/475-projekt-obnovy-ovocneho-sadu-pod-hradom-ubova
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- Vianočná výstava so žiakmi - HA Otta Bruchnera v Kežmarku Bc. E. Hanečáková, 
          Ing. Krejsová 

-    v Provinčnom dome „ Šrikované 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 škola     MOV, učitelia TV 

- Návšteva čínskej reštaurácie v Starej Ľubovni so žiakmi   Ing. Beňačková 

- Odborná exkurzia v Calendula a.s. Nová Ľubovňa - spracovanie  

liečivých rastlín a výroba kozmetických produktov (II.SVS vk)  RNDr. Šlosárová 

- Odborný seminár pre MOV v Kežmarku v Salóne krásy MIA  Bc. Sedláková, 

         Mgr. Palubová 

     

        

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 ... 
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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 

 

 

II. polrok  

 

V 2. polroku šk. roku 2014/2015 sa uskutočnili tieto podujatia a vykonali sa úlohy členmi 

PK OP teoretického a praktického vyučovania: 

 

- PK zasadala 3 krát pri riešení plánovaných a mimoriadnych úloh. 

- V súlade s jednotlivými školskými vzdelávacími programami pre učebné a študijné 

odbory sa zrealizoval výchovno-vzdelávací proces; úlohy sa plnili podľa 

schválených ŠkVP na šk. rok 2014/2015. 

- Spracovali sa témy na MS šk. roku 2014/2015 podľa smerníc MŠ SR. 

- Spracovali sa témy na ZS šk. roku 2014/2015 podľa smerníc MŠ SR. 

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

Výsledky úspešnosti absolvovania MS a ZS v rámci odborných predmetov prebehli 

100% u tých žiakov, ktorí sa MS a ZS zúčastnili. V rámci školy 6 študenti budú 

realizovať MS v mimoriadnom termíne, 3 žiaci neukončili maturitný ročník; 1 žiak 

vykoná ZS v mimoriadnom termíne ( dôvodom je nesplnenie podmienok účasti v 

rámci odborného výcviku). 

- Poskytovali sa konzultácie študentom podľa potrieb výučby, prebiehal aj systém 

konzultácií pre žiakov s IUP. 

- 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. 

- 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. 
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- V rámci Operačného programu vzdelávania pokračovala práca na 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. 

- Kompletizujú sa materiály pred ukončením projektu ako: Analýzy učebných plánov, 

učebných osnov vybraných učebných predmetov napr. Hotelový a gastronomický 

manažment, Marketing, Technika obsluhy, Moderná gastronómia, Odborná prax, 

Barmanský kurz, Baristický kurz, Someliérstvo a pod.  

Vytvorili sa nové učebné plány, učebné texty, powerpointové prezentácie, 

myšlienkové mapy, interaktívne cvičenia, Listy pracovných postupov, pracovné 

listy, multimediálne listy pre študijný odbor Hotelová akadémia. So žiakmi našej 

školy sme natočili videosekvencie o práci pracovníkov gastronomických zariadení 

v priestoroch našej školy a v hoteli Strand vo Vyšných Ružbachoch. Slúžiť budú ako 

učebný materiál pre výučbu. Spomínané materiály sa overujú na vyučovacích 

hodinách, a budú overovať aj v šk. roku 2015/16.  

Členovia PK OP sa zúčastňovali na vzdelávaní a odbornej príprave pod vedením 

školiaceho personálu (odborníkov z praxe) počas celého šk. roka. 

- Pedagogickí zamestnanci využívali vo vyučovacom procese nový, interaktívny 

prístup k vyučovaciemu procesu s kompetentnosťou interaktívnej, otvorenej 

komunikácie, interaktívnej výučbe. 

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. 

Inovujú sa priestory praktickej prípravy, učebne odborného výcviku, teoretického 

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

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

podľa ŠVP platného pre budúce obdobie (naďalej ich budeme inovovať podľa 

platných legislatívnych noriem). 

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

Teoretické vyučovanie odborných predmetov sa realizovalo: 

 

- V multimediálnej učebni 

- V ekonomickej učebni č.1 a č.2 
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- 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 „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 – „NAJ logo firmy“   Ing. Solovicová, Ing. Bizovská 

-    Súťaž v triedach – „Reklama a propagácia produktov“ Ing. Solovicová, Ing. Bizovská 

-    Barmanská súťaž EUROCUP Prešov   Bc. Vilčeková 

-    Školská barmanská súťaž „Barman SOŠ 2015“  Bc. Vilčeková 

-    Barmanská súťaž – „Cassovia cup 2015“ Košice  Bc. Vilčeková 
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- Medzinárodní súťaž SWEETCUP 2015 v Prešove zlaté ocenenie    

  Súťaž o tortu „Dezert 21. storočia“ M. Plavnický IV.KCA 

   Súťaž o tortu „Torta 21“ M. Rybovičová II.SVS  Bc. G Hanečáková,   

        Bc. Deverová                          

 
-    Celoškolská súťaž „ O naj potravinársky výrobok“   MOV 

-    „Tvorivý cukrár - Mladý tvorca 2015“ v Agrokomplexe Nitra 

      M. Rybovičová II.SVS, téma Príroda a krajina 2. miesto  Bc. G Hanečáková 

-    Súťaž „Torty snov“ v Trenčíne     Bc. G Hanečáková 

 

 

- Deň podpory remesiel v Trenčíne – súťaž s obhliadkou 

     spoločenských účesov, líčenia, odievania „symetria a účes 

     gréckej bohyne“ žiačky III.KCA uč. odbor kaderník   Bc. Sedláková,  

Mgr. Palubová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Súťaž Finančný kompas – zapojenie sa do súťaže  

o finančnej gramotnosti žiakov      Ing. Beňačková 
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-    23. ročník výstavy - Mladý tvorca 2015“ v Agrokomplexe Nitra 

     Súťaž Top turistická destinácia regiónu s projektom Podpis  

     minulosti 1. miesto a CENA MINISTRA 

- škola získala za najkrajší výstavný stánok výstavy CENU 

     PREDSEDU PSK  (študenti hotelovej akadémie B. Valeková,  

     R. Fedorková, J. Konkoľ a T. Štefančík)    Ing. Ondrejková 

-  

 
 

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, 

Mgr. Valigurská 

- Odborná exkurzia v banke, ÚPSVaR     Ing. Romanová 

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

- Exkurzia Hotel Strand vo Vysokých Tatrách    Mgr. Valigurská 

- Výstava „Provinčný dom“                 MOV, učitelia TV 

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

- Odborná exkurzia v Calendula a.s.     RNDr. Šlosárová 

- Odborná exkurzia v Biomase Kysucký Lieskovec 

      so žiakmi I.HOA, I.KCC spojené s odbornými prednáškami 

      na tému „Využitie biomasy a solárnej energie v praxi“  Ing. Struková, 
         Ing. Solovicová 

 

Prednášky: 
 

- 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 

- Prednáška „Biokozmetika“     RNDr. Šlosárová 

- Prednáška „Finančná gramotnosť“    Ing. Beňačková  

- Koktailový seminár o destilátoch spojený s barmanským 

     kurzom       Bc. Vilčeková 

- Prednáška „Zdravie v bylinkách“    Ing. Struková 

- Prednáška o zdravej výžive      Ing. Pekárová 
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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 v Prešove    Ing. Krejsová,  

učitelia TV   

- 37. ročník Celoštátnej prehliadky SOČ za účasti členov 

PK ako členov hodnotiacich komisií v Piešťanoch   učitelia TV 

- 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 

- Odborné školenie značky AFFINAGE    Bc. Sedláková,  

Mgr. Palubová 

- MsÚ v Starej Ľubovni – ocenenie našich žiakov  

za aktívnu účasť v súťažiach, reprezentáciu školy i mesta 

 „ Najúspešnejší reprezentant mesta v oblasti kultúry a  

vzdelávania za rok 2014“  
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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 

-    Spoluúčasť na projekte „Ovocný sad pod hradom  

     Ľubovňa“ v spolupráci s mestom Stará Ľubovňa   Mgr. Ondrej, Bc. Štefančík 

 
 

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 
 

 
 

 

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 2014/2015 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, 

Michal Varchol, učiteľ odborných predmetov, 

Bc. Helena Boďová, majsterka odbornej výchovy, 

Bc. Otília Martančíková, majsterka odbornej výchovy, 

Mgr. Daniela Zimová, majster odbornej výchovy, 

Bc. Stanislav Šoltisik, majster odbornej výchovy, 

Bc. Ján Dzedzina, majster odbornej výchovy, 

Bc. Milan Reľovský, majster odbornej výchovy, 

Bc. Žoldák Peter, majster odbornej výchovy, 

Michal Saloň, majster odbornej výchovy 
 

Počet žiakov na Elokovanom pracovisku v Lomničke ku 31.01.2015 je 121, z toho 31 

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 5 žiakov, 1 žiak prerušil 

štúdium, 1 žiak  pristúpil z inej školy.  

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

intaktní žiaci - priemerná známka    2,73 

začlenení žiaci -  priemerná známka    2,97 

Priemerná známka z odborného výcviku    2,72 

 

 

Dochádzka žiakov:  

priemer vymeškaných hodín na žiaka  83,80 , z toho neospravedlnených  6,34  

začlenení žiaci   80,12, z toho neospravedlnených  7,19 
 

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

Záujmové útvary 

Na Elokovanom pracovisku pracuje 9 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 

Bc.Žoldák – Turistický 

Bc. Otília Martančíková – Šikovné ruky 

Mgr. Daniela Zimová, -  Šijeme 
 

Hodnotenie plnenia plánu predmetovej komisie. 

 

Hlavnou úlohou počas I. polroku 2014/ 2015 boli práce, ktoré súviseli s úspešným 

ukončením projektu ( pomôžme žiakom z MRK postaviť sa na vlastné nohy). Projekt má 

byť ukončený záverečným workshopom 20. februára 2015. Členovia PK na svojich  

zasadnutiach ďalej pravidelne hodnotili úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce. Zvýšenú 

pozornosť je potrebné venovať plneniu učebných osnov a ich súlad s obsahom školského 

vzdelávacieho programu hlavne 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: 

 

 

Turnaj v stolnom tenise - Lomnička          Duchnický, Čanda – 9 žiakov 

1. miesto -  Tomáš Mirga            I.  MUP 

2. miesto -  Kristián Žiga           II. SLV 

3. miesto -  Jozef Oračko            I. MUP 

4. miesto -  Jozef Oračko         III. MUP 

 

 Celoškolské kolo v stolnom tenise – Stará Ľubovňa - SOŠ    Čanda – 38  žiakov 

1.  miesto -  Tomáš Mirga            I.  MUP 

2.    miesto -  Kristián Žiga           II. SLV 

      3.    miesto -  Jozef Oračko            I. MUP 

 

Okresné kolo družstiev v stolnom tenise – športová hala -  Stará Ľubovňa  Čanda - 3   

žiaci   ( Tomáš Mirga, Kristián Oračko, Jozef Oračko). 

      1.   miesto  -   SOŠ  sv. Kl. Hofbauera  Podolinec 

      2.   miesto  -   SOŠ  Jarmočná, Stará Ľubovňa 

      3.   miesto  -   SOŠT, Levočská, Stará Ľubovňa 

 



 66 

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

Kseňaková, Žoldák, Reľovský,  Boďová, Zimová 

 

Deň otvorených dverí -  pre zamestnancov našej školy, ktorí nemali možnosť navštíviť 

naše elokované pracovisko.    

                                                                                                                                            

Cieľom bolo poskytnúť aktuálne informácie o našej škole a činnosti práce jednotlivých 

učebných odboroch. 

 

Súťaž  o najkrajšie Valentínske  srdiečko – Zimová      ( 14 žiačok,  I. PRZ, II. PRZ  ) 

1.  miesto – Dana Mirgová         II.  PRZ 

2.  miesto – Kristína Oračková    I.  PRZ 

3.  miesto -  Dominika Mirgová   I. PRZ 

 

Súťaž  o najkrajší vianočný medovník –   medovníkový vianočný aranžmán   –   Boďová       

( 10 žiačok,  I. PRZ, II. PRZ, I. MUP, II. MUP, III. MUP  ) 

       1.  miesto – Simona  Mirgová         I.  MUP 

       2.  miesto – Alžbeta  Oračková      II.  MUP 

       3.  miesto -  Marcela  Mirgová      III. MUP 

Okrem týchto akcií, prebiehali aj práce , ktoré sú nevyhnutnou  súčasťou prevádzky školy: 

- jesenne práce vo fóliovníku 

- úprava okolia a areálu školy 

- 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  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 

- 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 učebných osnov jednotlivých 

učebných odborov dokončiť dostavbu účelových zariadení 

- využívať materiálno- technické vybavenie, ktoré bolo zabezpečené v rámci projektu. 
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II. polrok  
 

Na odlúčenom pracovisku v Lomničke k 27.6.2015  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. SLV - 19,  II. PRZ - 18,  III. MUP - 7  

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, 

- 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 

- ukončenie projektu Pomôžme žiakom z MRK postaviť sa na vlastné  nohy a záverečný 

workshop 

- 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. 
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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  -  12  prihlásených sa  zúčastnili   

lesná výroba -   7 prihlásených sa  zúčastnili  , všetci prospeli 

praktická žena  – z prihlásených 18 žiačok sa zúčastnilo 18  žiačok, všetky prospeli 

poľnohospodár služby- z prihlásených 3 žiačok sa zúčastnili 3  žiačky,  3 žiačky prospeli  

murár – z prihlásených 4 žiakov sa zúčastnili 4 žiaci, 4 žiaci prospeli 

 

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 ) 

 

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      

 

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise – ( Čanda,  Duchnický  – 16  žiakov ) 

1. miesto -  Oračko Marek       I. MUP 

2. miesto -  Oračko Jozef         I. MUP 

3. miesto -  Oračko Tomáš      I. MUP 

 

 

Prednášky, besedy, kultúrne programy: 

 

Prednáška – „Hospodárenie a ochrana lesného hospodárstva“(18 žiakov, I. a II. LEV, 

Šoltisík ) 

 

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) 
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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 

  

 

                                                                                 

                                          Spracoval: Ing.  Čanda  Jozef,  vedúci PK                                                                                               
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V rámci činnosti  predmetovej komisie odborných predmetov pre skupiny študijných 

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

hudobných nástrojov boli v školskom roku 2013/2014  realizované tieto aktivity: 
 

 

I. polrok  

 

V  1. polroku šk. roku 2014 / 2015,  sa uskutočnili tieto podujatia a vykonali sa úlohy  

členmi PK stavebníctvo  teoretického a praktického vyučovania:   

PK zasadala 4 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 2014/15 

 

Členovia  PK : 

                1. Ing. Peter Štucka  

                2. Ing. Vincent Sokolák 

                3. Mgr. Miroslav Mytník 

                4. Ing. Jana Poperníková 

                5. Štefan  Šulian  

                6. PaedDr. Mgr. Milan Birčák 

                7. Milan  Sumilas 

                8. Michal  Varchol 

                9. Bc. Peter Žoldák 

              10. Bc. Martin  Leščinský  

              11. Ing. arch. Peter Štucka 

 

- Plán práce výučby prebieha  podľa  učebných  osnov schválených vedením školy 

- Ťažiskom práce bolo splniť plán práce  stanovený  PK – SG a K v  09/2014 

- Tematické plány sa plnia a taktiež sa plní  na 90% Plán práce  PK 

- Poskytujú sa konzultácie študentom podľa potrieb výučby – IUP /  I . – III.  MUK / 

- Pravidelne sa vyhotovujú  nástenné noviny na aktuálne témy  na maturitné skúšky  v r. 

2014 /2015 – digitálnej  podobe – pripravujú  študenti  osobne vlastne projekty na 

vyučovacích hodinách a hodinách   praxe  
- Vzdelávanie zamestnancov, rozširovanie poznatkov a vedomostí podľa plánu 

- Košice – prezentácie  ASICE , Ypor , Ytong /  Štucka , Šulian / 

- Košice – prezentácie firmyRIGIPS a ISOVER  / Sokolák,  Šulian, Birčák,  Mytník, 

Sumilas, Ing. arch. P. Štucka,ml./ 

- 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 -  /Ing.arch. 

Štucka, ml. , Šulián / 
 

KRUŽKOVÁ ČINNOSŤ  : 

- Úspešne prebehla tvorba  záujmových krúžkov, ich činnosť sa realizuje  

- Ing. Vincent  Sokolák  / Projektovanie v CAD – e  / 

- Bc. Martin  Leščinský / krúžok  Mladý stolár / 

- Ing.arch.Peter Štucka / krúžok Kreslenie a kreatívna tvorba / 

- Čiastkové úlohy členov PK sa pravidelne plnia , realizujú sa všetky úlohy , ktoré boli 

stanovené PK Stavebnícto, geogézia  a kartografie 
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- 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 

a prezliekarne v objekte Garáže a Dielne  - podľa harmonográmu 
 

ODBORNÝ VÝCVIK NAŠICH ŽIAKOV A ŠTUDENTOV za prvý polrok : 
 

- Študenti učebných odborov murár I., II., III. ,  stolár I. a II. III.  a  študijnom odbor 

– OSV II.  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 2014 – január 2015 

 

- údržba  a oprava školského náradia (lopaty, hrable a pod.) 

- výroba jedálenského stola  (Štucka) 

- montáž dreveného obkladu pod vešiakovú stenu (nové šatne pre žiakov na PV) 

- rekonštrukcia školského dreveného nábytku (priestory ekoučebne SOŠ) 

- výroba a montáž vešiakovej steny  (zborovňa učiteľov TV) 

- výroba a montáž  lietačkových dverí (novovybudovane priestory pre hotelovú 

akadémiu)  

- výroba a montáž drevených smrekových svetlíkov (nové šatne pre žiakov na PV) 

- výroba a montáž drevených tabúľ na diplomy  (chodba, prízemie - budova internát) 

- výroba smrekových políc, taburetiek a konferenčného stolíka s drevotrieskovej dosky 

(žiacku školskú radu) 

- dovoz a uskladnenie reziva na SOŠ 

- oprava lavíc na chodbách TV a internátu  

- výroba násteniek  (chodby a učebne SOŠ)    

 

 
Osadenie výrobkov 
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Učebný odbor murár okrem priebežného preberania tém na OV sa podieľal na : 

Priebežne september 2014 – január 2015 

 

- prestavba sociálnych zariadení  pre žiakov v priestoroch dielni OVY: 

- murovanie deliacich priečok 

- osadenie zárubni  

- omietky stropov a stien 

- keramické obklady stien 

- keramické dlažby podláh 

- osadenie novej zárubne na elektronicky zámok (chodba, prvé podlažie - internát) 

- omietky ostení okolo novej zárubne (chodba, prvé podlažie - internát)   

- výkop ryhy na optický kábel (areál SOŠ) 

- výspravky ostení na novo osadených oknách (učebňa a šatne PV cukrár)    

- maľovanie stien a stropov  nových priestorov šatne a sociálnych zariadení  pre 

žiakov na PV 

- pomocné udržiavacie práce na budovách SOŠ  

   

  

 

 

 
 

Študijný  odbor operátor stavebnej výroby okrem priebežného preberania tém na OV 

sa podieľal na : 

 

Priebežne september 2014– január 2015 

- prestavba sociálnych zariadení  pre žiakov v priestoroch dielni OVY: 
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- murovanie deliacich priečok 

- omietky stropov a stien 

- keramické obklady stien 

- keramické dlažby podláh 

- výspravky stien v šatniach žiakov na odbornom výcviku 

-  výkop základu a vybetónovanie pätky pod pútač (areál SOŠ) 

- škárovanie keramickej dlažby (šatne žiakov na PV) 

- odstránenie podlahového linolea (chodba pri vstupe k učebni PV cukrár) 

- položenie keramickej dlažby (chodba pri vstupe k učebni PV cukrár) 

  
 Ukladanie dlažby pri kuchyni 

 

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    

 

   

 

 Ďalšie činnosti našich žiakov v obrázkoch pri realizácií stavebných prác 
 

VYUŽITIE ŠPECIÁLNYCH ODBORNÝCH  UČEBNÍ  NA  ŠKOLE  
 

FOTODOKUMENTÁCIA  : 
 

ODBORNÁ UBEBŇA  

   
Odborná učebňa  PV                                        Odborná učebňa PV – Kotolňa         
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Súťaže:  2014/ 2015 

- dňa 16.-19.9. 2014 sa Dávid Malast a Matúš Fidermák, žiaci 4. ročníka študijného 

odboru operátor stavebnej výroby zúčastnili medzinárodného finále 18. ročníka súťaže 

SUSO. Súťažná prehliadka stavebných remesiel sa konala počas medzinárodnej 

stavebnej výstavy FOR ARCH 2014, PVA EXPO PRAHA. Súťažilo sa v troch 

súťažných odboroch – murár, stolár, kamenár a kameňo - sochár. 

-  Organizátorom tejto súťaže bola firma ABF, a. s., partnermi - Wienerberger cihlářský 

průmysl, a.s. , Xella CZ, s.r.o. , Schiedel, s.r.o. , KB- Blok systém, s.r.o. , LB Cemix, 

s.r.o., DeWalt & STANLEY, Mafell. V odbore murár sa celkovo zúčastnilo desať 

súťažiacich dvojíc, osem dvojíc z ČR a dve zo Slovenska. Žiaci si tak mali možnosť 

porovnať na medzinárodnej úrovni svoje teoretické a praktické zručnosti so žiakmi 

ostatných stredných odborných škôl. 

-  V teoretickej časti mali žiaci vypracovať testy s otázkami, ktoré sa týkali učiva z 1.a 

2.ročníka odboru murár zamerané na materiály a technológiu partnerov súťaže. 

Praktická časť pozostávala z piatich disciplín - nanášanie zušľachtených omietok Cemix 

na stenu, vymurovanie časti obvodového múru z brúsených tehál - Porotherm, 

vymurovanie segmentu komína – Shiedel, vymurovanie časti obvodového muriva – 

Ytong a vymurovanie oplotenia z tvárnic KB – blok.  

Naši žiaci skončili na ôsmom mieste. 

         

- dňa 12.11.a 13.11. 2014 sa žiaci našej školy odboru stolár Jakub Malast a Patrik 

Homiak pod vedením MOV Bc. Martina Leščinského zúčastnili súťaže zručnosti 

Mladý remeselník, ktorá sa konala na Strednej odbornej škole Technickej 

Volgogratská 1, Prešov. Na súťaži zručnosti sa zúčastnilo 6.súťažiacich dvojíc z 

rôznych kútov Slovenska. Každý z dvojice súťažiacich pracoval na svojom výrobku. 

Žiaci mali možnosť si tak porovnať svoje praktické znalosti so žiakmi ostatných 

stredných odborných škôl.  

Úlohou bolo zhotovenie skladacej stoličky podľa zadaného výkresu. Porota hodnotila 

dodržanie rozmerov, dodržiavanie technologického postupu a technické parametre. 

Naším žiakom sa nepodarilo umiestniť do prvej trojky, ale skončili na peknom 

štvrtom mieste. 
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Dňa 12.11. a 13.11.2014 sa žiaci 2. ročníka učebného odboru murár Pavol Horanský a 

Dominik Porčogoš pod vedením MOV PaedDr. Milana Birčáka zúčastnili súťaže 

zručnosti SOŠ – Mladý remeselník 2014/2015. Organizátorom súťaže bola SOŠ 

Technická, Volgogradská 1, Prešov.  

V odbore murár sa celkovo zúčastnilo deväť družstiev SOŠ medzi ktorými boli aj dve 

dvojice zo zahraničia (Česka republika, Poľska republika). Žiaci si tak mali možnosť 

porovnať na medzinárodnej úrovni svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti so 

žiakmi iných odborných škôl.  

V teoretickej časti boli žiaci písomne testovaní otázkami, ktoré sa týkali učiva z odboru 

murár zamerane na materiály a technológiu partnerov súťaže.  

Praktická časť pozostávala z troch disciplín:  

- vymurovanie segmentu jedno - prieduchového komína z lícových tehál,  

- vymurovanie obvodného muriva a pravouhlého napojenia priečky hrúbky 100 mm z 

presných tvárnic YTONG  

- aplikácia zušľachtených omietok na stenu omietkou Rimano UNI.  

Naši žiaci skončili na peknom postupovom štvrtom mieste, čim si zabezpečili postup na 

celoslovenskú súťaže SUSO v Nitre, ktoré je postupovým kolom na medzinárodnú  

Česko - Slovenskú súťaž. 

   
Týchto súťaži by sme sa chceli v budúcnosti zúčastňovať pravidelne.   

 
Iné akcie: 

Dňa 1.10. 2014  sa v priestoroch našej školy konala prezentácia spoločnosti KB-BLOK 

systém, pod vedením zástupcu obchodného riaditeľa pána Martina Sazačeka. Určená pre 

žiakov učebných a študijných odborov stavebného zamerania.                                                      

Prezentácia bola zameraná na výrobky spoločnosti, ktoré sa používajú v súčasnom 

modernom  stavebníctve.                                                                                                                                           

Veľký význam tejto prezentácie spočíval v tom, že naši žiaci sa s materiálom tejto 
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spoločnosti stretávajú na súťažiach SUSO. No v našom okolí je tento materiál dosť 

problémové zohnať.          

 
                                           

Tvorba projektov:  
-   Projekt  MRK  Lomnička  a projekt  „ Skrášlenie okolia školy  

-   vybudovanie pridružených ihrísk pre žiakov  

-   vybudovanie novej haly na spracovanie dreva,  

-   vybudovanie  podkladných  plôch  pre chodníky a cestu k hale 

- Na novej PD  sa  budú  podieľať  : Ing. P. Štucka,   Ing. Mgr. M. Knap, 

                       Ing. V.  Sokolák,  Mgr. M. Mytník,  p. M. Varchol, p. J. Dzedzina 

 

 
 

- AREÁL  SOŠ  LOMNIČKA 

 

Okrem týchto hlavných činnosti sa žiaci podieľali aj na iných činnostiach, ktoré sa vyskytli 

počas školského roka 2014/ 2015 - 1. polrok  v areáli LOMNIČKE  ako napríklad : 

- údržba stavebných konštrukcii na budovách a vonkajších priestoroch 

- vybudovanie spevnených plôch pod  Halu pre vodorovnú pílu v Lomničke 

- vybudovanie  plechovej Haly rozmerov 6 x 12 m – horizontálna píla  

 

 Rekonštrukcie, opravy a výstavba nových priestorov pre praktické vyučovanie na  

vysunutom    pracovisku  v LOMNIČKE   sa realizovali z vlastných prostriedkov školy. 
 

  
 

 zemné práce -   štrkový podklad podbetónovú podlahu a betónaž 
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  MONTÁŽ HALY                                PLECHOVA   HALA        MONTÁŽ   KOĽAJNÍC                       

 

 

   
Montáž horizontálnej  píly                                    Hotová hala pre horizontálnu pílu - lesná výroba 

 

Exkurzie: 
-    Odborná exkurzia  v  oblastí stavebníctva – NOVÁ STAVBA  VODNÁ ELEKTRÁREŇ  

na rieke POPRAD   - žiaci I., II. a III. ročník murár : Ing. Štucka ml., a Ing. Sokolák  

-     Odborná exkurzia v  oblastí stavebníctva – novodobej výstavby  -   TURISTICKÉ 

CENTRUM  pod  HRADOM  -  Stavba  v prevádzke -  žiaci  I.SVS  a II. SVS  : Ing. 

ŠTUCKA,  

- Nová  bytová  výstavba – bytový dom  sídlisko Východ- rozostavaná stavba  : Ing. Sokolák,Ing. 

Štucka  

- Historické pamiatky  Ľubovnianského  HRADU  A  SKANZÉNU  žiaci I. SVS  a II. SVS : Ing. 

Štucka,  

- Výroba polystyrénu vo Firme POLYFPORM  Podolinec – žiaci Lomnička – p. M. Varchol 

 

Klady a zápory výchovy a vzdelávania 

- Využíva sa moderný systém výučby na hodinách stavebného zamerania:  

-  interaktívna  výučba  odborných predmetov  - učebnňa.č. 37 a 41 a v DPV   

- Využíva sa moderný systém výučby v PROJEKTOVOM VYUČOVANÍ   stavebného 

zamerania IV.OSV  a pre I. a II . SVS    –  úplne  zariadené  učebne pre Projektové 

vyučovanie 
 

Postrehy  a  inovácie  : 

- Žiaci nejavia veľký záujem o štúdiu, žiakom vyhovuje vedenie hodín formou diskusie, 

sú značné rozdiely vo vedomostiach žiakov 

   

Návrhy  a  opatrenia členov  PK :   

- zriadiť priestory praktického trenažéra pre stavebne odbory ( napr. s bývalej kotolne )  - 

v realizácií 

- zakúpiť 2 nivelačné prístroje  
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- Opäť realizovať 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, Knap, Stašenko.  / 

- 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 2015 – pretože niektoré deti nemajú  vybraté  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 2014/2015. 

 

 

II. polrok  
                                                                                                              

- PK v II. polroku zasadala 4 krát pri riešení plánovaných a mimoriadnych úloh a úloh 

vyplývajúcich  z plánu práce. Tiež PK na 2. zasadnutí sa  zapodievala aj prípravou 

skúšobných Tém pre učebné odbory :  pre odbor stolár a odbor murár    

 

Odborný výcvik našich žiakov a študentov za druhý polrok : 

 

- Študenti učebných odborov murár I., II., III. ,  stolár I. a II. III.  a  študijnom odbor 

– OSV II.  až IV. ročník, sa zúčastňovali odbornej praxe a  odborného  výcvik v okrese 

Stará Ľubovňa a taktiež aj v našej škole a v okolí mesta Stará Ľubovňa. 

- Vyučovanie počas II. 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  február 2015 – jún 2015 

- údržba  a oprava školského náradia (lopaty, hrable a pod.) 

- rekonštrukcia školského dreveného nábytku (priestory ekoučebne SOŠ) 

- výroba a montáž vešiakovej steny  (zborovňa učiteľov TV) 

- výroba a montáž drevených smrekových svetlíkov (nové šatne pre žiakov na PV) 

- výroba a montáž tabúľ na diplomy  (chodba, prízemie - budova internát) 

- dovoz a uskladnenie reziva na SOŠ 

- oprava lavíc na chodbách TV a internátu  

- výroba násteniek  (chodby a učebne SOŠ)  

- pomocné údržbárske práce na budovách SOŠ    
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Študijný  odbor operátor stavebnej výroby a učebný odbor murár okrem priebežného 

preberania tém na OV sa podieľal na: 

Priebežne február 2015 – jún 2015 

- prestavba sociálnych zariadení  pre žiakov v priestoroch dielni OVY: 

- murovanie deliacich priečok 

- osadenie zárubni  

- omietky stropov a stien 

- keramické obklady stien 

- keramické dlažby podláh 

- výkop ryhy na optický kábel (areál SOŠ) 

- výspravky ostení na novo osadených oknách (učebňa a šatne PV cukrár)    

- maľovanie stien a stropov  nových priestorov šatne a sociálnych zariadení  pre 

žiakov na PV 

- demontáž okien (učebňa PV cukrár) 

- zamurovanie okenných otvorov (učebňa PV cukrár) 

- omietky stien po zamurovaní okien (učebňa PV cukrár) 

- zhotovenie schodu na vstupe do kotolne 

- oprava omietok stien na spojovacej chodbe  

- oprava schodiska na vstupe do kuchyne SOŠ - rampa  

- pomocné údržbárske práce na budovách SOŠ  
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Okrem týchto hlavných činnosti sa žiaci podieľali aj na iných činnostiach, ktoré sa vyskytli počas školského 

roka. 

 

Súťaže: 

- Dňa 25.3.2015 sa žiaci druhého ročníka učebného odboru stolár Jakub Malast a 

Marek Michňa spolu s MOV Bc. Martinom Leščinským zúčastnili súťaže v 

odborných zručnostiach, ktorá sa konala na Strednej odbornej škole drevárskej a 

stavebnej v Krásne nad Kysucou. Na súťaži sa zúčastnilo 8. súťažných družstiev z 

rôznych kútov stredného Slovenska. Žiaci mali možnosť si tak porovnať svoje 

teoretické a praktické znalosti so žiakmi ostatných odborných škôl. Z teoretickej 

časti mali žiaci vypracovať test s 20.otázkami, ktoré sa týkali 1.a 2.ročníka. V 

praktickej časti bolo zhotovenie dreveného hlavolamu podľa zadania hlavného 

porotcu súťaže. Hodnotiaca komisia hodnotila dodržanie rozmerov, dodržiavanie 

technologického postupu a technických parametrov, presnosť spojov, povrchovú 

úpravu a BOZP. Naši stolári sa umiestnili na peknom tretom mieste a týmto si 

vybojovali postup do finále na celoštátnu súťažnú prehliadku stavebných remesiel, 

ktorá sa uskutoční na výstavisku agrokomplex Nitra. Cieľom súťaže odbornej 

zručnosti bolo prezentovať a propagovať kvalitu odborných znalostí a zdôrazniť 

dôležitosť odborného vzdelávania pre spoločnosť. 

   

- Dňa 17.- 18.4. 2015 sa žiaci druhého ročníka  našej školy odboru stolár. Jakub 

Malast a Marek Michňa  pod  vedením Mov. Bc. Martina  Leščinského zúčastnili 
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celoštátnej  súťažnej prehliadky stavebných remesiel, ktorá sa konala na výstavisku 

agrokomplex v Nitre. Súťaž je česko-slovenský projekt, ktorý v spolupráci so Skills 

Slovakia a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania  preverí teoretické znalosti a 

praktické zručnosti žiakov druhých ročníkov odborov stolár a murár. Súťažili dvojice 

žiakov v dvoch disciplínach: praktickej - ich úlohou bolo vyrobiť podstavec na 

kvetináč približne za 14 hodín. K dispozícii mali výkres, materiál a náradie. Okrem 

toho museli predviesť svoje skúsenosti v rezaní ponornou a priamočiarou pílou na 

presnosť a rýchlosť cca 40 minút. V druhej disciplíne - teoretickej - museli zvládnuť 

40 

otázkový test. Súťaž naši stolári ukončili umiestnením sa na tretom mieste a zároveň  

prevzali aj víťazný diplom za najpresnejšie vyrobené konštrukčné spoje. Naši 

výhercovia si neodniesli len víťazný pohár ,ale okrem rôzneho stolárskeho náradia si 

prevzali aj certifikát, ktorý potvrdzuje zvládnutie práce s modernými technológiami. 

    
 

- Zvýšiť záujem mladých o štúdium klasických remeselných profesií v stavebníctve 

bolo cieľom 19. ročníka podujatia Skills Slovakia a Súťažnej prehliadky stavebných 

remesiel SUSO. Organizoval ich Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci 

so spoločnosťou ABF, a. s. v dňoch 17. a 18. apríla 2015 na Výstavisku 

Agrokomplex v Nitre. Celkovo sa zúčastnilo 40 súťažiacich zo 17 SOŠ z celého 

Slovenska, ktorí súťažili v odboroch murár a stolár. Žiaci druhého ročníka odboru 

murár Dominik Porčogoš a František Reľovský ml. pod vedením MOV PaedDr. 

Milana Birčáka stavali fragmenty muriva z Ytongu a Porothermu, fragment komína 

Heluz Klasik  

a predviedli nanášanie štrukturálnych omietok. Súčasťou súťaže bola aj praktická 

ukážka stavby komínového systému a lepenie lícových pásikov. Na súťaži zručnosti 

s celonárodnou účasťou žiaci našej školy mali možnosť porovnať si svoje vedomosti 

a zručnosti so žiakmi iných SOŠ. Z Nitry sme si odniesli okrem zaujímavých 

prednášok z odboru stavebníctva aj fragment komína Heluz Klasik pre študijné 

účely. V rámci stretnutia boli aj tradičné neformálne konzultácie s odborníkmi z 

praxe. 
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Exkurzie: 
-    Odborná exkurzia  v  oblastí stavebníctva – NOVÁ STAVBA  VODNÁ ELEKTRÁREŇ  

na rieke POPRAD   - žiaci I., II. a III. ročník murár : Ing. Štucka ml., a Ing. Sokolák  -

priebežne celý II. polrok 

-     Odborná exkurzia v  oblastí stavebníctva – novodobej výstavby  -   TURISTICKÉ 

CENTRUM  pod  HRADOM  -  Stavba  v prevádzke -  žiaci  I.SVS  a II. SVS  : Ing. 

ŠTUCKA, - priebežne celý II. polrok 

 

Nová  bytová  výstavba – bytový dom  sídlisko Východ- dokončená stavba GUREGA : Ing. 

Sokolák, Ing. Štucka -  priebežne celý II. polrok 

Historické pamiatky  Ľubovnianskeho  HRADU  A  SKANZÉNU  žiaci I. SVS  a II. SVS : 

Ing. Štucka,- priebežne celý II. polrok 

  

Výroba polystyrénu vo Firme POLYFPORM  Podolínec – žiaci Lomnička – p. M. Varchol- 

priebežne celý II. polrok 
  

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. a II . SVS    –  úplne  zariadené  učebne pre Projektové 

vyučovanie 
 

Postrehy  a  inovácie  : 

Žiaci nejavia veľký záujem o štúdiu, žiakom vyhovuje vedenie hodín formou  diskusie, sú 

značné rozdiely vo vedomostiach žiakov 

 

Návrhy  a  opatrenia členov  PK :   

 

- zriadiť priestory praktického trenažéra pre stavebne odbory ( napr. s bývalej kotolne )  - 

v realizácií 

- zakúpiť 2 nivelačné prístroje  

- Opäť realizovať 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 “   

- Nábory a prezentácie našej školy na ostatných ZŠ  – sa  uskutočnili  podľa plánu, no PK 

vidí zlepšenie situácie ak sa žiaci na SOŠ budú motivovať aj finančne ! 

 

Nové úlohy  - dobudovanie  učební  a sociálnych zariadenia : 

Dobudovanie Dielni v starej Plynovej kotolni  Tieto práce sa budú realizovať priebežne  

v II. polroku šk. roka 2015/2016. 

 

 
 

                 Spracoval : Mgr. M . Mytník,   Ing. P. Štucka  
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V rámci činnosti výchovného poradcu 

boli v školskom roku 2014/2015 realizované tieto aktivity: 

 

 

 

Práca výchovného poradcu v školskom roku 2014/2015 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 2014/2015 boli zrealizované tieto aktivity:  

SEPTEMBER 

 Vypracovanie plánu práce výchovného poradcu - splnené 

 Informácia žiakom 1. ročníka o práci VP, zverejnenie konzultačných hodín - splnené 

 Informácia žiakom 1.ročníka o „schránke dôvery“ a jej funkcii - splnené 

 Spracovanie prehľadu žiakov, ktorí po ukončení štúdia v školskom roku 2013/2014 

pokračujú v ďalšom vzdelávaní, resp.  našli uplatnenie na trhu práce – spolupráca 

s ÚPSVaR v Starej Ľubovni - splnené 

 Spracovanie a vyhodnotenie dotazníka na zistenie počtu žiakov zo SZP - splnené 

 Informácie o podmienkach poskytovania sociálneho štipendia a rôznych finančných 

úľavách , ktoré udeľuje riaditeľ školy - splnené 

 Informačná tabuľa – nástenka, aktualizácia - splnené 

 Oboznámenie žiakov s možnosťami zapojenia do krúžkovej činnosti na škole - 

splnené 

 Priebežná spolupráca a riešenie problémov , ktoré vyplývajú  z požiadaviek žiackej 

školskej rady - splnené 

 Pokračovanie v špecializačnom vzdelávaní VP - splnené 

 

OKTÓBER 

 Konzultácie s problémovými žiakmi z predchádzajúceho školského roka, spolupráca 

s vyučujúcimi a MOV - splnené 

  Objednanie a distribúcia publikácie o vysokoškolskom štúdiu pre potreby žiakov - 

splnené 

 Príprava a spolupráca pri organizovaní Dňa otvorených dverí na našej škole - splnené 

 Videokazety, besedy na tému: omamné látky a ich zneužívanie (spolupráca 

s koordinátorom        prevencie sociálno-patologických javov) - splnené 

 Naplánovanie a koordinácia návštev 9. ročníkov ZŠ. V spolupráci s vedením školy 

uskutočniť prvé návštevy tried 9. ročníkov ZŠ - nesplnené 

 Dokumentácia VP- denník VP - splnené 

 

NOVEMBER 

 Zabezpečenie rozhlasovej relácie ku dňu študenstva -splnené 

 Konzultácie so žiakmi 4. ročníka o možnostiach štúdia na VŠ- splnené 

 Návštevy tried 9. ročníkov - nesplnené 
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 Exkurzia - PRO EDUCO & PRO JOB, veľtrh ďalšieho vzdelávania a práce - splnené 

 Pohovory s neprospievajúcimi a problémovými žiakmi po ¼ klasifikačnej porade - 

splnené 

 Konzultácie k vyplňovaniu prihlášok na VŠ –priebežne sa plní 

 Ukončenie špecializačného štúdia VP - splnené 

 

DECEMBER  

 Na základe výsledkov dotazníka zabezpečiť prednášky šikanovanie, prevencia, 

metódy riešenia šikanovania - splnené 

 Konzultácie so žiakmi končiacich ročníkov o možnostiach štúdia na VŠ, resp. 

pomaturitné štúdium - splnené 

 Návštevy tried 9.ročníkov ZŠ – splnené v mesiaci január 

 

JANUÁR 

 Vyhodnotenie výchovno - vzdelávacích výsledkov za 1. polrok - splnené 

 Prieskum záujmu žiakov o vysokoškolské štúdium, pomoc pri podávaní prihlášok, 

potvrdzovanie prihlášok - splnené 

 Aktualizácia web. stránky, časť VP – štúdium na VŠ - splnené 

 Podľa potreby riešenie problémov vyplývajúcich z požiadaviek žiackej školskej rady 

– splnené 

 Spracovanie a vyhodnotenie dotazníka pre žiakov školy – šikanovanie, v spolupráci 

s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov a špeciálnym pedagógom  - 

splnené 
 

FEBRUÁR 

 Poskytnutie individuálnych a skupinových profesijno-orientačných konzultácii pre 

končiacich žiakov - splnené 

 Vypracovanie vzoru vyplnenia prihlášky na štúdium na vysokej škole a tiež vzoru 

krátkeho životopisu a zverejnenie na nástenke VP - splnené 

 Zabezpečenie správneho vyplnenia a podania prihlášok žiakov na ďalšie štúdium – 

vysoké školy, prípadne na štúdium pomaturitné alebo nadstavbové - splnené 

 Na základe výsledkov klasifikačnej porady venovať pozornosť neprospievajúcim 

žiakom a žiakom so zníženými známkami so správania s ohľadom na ich sociálne 

prostredie - splnené 

 

MAREC 

    Beseda na tému: zdravá výživa a zdravý životný štýl, zrealizované v triedach 

1.HOA a 1.KCA 

    Poradenská služba pre žiakov učebných odborov zameraná na výber nadstavbového 

štúdia - splnené 

    Pohovory so žiakmi s výchovnými problémami –splnené podľa požiadaviek 

triednych učiteľov a majstrov odbornej výchovy. 

    Priebežné sledovanie neprospievajúcich žiakov, individuálne pohovory, zabezpečiť 

pomoc zo  

strany učiteľov a MOV - splnené 

 Potvrdzovanie prihlášok na VŠ - splnené 
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APRÍL 

 Na informačnej tabuli dať končiacim študentom návod, ako postupovať pri hľadaní 

zamestnania, s príkladom žiadosti o prijatie do zamestnania a s príkladom 

vyhotovenia životopisu - splnené 

 Pohovory so žiakmi s výchovnými problémami a so slabo prospievajúcimi žiakmi - 

splnené 

 Realizácia „Dňa narcisov“ prostredníctvom aktivistov – spolupráca so žiackou 

školskou radou - splnené 

 

MÁJ 

  Poskytnutie poradenstva v oblasti zamestnanosti doma a v zahraničí, povinnosti 

žiaka po ukončení štúdia  pre študentov končiacich ročníkov– zrealizované 

v spolupráci s ÚPSVaR 

 Vyhodnotenie záujmu maturantov o jednotlivé študijné odbory na rôznych fakultách 

VŠ - splnené 

 Pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi - splnené 

 Aktualizácia nástenky VP - splnené 

 Beseda na tému: tolerancia a diskriminácia  - zrealizované v triedach 1.MSK 

a 1.KCA 

 Zabezpečiť prehľad o voľných pracovných miestach z ÚPSVaR v Starej Ľubovni - 

splnené 

 

JÚN 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2014/2015 - splnené 

 Pomoc pri príprave návrhov na ocenenie najlepších žiakov za jednotlivé ročníky -

splnené 

 Vyhodnotenie činnosti výchovného poradenstva za školský rok - splnené 

 

Okrem týchto časových úloh boli zrealizované nasledovné aktivity: 

- v mesiaci október 2014 sa  žiaci končiacich ročníkov zúčastnili aktivity 

organizovanou Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa pod názvom 

EURES MLADÝM, kde študenti získali informácie o vývoji nezamestnanosti 

v okrese, o životných a pracovných podmienkach v krajinách EÚ, 

- v mesiaci november 2014 študenti končiacich študijných  odborov sa zúčastnili „ dňa 

otvorených dverí “  v Inštitúte Viktora Trstenského  v Starej Ľubovni, 

- v mesiaci november 2014 bola zrealizovaná prednáška spojená  s diskusiou na tému 

„ podporme remeslá“, ktorú viedol Mgr. Branislav GrÖhling (podnikateľ, ktorý 

manažuje sieť kaderníckych salónov na Slovensku pod názvom Pierot).   Aktivity  sa 

zúčastnili žiaci vybraných učebných a študijných odborov, 

- v mesiaci január 2015 sa uskutočnila prezentácia o možnostiach štúdia  na katedre 

TV a športu  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

- v  termíne od 20.10.2014 – 7.11.2014 prebehlo na škole online testovanie 

všeobecných študijných predpokladov, ktoré realizovala agentúra SCIO.   Testovania 

sa zúčastnilo 41 žiakov končiacich študijných odborov. Následne v decembri títo 

žiaci dostali v písomnej forme analýzu  svojich výsledkov s predpokladanou šancou 

na prijatie na VŠ na Slovensku a v Českej republike. Test VŠP bol zložený zo 

štyroch špecifických častí ( verbálnej, logickej, argumentačnej a logickej), z ktorých 

každá testovala iný druh myslenia. Ako škola sme v rámci všetkých zúčastnených 

študentov (počet všetkých účastníkov bol 14 224 ) dosiahli percentil 17, rámci SOŠ 
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27. Najlepšie výsledky naši študenti  dosiahli v logickej časti, kde v skupine SOŠ 

dosiahli percentil 34, 

- priebežne sa aktualizuje nástenka VP, kde žiaci nájdu najnovšie informácie 

o možnostiach štúdia na VŠ, 

- Počet žiakov prihlásených na VŠ v školskom roku 2014/2015 

2 žiačky učiteľstvo praktickej prípravy 

1 žiačka učiteľstvo TV 

1 žiak učiteľstvo ANJ 

2 žiačky špeciálna pedagogika 

1 žiak manažment 

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 nevhodného správania a podvádzania na vyučovaní, 

zanedbávania povinnej školskej dochádzky a svojvoľného odchodu z vyučovania a pod.  

V spolupráci so špeciálnym pedagógom bolo vykonaných spolu  11 pohovorov z toho 4 

žiaci so ŠVVP a pozornosť sme venovali aj  žiakom  zo   sociálne znevýhodneného 

prostredia , 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, 

- konzultovať príčiny zlyhávania žiakov so ŠVVP s vyučujúcimi, majstrami OV 

a špeciálnym pedagógom, 

- 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, 

- diskutovať o možnosti uplatnenia sa na trhu práce štátov EÚ, upozorniť na riziká 

zneužívania lacnej pracovnej sily,  

- získavať spätné informácie o prijatí na VŠ SMS správou, 

- zvýšenú pozornosť venovať šikanovaniu, nedbalej školskej dochádzke, porušovaniu 

vnútorného školského poriadku, vzniknuté problémy riešiť v spolupráci výchovný 

poradca, triedny učiteľ, majster OV, koordinátor prevencie sociálno-patologických 

javov, špeciálny pedagóg,  rodič a vedenie školy. 
 

 

Spracovala: Ing. Štefánia Struková VP 
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V rámci činnosti koordinátora prevencie sociálno-patologických javov 

boli v školskom roku 2014/2015 realizované tieto aktivity: 

 

 

         Práca koordinátora prevencie sa v školskom roku 2014/2015 realizovala na základe 

plánu práce koordinátora, ktorý bol zapracovaný v Školskom preventívnom programe 

Strednej odbornej školy Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, a ktorý vypracoval koordinátor na 

začiatku školského roka na základe analýzy východiskovej situácie a potrieb žiakov 

jednotlivých ročníkov.  

 Cieľom výchovy a vzdelávania je výchova k formovaniu zdravého životného štýlu, 

prevencii šikanovania, výchova k manželstvu a rodičovstvu a  prevencia sociálno-

patologických javov. 

Plán práce koordinátora prevencie pozostáva zo stálych úloh a časových úloh na 

jednotlivé mesiace september 2014 až jún 2015. 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 zamestnancov a žiakov školy. 
  

Ciele:  

 uvedomiť si význam zdravého životného štýlu 

 poznať dôsledky šikanovania, právnu zodpovednosť 

 poznať zdravotné a sociálne riziká užívania návykových látok 

 vedieť rešpektovať a akceptovať „ inakosť“ 

 poznať rizika práce v zahraničí 

 dokázať si vyhľadať odbornú pomoc 

 vytvárať prostredie pre emocionálnu a sociálnu pohodu žiakov školy, rozvíjať 

medziľudské vzťahy 

 vytvárať zdravé životné prostredie, posilňovať zdravý životný štýl 

 zabezpečovať primárnu prevenciu drogových závislostí a iných sociálno-

patologikých javov, pravidelne monitorovať zmeny v správaní žiakov 

 zabezpečovať žiakom bohatú ponuku školských a mimoškolských aktivít  

 predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie a iným prejavom 

intolerancie 

 chrániť deti pred fyzickým násilím, psychickým týraním, prípadne sexuálnym 

zneužívaním. 

 zvýšiť záujem o školské a mimoškolské aktivity 

 spolupracovať so školou pri napĺňaní preventívnej stratégie školy 

 

Činnosť koordinátora prevencie bola zameraná na plnenie týchto úloh: 

 

A.) zabezpečiť aktívnu ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo 

psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého 

zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a detskej 

pornografie, 

B.) poskytnúť základné informácie o vplyve drog na zdravie mladých ľudí, aby žiaci 

spoznali nebezpečenstvo a škodlivosť týchto látok, 

C.)  znižovať u žiakov mieru zneužívania legálnych a nelegálnych návykových látok, 
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D.)  poskytnúť informácie o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže,  

E.)  naučiť žiakov tolerovať rozdielnosť ľudí, 

F.) rozvinúť u mladých ľudí sociálne zručnosti, to znamená schopnosť rozhodovania, 

komunikačné zručnosti, schopnosť čeliť sociálnemu tlaku, vedieť povedať NIE, 

G.)  preferovať zdravý životný štýl, 

H.) poskytnúť informácie o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským 

zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou, 

I.) znižovať u žiakov mieru zlyhania v sociálno-patologických javoch (delikvencia a 

kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie,...), 

J.)  zvyšovať u žiakov právne a sociálne vedomie. 
 

Na splnenie úloh boli zrealizované tieto aktivity: 

 

1. 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 

2. Na triednych ZRPŠ boli rodičia oboznámení so školským poriadkom a drogovou 

prevenciou na škole 

3. So zákonnými zástupcami bola uzatvorená Dohoda medzi vedením školy a rodičmi 

v oblasti návykových látok a šikanovania 

4. Sledovali sme rešpektovanie  a dodržiavanie vnútorného školského poriadku, 

priestupky sme individuálne riešili v spolupráci žiak- pedagóg    

5. Ukončenie akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania koordinátorov 

prevencie (október 2014) 

6. Aktualizácia násteniek s tematikou: Svetový deň duševného zdravia, Svetový deň 

prevencie HIV/AIDS, Šikanovanie, Obchodovanie s ľuďmi, Týranie, 

vykorisťovanie, domáce násilie, Holokaust, Rasizmus 

7. Deň bez fajčenia – oboznámenie žiakov na TH so Zákonom o ochrane nefajčiarov 

v podmienkach školy a školských zariadení. (november 2014) 

8. Triedy I.KCA, I.HOA a I.MSK sa zúčastnili besedy s kapt. Ing. Ženčúchom  na tému 

Tresnopávna zodpovednosť mládeže (november – december 2014) 

9. Deň boja proti AIDS – zapojenie sa študentov ŽŠR do súťaže Červené stužky 

(december 2014) 

10. Realizácia športových aktivít (november – január)  

11. Sledovanie klímy v triede a škole – Dotazníkový prieskum zameraný na Šikanovanie 

na SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa (január 2015) 

12. Mikulášska pošta (december 2014) 

13. Zapojenie žiakov do prípravy Vianočnej výstavy v Provinčnom dome Stará Ľubovňa 

(december 2014)  

14. V rámci predmetu Sociálna komunikácia zrealizovaná beseda so žiakmi II.HOA 

a kapt. Ing. Ženčuchom na tému Obchodovanie s ľuďmi (január 2015)  

15. Účasť vybraných žiakov na divadelnom predstavení Pokrvný bratia v Prešove 

(február 2015) 

16. Valentínska kvapka krvi – účasť dobrovoľníkov z radov študentov a zamestnancov 

na darovaní krvi (február 2015)  
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17. Realizácia športových aktivít (marec – jún 2015) 

18. Účasť na divadelnom predstavení Sherlock Holmes, divadlo Jonáša Záborského 

Prešov (marec 2015) 

19. Zapojenie sa do zbierky Deň narcisov 2015 realizovanej Ligou proti rakovine na 

podporu onkologických pacientov, ich rodiny i zdravú verejnosť (marec 2015) 

20. Účasť na prednáške spojenej s diskusiou Rozhovory pod lampou na témy Prevencia 

novodobého otrokárstva, kriminalita mládeže a šírenia pohlavných chorôb 

zorganizovanej Ľubovnianskou knižnicou v Starej Ľubovni (apríl 2015) 

21. Účasť na kultúrnom vystúpení folklórnej skupiny PUĽS (apríl 2015) 

22. Pohovor s rodičmi žiakov podozrivých s užívania návykových látok (máj 2015) 

23. Zapojenie sa do finančnej zbierky Úsmev ako dar (jún 2015) 

 

 

 

                                     Spracovala: Ing. Petra Romanová  
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V rámci činnosti školského špeciálneho pedagóga 

boli v školskom roku 2014/2015 realizované tieto aktivity: 

 

 

1. polrok 

 

A. Hlavné ciele a úlohy 

Odborno-metodické 

- Pri dlhodobej starostlivosti o zdravý psychický a sociálny vývin žiakov so 

zdravotným znevýhodnením. 

- Pri sústavnom sledovaní a hodnotení vývoja osobnosti jednotlivca , vytváraní 

vhodných podmienok na jeho rozvoja v procese výchovy a vzdelávania v škole 

a v rodine. 

- Pri prekonávaní negatívnych vplyvov, ktoré zasahujú do vývoja osobnosti. 

- Pri venovaní osobitnej starostlivosti deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia 

a 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 - ZZ dosahujú 

dlhodobejšie slabé výsledky. 

- Pri maturitných a záverečných skúškach žiakov so ŠVVP - ZZ. 

- 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 so ŠVVP - ZZ, priebežne dopĺňať, korigovať zmeny. 

- Sledovať výchovno-vyučovacie výsledky žiakov so zdravotným znevýhodnením, pri 

zhoršení zisťovať a následne systematicky odstraňovať ich  príčiny. 

- Sledovať prejavy správania žiakov so ŠVVP- ZZ , pri negatívnych zmenách zistiť 

príčinu zmeny, následne vhodnou formou usmerňovať a odstraňovať nevhodné  

prejavy. 

- Analyzovať dosiahnuté výchovno-vyučovacie výsledky, prehodnocovať vhodnosť 

a účinnosť 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 - ZZ  konzultovať 

s odborníkmi zo SCŠPP v Huncovciach. 

- Aktívne spolupracovať s výchovným poradcom a koordinátorom prevencie sociálno-

patologických javov. 

Konkrétna  činnosť školského špeciálneho pedagóga v 1. polroku 2014/2015 spočívala : 

- Vo vypracovaní ročného plánu práce školského špeciálneho pedagóga na rok 

2014/2015.  

- Vo vypracovaní a kompletizácii dokumentácie žiakov so ŠVVP zdravotne 

znevýhodnených v Starej Ľubovni 

- 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. 
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- V spolupráci a usmernení vyučujúcich pri tvorbe individuálnych časovo-tematických 

plánov. 

- Vo vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov  pre žiakov so 

ŠVVP – ZZ. 

- V zabezpečení odborných vyšetrení žiakov pracovníkmi SCŠPP v Huncovciach 

uskutočnené v priestoroch školy SOŠ Jarmočná 108,  dňa 10.09.2014. 

- Vo vypracovaní podkladov potrebných k žiadosti o pridelenie finančných 

prostriedkov na asistentov učiteľa pre žiakov ŠVVP  podanej   16. 09. 2014. 

- V spolupráci s výchovným poradcom vo vypracovaní podkladov pre databázu žiakov 

zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom roku 2014/2015. 

- V metodickom usmernení a vypracovaní rozvrhu hodín pre asistentov učiteľa Mgr. 

Derevjanikovú, Mgr. Bebkovú a p. Folvarčíkovú. 

- 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 - ZZ. 

- 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 - ZZ, 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. 

Trestno-právna zodpovednosť mládeže - 13.11.2014 – 1. KCA, 15.01.2015 – 1. 

HOA, 16.02.2015 – 1. MSK.  

- V  spolupráci s CPPPaP v Starej Ľubovni pri zabezpečení odborných prednášok 

zameraných na aklimatizáciu žiakov v novom školskom prostredí a  na prednášky 

podľa požiadaviek vyučujúcich. 

- Vo vhodnom výbere a zakúpení kompenzačných pomôcok pre žiakov so ŠVVP – 

ZZ. 

Adaptácia a zvládanie stresu  - 02.10.2014 – prvé ročníky. 

 
Stanovené úlohy boli splnené priebežne, podľa časového harmonogramu v súlade 

s plánom práce školského špeciálneho pedagóga na šk. rok 2014/15. 

 

B.  Počty žiakov so ŠVVP, ktorí boli v I. polroku 2014/2015 začlenení v SOŠ v Starej 

Ľubovni  

1. Ročníky ............................ 8 žiakov –  3 v študijnom odbore, 5 v učebnom odbore 

2. Ročníky .........................   15 žiakov -  2 v študijnom odbore, 13 v učebnom odbore 

3. Ročníky ...........................  5 žiakov –  3 v študijnom odbore, 2 v učebnom odbore 

4. Ročníky .............................3  žiakov      - študijný odbor 
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Počet žiakov so ŠVVP – zdravotne znevýhodnených v Starej Ľubovni k 31. 01. 2015  je 31. 

 

C: V školskom roku 2014/2015 sú: 

 4 žiaci so ŠVVP- zdravotne znevýhodnení , 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.  

Dvaja žiaci túto podmienku splnili a po konzultácii s vyučujúcim cudzieho jazyka podali  

písomnú žiadosť riaditeľovi školy ( Mária Kyšeľová, Matúš Čerkala). 

Dvaja žiaci túto podmienku nesplnili a budú maturovať aj z písomnej formy  externej časti 

maturitnej skúšky.  

Anglický jazyk:  Juraj Hudák  

Nemecký jazyk:  Martin Hutnik 

 2 žiaci so ŠVVP zdravotne znevýhodnení,  ukončia štúdium záverečnou 

skúškou. 

-  1 žiačka v učebnom odbore kaderník – Lucia Vajdová 

- 1 žiak v učebnom odbore stolár – Patrik Homjak 

 

D. Návrhy a pripomienky: 
- usmerňovať postoj blízkeho okolia k  žiakom so ŠVVP, 

 - konzultačnú činnosť sústrediť na poskytovanie rád a informácií rodičom, učiteľom, 

žiakom a iným záujemcom, 

- aj naďalej prehlbovať spoluprácu so žiackou školskou radou. 

 

 

2. polrok 

 

A. Hlavné ciele a úlohy 

Konkrétna  činnosť školského špeciálneho pedagóga v 2. polroku 2014/2015 

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 2015/16, 

 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, 

(15. 01. 2015 – Trestno-právna zodpovednosť mládeže 1. HOA a  16.02.2015 

– Trestno-právna zodpovednosť mládeže 1. ročníky učebných odborov 

murár, kaderník, stolár). 

 v organizačnom zabezpečení a usmernení práce asistentov učiteľa , 

Úlohy, ktoré v stanovenom časovom harmonograme neboli splnené: 

 odborná prednáška zameraná na problematiku rasizmu (marec) 

 odborná prednáška zameraná na obchodovanie s ľuďmi, naplánovaná pre žiakov 

končiacich ročníkov (apríl) 

Dodatočne podľa aktuálnej potreby sme zabezpečili a uskutočnili dňa 23.03.2015 odbornú 

prednášku s psychológom z CPPPaP v Starej Ľubovni na tému „Konflikty a zvládanie 

konfliktov“, určenú žiakom 2. KCC. 

 

B. Počty žiakov so ŠVVP – zdravotne znevýhodnených, ktorí boli v ll. polroku 

2014/2015 integrovaní v SOŠ v Starej Ľubovni. 
1.Ročníky ........................8 žiakov   - 2 v študijnom odbore (nadstavba),  

                                                        - 6 v učebných odboroch 

2.Ročníky ........................15 žiakov   - 2 v študijnom odbore,  z toho 1 v nadstavbe, 

                                                          - 13 v učebných odboroch 

3.Ročníky ........................5  žiakov   - 3 v študijnom odbore, 2 v učebnom odbore 

4.Ročníky ........................ 3  žiaci     - študijný odbor 

Spolu: 31 žiakov 

 

V ll. polroku školského  roka 2014/15 pôsobili na SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 3 

asistenti učiteľa, ktorí aktívne pracovali so žiakmi so ŠVVP – zdravotne 

znevýhodnenými. 

 

C: Ukončenie štúdia v školskom roku 2014/2015  

 maturitnou skúškou štúdium úspešne ukončili 4 žiaci so ŠVVP - zdravotne 

znevýhodnení  

 záverečnou skúškou štúdium úspešne ukončili: 

 2 žiaci so ŠVVP - zdravotne znevýhodnení. 

  

D: Novoprijatí žiaci so ŠVVP – zdravotne znevýhodnení v šk. roku 2015/16   

 V Starej Ľubovni – 4 žiaci (2 chlapci, 2 dievčatá) 

- 1-murár – Aspergerov syndróm, 1-cukrár – telesné postihnutie, 1 kuchár – vývinové 

poruchy učenia a 1 kaderník – vývinové poruchy učenia. 

V školskom roku 2015/16  bude v SOŠ na Jarmočnej 108 v Starej Ľubovni  29 žiakov 

so ŠVVP – zdravotne znevýhodnených.  
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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. 

Aj naďalej intenzívne usmerňovať postoje blízkeho okolia k žiakom so ŠVVP 

zdravotne znevýhodnených, aktívne spolupracovať aj s členmi žiackej školskej  

rady. 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Daša Senková, ŠŠP 
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V rámci činnosti školského špeciálneho pedagóga na Elokovanom pracovisku v Lomničke   

boli v školskom roku 2014/2015 realizované tieto aktivity: 

 

 

A. Hlavné ciele na školský rok 2014/2015: 

Vlastná činnosť špeciálneho pedagóga spočívala v: 

• priamom podieľaní sa na výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením a 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, v ich školskom začlenení 

• vysvetľovanie učiva – individuálne podľa potreby 

• sledovanie psychického vývinu žiakov so ŠVVP 

• sledovaní sociálnych vzťahov zdravotne znevýhodnených žiakov v triede a následná 

intervencia v spolupráci s triednymi učiteľmi, resp. s vyučujúcimi a majstrami odborného 

výcviku 

• vzájomná komunikácia 

• priateľstvá v triede 

• reakcie intaktných a zdravotne znevýhodnených žiakov na podnety spolužiakov 

• zručnosti a schopnosti nadväzovať sociálne vzťahy, ich vzťahy k vyučujúcim 

• reakcie na ich podnety a požiadavky,... 

• v spolupráci s vyučujúcimi, majstrami odborného výcviku, triednymi učiteľmi a rodičmi - 

podieľanie sa na vypracovávaní individuálnych výchovno–vzdelávacích plánov a prípadne 

ich následnej korekcii 

• poskytovaní konzultácii, rád, odborných poradenských služieb a metodickej pomoci 

pedagógom, rodičom a žiakom osobne  

• učebné problémy 

• dochádzka 

• správanie počas teoretického vyučovania 

• správanie počas odborného výcviku  

• spolupracovaní a sprostredkovávaní informácii a styku s ostatnými poradenskými 

inštitúciami, predovšetkým so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva 

(Cintorínska 393, 059 92 Huncovce) 

• podieľaní sa na depistáži zdravotne znevýhodnených žiakov -  so špeciálnymi výchovno–

vzdelávacími potrebami v rámci školy 

• sledovanie sociálneho správania a postavenia žiakov v rámci kolektívu 

• sledovanie grafického prejavu 

• schopnosť formulovať zmysluplné myšlienky 

• priama komunikácia so žiakmi – problémy s učením, vo vyučovaných predmetoch, 

s vyučujúcimi, osobné problémy 

• komunikácia s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi,.. 

 

Stanovené ciele na školský rok 2014/2015 boli plnené priebežne. K záveru školského 

roka sú hodnotené ako splnené. 

 

B. Úlohy na školský rok 2014/2015 

1. úlohy odborno-metodické 

• pri dlhodobej starostlivosti o zdravý psychický a sociálny vývin žiakov 

           • pri sústavnom sledovaní a hodnotení vývoja osobnosti jednotlivých žiakov 

(utváranie podmienok pre ich harmonický vývoj v procese výchovy v škole 

a v rodine) 

• pri prekonávaní negatívnych vplyvov, ktoré zasahujú do vývoja osobnosti  
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• pri venovaní osobitnej starostlivosti deťom zo znevýhodneného sociálneho 

prostredia  

  a žiakom zdravotne znevýhodneným 

           • pri monitorovaní zmien v správaní žiakov 

           • pri problematike diskriminácie, rasizmu a ostatných prejavov intolerancie 

 

     2. úlohy diagnostické 

           • usmerňovať triednych učiteľov pri používaní metód diagnostickej činnosti  

             (diagnostické rozhovory, rozbory výsledkov činnosti žiakov, analyzovať informácie    

             a pod.) 

• viesť záznamy o žiakoch, ktorí si vyžadujú osobitný zreteľ  

           • analyzovať dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky 

 

    3. ďalšie úlohy 

            • klásť dôraz na výchovu k správnemu vedomiu, demokracie a mravným hodnotám 

• podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z národného programu zdravia, 

globálneho vzdelávania, environmentálnej výchovy, zdravého životného štýlu, 

ľudských a detských práv 

• účasť na aktívoch, seminároch, kurzoch usporiadavaných pre školských 

špeciálnych pedagógov a na iných výchovno – poradenských podujatiach 

• propagačná a osvetová činnosť 

 

Stanovené úlohy na školský rok 2014/2015 boli plnené priebežne. K záveru školského 

roka sú hodnotené ako splnené. 

 

C. Harmonogram práce školského špeciálneho pedagóga na školský rok 2014/2015: 

September: 

• pripraviť podklady pre plán práce ŠŠP v škole, vypracovať ročného plánu práce - splnená 

• príprava podkladov zdravotne znevýhodnených žiakov a žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia pre EDU zber - splnená 

• skompletizovať evidenciu zdravotne znevýhodnených žiakov (1. ročníky) - splnená 

• vytvoriť databázu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia- splnená 

• stanoviť konzultačné hodiny - splnená 

• zozbierať jednotlivé tematické plány pre zdravotne znevýhodnených žiakov Elokovaného 

pracoviska v Lomničke - splnená 

• zabezpečiť termín na rediagnostiku zdravotne znevýhodnených žiakov - splnená 

 

Október: 

• pracovať na individuálnych vzdelávacích programoch (1.roč.:14, 2.roč.:17) - splnená 

• osloviť príslušné oddelenie Policajného zboru sídliace v Podolínci s cieľom spolupráce, 

požiadať ich o realizáciu preventívnych aktivít v zmysle vecnej príslušnosti žiakov v súlade 

s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2014/2015, časť 1.6.11 Bezpečnosť 

a prevencia- splnená 

• termín na rediagnostiku: 22.10.2014, 9.30; počet vyšetrení: špeciálnopedagogických:13, 

psychologických:11), zabezpečiť náležitosti s tým súvisiace (prihlášky na vyšetrenia, 

podpisy rodičov, prítomnosť a dochvíľnosť žiakov, zabezpečiť podmienky potrebné na 

vyšetrenie) - splnená 

• spolupracovať a konzultovať so SCŠPP – splnená 

• vyhodnocovať, korigovať a dopĺňať individuálne vzdelávacie programy (počet: 31) - 

splnená 
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• začiatok adaptačného vzdelávania - splnená 

• k 28.10.2014 – zanechanie štúdia: Hangurbadžo Anton, Lomnička 103, 2. SLV 

 

November: 

• uskutočniť prieskum adaptačných problémov zdravotne znevýhodnených žiakov, žiakov z 

MRK v 1. ročníkoch - splnená 

• pracovať na individuálnych vzdelávacích programoch (1.roč.:14, 2.roč.:16), 

vyhodnocovať, korigovať - splnená 

•  monitorovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z MRK- splnená 

• priebežne dopĺňať expirujúce psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia- splnená 

• spolupracovať a konzultovať so SCŠPP – splnená 

• vyhodnocovať, korigovať a dopĺňať individuálne vzdelávacie programy (počet: 30) - 

splnená 
• adaptačné vzdelávanie - splnená 

  

December: 

• poskytovať odbornú  pomoc pri rozhodovaní zdravotne znevýhodnených žiakov pred 

vstupom „do sveta a trhu práce“, s cieľom získať reálny pohľad na výber povolania 

v závislosti na osobnostných činiteľoch a vonkajších podmienkach - splnená 

• vyhodnocovať, korigovať a dopĺňať individuálne vzdelávacie programy (počet: 30) - 

splnená 
• monitorovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - splnená 

• priebežne dopĺňať expirujúce psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia - splnená 

• spolupracovať a konzultovať so SCŠPP - splnená 

• ukončenie adaptačného vzdelávania - presunuté na január 2015 

 

Január: 

• priebežná starostlivosť o zdravotne znevýhodnených žiakov: problémy žiakov v učení 

a dochádzke - splnená 

• vo výchovno-vzdelávacom procese vštepovať žiakom zdravý životný štýl a osobný postoj 

k vlastnému životu a jeho hodnotám, formou rozhovorov, besied, diskusií, prednášok 

komunikovať a utvárať postoje k zdravému životnému štýlu rodičov tak, aby sa stali vzorom 

pre svoje  deti - splnená 

• vyhodnocovať, korigovať a dopĺňať individuálne vzdelávacie programy (počet: 30) - 

splnená 
• doložiť do dokumentácie zdravotne znevýhodnených žiakov kópiu odpisu vysvedčenia - 

splnená 
• monitorovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z MRK - splnená 

• priebežne dopĺňať expirujúce psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia - splnená 

• spolupracovať a konzultovať so SCŠPP - splnená 

• ukončenie adaptačného vzdelávania - splnená 

 

Február: 

• podieľať sa na analýze výchovno-vzdelávacích výsledkov a na návrhoch opatrení 

u zdravotne znevýhodnených žiakov a žiakov z MRK - splnená 

• konzultovať príčiny zlyhávania jednotlivých žiakov s rodičmi a triednymi učiteľmi  

s cieľom vzájomnej spolupráce pri riešení neprospechu - splnená 

• vyhodnocovať, korigovať a dopĺňať individuálne vzdelávacie programy (počet: 30) - 

splnená 
•  monitorovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a z MRK - splnená 
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•  priebežne dopĺňať expirujúce psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia - splnená 

• spolupracovať a konzultovať so SCŠPP - splnená 

  

Marec: 

• zistiť podiel odborného výcviku na utváraní a formovaní vzťahu problémových žiakov 

k práci a k odboru - splnená 

• priebežne sledovať zlyhávajúcich žiakov, individuálne pohovory, zabezpečiť pomoc zo 

strany učiteľov a majstrov OV - splnená 

• nábor žiakov - splnená 

• depistáž žiakov v končiacich ročníkoch ZŠ s MŠ v Lomničke - splnená 

• vyhodnocovať, korigovať a dopĺňať individuálne vzdelávacie programy (počet: 30) - 

splnená 
• monitorovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a z MRK - splnená 

• priebežne dopĺňať expirujúce psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia - splnená 

• spolupracovať a konzultovať so SCŠPP - splnená 

• k 17.03.2015 – zanechanie štúdia: Hangurbadžo Lukáš, Lomnička 24, 2.SLV 

 

Apríl: 

• analyzovať prihlášky na Strednú odbornú školu Jarmočná 108 v Starej Ľubovni, elokované 

pracovisko Lomnička s cieľom depistáže potenciálnych zdravotne znevýhodnených žiakov - 

splnená 
• príprava materiálov potrebných k začleneniu zdravotne znevýhodnených žiakov 

(nahliadnuť do dokumentácie základnej školy, konzultovať s výchovnou poradkyňou ZŠ, 

konzultovať so SCŠPP, prerokovať s rodičmi, s vedením školy, prerokovať na pedagogickej 

rade, Návrh: D4, E – záznam o prerokovaní návrhu na vzdelávanie žiaka so zdravotným 

znevýhodnením na strednej škole, žiadosť o začlenenie, súhlas so spracovávaním osobných 

údajov) - splnená 

• následne prerokovať Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so ŠVVP na pedagogickej 

rade školy - splnená 

• vyhodnocovať, korigovať a dopĺňať individuálne vzdelávacie programy (počet: 29) 

• priebežne sledovať zlyhávajúcich žiakov, individuálne pohovory, zabezpečiť pomoc zo 

strany učiteľov a majstrov OV - splnená 

• priebežná starostlivosť o  problémových žiakoch v správaní a v dochádzke - splnená 

• monitorovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z MRK - splnená 

• priebežne dopĺňať expirujúce psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia - splnená 

• spolupracovať a konzultovať so SCŠPP - splnená 

 

Máj: 

• priebežná starostlivosť o žiakov: problémy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v učení, správaní a v dochádzke - splnená 

• vyhodnocovať, korigovať a dopĺňať individuálne vzdelávacie programy (počet: 29) - 

splnená 
• záverečné skúšky 2015, podieľať sa na ich príprave, ukončovanie prípravy na povolanie – 

zdravotne znevýhodnení žiaci a žiaci z MRK - splnená 

• monitorovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z MRK - splnená 

• priebežne dopĺňať expirujúce psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia - splnená 

• spolupracovať a konzultovať so SCŠPP - splnená 
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Jún: 

• záverečné skúšky 2015, ukončovanie prípravy na povolanie – zdravotne znevýhodnení 

žiaci a žiaci z MRK - splnená 

• pomoc pri príprave návrhov ocenení najlepších zdravotne znevýhodnených žiakov a žiakov 

z MRK za jednotlivé triedy - splnená 

• končiaci zdravotne znevýhodnení žiaci v 2-ročných učebných odboroch – doložiť do 

dokumentácie: 

• komplexné hodnotenie žiaka - splnená 

• kópia katalógového listu (doložka: „Žiak postupoval podľa individuálneho  

vzdelávacieho programu.“) - splnená 

• kópia vysvedčenia z posledného ročníka (doložka: „Žiak postupoval podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu.“) - splnená 

 • kópia dodatku k vysvedčeniu - splnená 

 • kópia vysvedčenia o záverečných skúškach- splnená 

 • kópia dodatku k vysvedčeniu o záverečnej skúške - splnená 

• monitorovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z MRK - splnená 

• spolupracovať a konzultovať so SCŠPP - splnená 

• analýza celoročnej práce na poli pôsobnosti školského špeciálneho pedagóga na 

Elokovanom pracovisku v Lomničke 150 - splnená 

 

 

E. Návrhy na zefektívnenie práce ŠŠP : 

• v rámci diagnostických aktivít zisťovať individuálne osobitosti žiakov, určovať prognózu a 

navrhovať výchovné opatrenia, korekčné postupy a návrhy na ďalšiu starostlivosť aj u iných 

zainteresovaných odborníkov 

• usmerňovať postoj blízkeho okolia voči zdravotne znevýhodneným žiakom  

• snažiť sa o zlepšenie spolupráce s rodičmi, pri dopĺňaní individuálnych vzdelávacích 

programov  

• konzultačnú činnosť sústrediť aj na poskytovanie rad a informácii rodičom, učiteľom a 

iným záujemcom so zreteľom na výchovne postupy a korekčne aktivity v rodinnom 

prostredí 

 

 

                                      Spracoval: PaedDr. Helena Choborová - ŠŠP 
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

 

Škola sa v školskom roku 2014/2015 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 je schválený. 

Požadovaná výška NFP:  327 176,12 EUR 

Vlastné zdroje: 5 % (17 219,80 EUR) 

 

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 
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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 

 

8. 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.    

 

9. Otvorená škola  - oblasť športu na rok 2014 

10. Otvorená škola – Infovek 2014 

11. Enviroprojekt 2014 

12. Rozvojový projekt „Zdravie v školách“ 

13. Vhodné projektové ponuky orgánov, organizácií a inštitúcií 
 

 

V školskom roku 2015/2016  bude škola pokračovať v realizácii týchto projektov: 

 

 

1. 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, 
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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. 

 

Jednotlivé aktivity projektu zabezpečuje administratívny a riadiaci personál, interní odborní 

pracovníci, konzultanti z praxe v spolupráci s vybranými špecialistami a lektormi. 

 

2. 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. 

 

3. Poľsko-slovenský projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce  

Poľská republika - Slovenská republika 2007- 2013 

Názov projektu: Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce 

 

4. 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. 

 

5. Projekt Zelená škola 

Cieľom projektu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej 

škole a spoločnosti. Inak povedané: podporovať činnosť vedúcu k environmentálnemu 

správaniu sa  školy.  

Náplňou projektu je plniť úlohy stanovené Akčným plánom  Zelenej školy. Škola získala 

certifikát Zelenej školy. Stala sa členom celosvetovej siete Eco Schools. 

Koordinátor projektu Ing. Michal Stašenko 

 

6. 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 
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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 2016 

8. Otvorená škola – Infovek 2016 

9. Enviroprojekt 2016 

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 55 učební, z toho je 24 odborných. V školskom roku 2014/2015 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 2014 bol vo výške 1 450 633,00 € 
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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 2014)    2 241,50 € 

- príspevok od rodičov pre Občianske združenie: Rodičovské  

  združenie pri SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa za  rok 2014                           2 335,50 € 

 

3. Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 

podľa financovaných aktivít:  

- príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške       13 191,00 € 

- z toho odmeny pre pedagogických zamestnancov:         7 003,95 € 

- odvody do poisťovní:         2 022,06 € 

- materiálne zabezpečenie krúžkov:         4 164,99 € 

 

4. Finančné prostriedky získané pre Občianske združenie: Rodičovské združenie pri 

SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 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             688,79 € 

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

- maturita 2014/2015, z toho:        3 078,00 € 

 odmeny                                                                                                2 196,00 € 

 odvody                                                                                                              767,00 € 

 cestovné                                                                                                            115,00 € 

 

 

 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja 
školy na príslušný rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 
 
Pri určení cieľa  v koncepčnom zámere rozvoja školy škola vychádzala z Koncepcie rozvoja 

Strednej odbornej školy, ktorú  vypracoval riaditeľ školy na roky 2014 - 2019 a zo 

Školského strategického plánu pre odborné vzdelávanie, vypracovaného pre našu školu 

v rámci projektu ITAD v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania 

v Bratislave a Odborom školstva  Úradu PSK v Prešove i v spolupráci s SOU lesníckym 

v Bijacovciach.  

Hlavným cieľom školy bolo vytvoriť v jej areáli a objektoch kvalitné regionálne stredisko 

vzdelávania, kultúry, osvety a športu, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti. Naša škola  

v rokoch 2014 – 2015 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, 
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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, 

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 

2014/2015: 

1) Realizácia 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) Realizácia 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 realizovala 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 realizovala projekt "Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia" Operačného 

programu Vzdelávanie,  prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, 
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Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú, na základe ktorého získala nenávratný 

finančný príspevok na realizáciu aktivít projektu. 

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 2014/2015 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 2014/2015 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 2014/2015  doplnila informačno-komunikačné  technológie 

v klasických učebniach, v jazykových učebniach, v učebniach odborných predmetov i v 

multimediálnej učebni.  Škola mala 55 učební, z toho je 24 odborných. V školskom roku 

2014/2015 sme dobudovali priestory pre vykonávanie odborného výcviku v odbore cukrár, 

čašník, kuchár, kaderník, stolár.  
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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.  

 

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 2014/2015 

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 2014/2015  uplatnenie na trhu práce zo všetkých absolventov školy. 

 

 

názov 

odboru 

  zamestnaní 

Evidovaní na 

ÚPSV a R ďalšie vzdelávanie 

nezistení 

kód 

odboru 

  

 p
o

če
t 

a
b

so
lv

en
to

v
 v odbore mimo odbor     

 Prijatí na 

VŠ 

Prijatí na 

NŠ/PMŠ 

 

počet %  počet %  počet % 

 

počet % 

 

poče

t % 

 

 

 

 
počet 

 

 

 

 

% 

cukrár 2964 H00 4 1 25,0       3 75,0   

stolár 3355 H00 3 1 33,3       2 66,7   

murár 3661 H00 11 11 100,0           

operátor  stav. 

výroby 3656 400 5 3 60,0   2 40,0     

  

pracovník 

marketingu 6405 400 7     4 57,1 3 42,9   

 

 

 

čašník, 

servírka 6444 400 9 4 44,5   2 22,2 3 33,3   

  

kuchár 6445 400 10 6 60,0   3 30,0 1 10,0     

kaderník 6456 H00 13     1 7,7   12 92,3   

stavebníctvo 3659 L00 5 3 60,0   2 40,0       

spoločné 

stravovanie 6421 L00 5 3 60,0   2 40,0     

  

vlasová 

kozmetika 6426 L00 5 3 60,0 1 20,0 1 20,0     

  

Spolu: 

2014/2015  77 35 45,46 1 1,30 17 22,08 7 9,09 17 22,07 

  

Spolu: 

2013/2014  108 39 36,12 6 5,56 29 26,85 11 10,18 23 21,29 

  

rozdiel  -31 -4  9,34 -5 -4,26 -12 -4,77 -4 -1,09 -6 0,78 
  

             

 

V školskom roku 2014/2015 uplatnenie na trhu práce našlo 46,76 % absolventov,  22,08 %  

absolventov je evidovaných na ÚPSV a R, čo je pokles oproti šk. roku 2013/2014 o 4,77 %  

a 31,16 %  pokračuje v štúdiu na VŠ a v nadstavbovom   štúdiu. 
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Percento žiakov SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko Lomnička 150, 

ktorí našli po ukončení štúdia v školskom roku 2014/2015  uplatnenie na trhu práce zo 

všetkých absolventov školy. 

 

 

názov 

odboru 

  zamestnaní 

Evidovaní na 

ÚPSV a R ďalšie vzdelávanie 

nezistení 

kód 

odboru 

  

 p
o

če
t 

a
b

so
lv

en
to

v
 v odbore mimo odbor     

 Prijatí na 

VŠ 

Prijatí na 

NŠ/PMŠ 

 

počet %  počet %  počet % 

 

počet %  počet % 

 

 

 

 
počet 

 

 

 

 

% 

murár 3661 H00 4 1 80,0   3 20,0       

poľnohospod. 

-služby 4561 H03 3   2 66,7       

 

1 

 

33,3 

praktická 

žena 3161 F00 16     5 31,3     

 

11 

 

68,7 

stavebná 

výroba 3686 F00 12 7 58,3   5 41,7     

  

lesná výroba 4579 F00 4 2 50,0 1 25,0 1 25,0       

Spolu: 

2014/2015  39 10 25,60 3 7,7 14 35,9 0 0,00  0,00 

 

12 

 

30,8 

Spolu: 

2013/2014  40 5 12,5 8 20,0 27 67,5 0 0,00  0,00 

  

rozdiel  -1 5 13,1 -5 -12,3 -13 -31,6     

 

12 

 

30,8 

             

V školskom roku 2014/2015 uplatnenie na trhu práce našlo 33,34 % absolventov,  35,9 %  

absolventov je evidovaných na ÚPSV a R, čo je pokles oproti šk. roku 2013/2014 o 31,6 %.   

 
 

 

 

Percentuálny nárast (pokles) úspešných študentov SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa pri 

prijímacom konaní na vysoké školy v školskom roku 2014/2015 zo všetkých uchádzačov 

o štúdium na vysokých školách v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2013/2014. 
 

 

 

Školský rok 

 

absolventi 

   uchádzači Z toho 

úspešných 

     v odbore mimo odbor 

počet % počet % počet % počet % 

2014/2015           46          7   15,2      7 100     4  57,1    3 42,9 

2013/2014           60        12   20,0     11   91,7     7 63,6    4 36,4 

rozdiel         -26         -5   -4,8      -4   8,3   - 3  -6,5   -1    6,5 

 

 

V školskom roku 2014/2015 sa na VŠ hlásilo 7 študentov, čo je 15,2% z celkového počtu 

absolventov. Všetci prihlásení boli úspešní na prijímacom konaní. V porovnaní so školským 

rokom 2013/2014 zaznamenávame 8,3% nárast úspešnosti na prijímacom konaní. 
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(2)   

Ďalšie informácie  
 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

v škole  
 
 

sú na veľmi dobrej úrovni. Škola realizuje projekt Zdravá škola a je súčasťou siete zdravých 

škôl i  medzinárodnej siete škôl v rámci  projektu  Zelená škola. V obidvoch projektoch 

škola získala certifikát.  Škola sa venovala v školskom roku 2014/2015 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 2014/2015 z celkového počtu 467 vydaných vzdelávacích  poukazov 

odovzdalo vzdelávací poukaz škole  464  žiakov. 

 
 

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. Mgr.  Antónia Merklová MSJ1z Maturitný seminár zo SJL  

5. Mgr.  Miroslav Mytnik DOFz  Dokumentárny film 

6. 

 

Štefan Šulian FUT1z Futbalový 

7. PaedDr.  Igor Fabian FUT2z Futbalový - chlapci 

8. PaedDr.  Igor Fabian TENz Tenis 

9. Ing.  Ján Hovan INIz Informatika a internet 

10. Ing.  Viera Sroková IPMz Internet_práca s multimédiami 

11. Ing. Petra Romanová CZE Peer dobrovoľníci 

12. Ing. Peter Štucka KHPz Hokejový, plávanie 

13. Mgr.  Iveta Kuzárová CSYz Cvičenia zo SJL  

14. Mgr.  Iveta Kuzárová SCSz Školský literárny časopis ŠUM 

15. PaedDr.  Dana Joštiaková KNJz Krúžok nemeckého jazyka 

16. PaedDr. Adriana Gergelyová GaT Geograficko-turistický  

17.  Ing. Vincent Sokolák PCPz Projektovanie v CAD-e 

18. Ing.  Daniel Koterba STNz Stolný tenis SL 

19. Mgr. Dáša Senková STNz Stolný tenis dievčatá 

20. Mgr.  Dagmar Duchnická MSANJ Maturitný seminár z ANJ 
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21. Mgr.  Anna Derevjaníková 

 

Všeobecno-geografický  

22. Mgr.  Silvia Škapurová Sabolová SRJ Seminár z ruského jazyka 

23. Mgr.  Viera Buvaličová VOD Volejbalový 

24. Ing.  Helena Beňačková MKEz Myslím (a konám) ekonomicky 

25. Mgr.  Anna Kaletová ZDR Zdravotnícky  

26. RNDr. Margita Šlosárová OKZz Krásna žena 

27. Ing. Katarína Ondrejková ZSRz Žiacka školská rada 

28. PhDr. Marta Weissensteinerová LKUz Literárno-kultúrny  

29. Bc. Eva Hanečáková HVPz Hotelierstvo v praxi 

30. 

 

Michal Saloň OPKz Ochrana prírody a krajiny 

31. Mgr. Daniela Zimová SIJz Šijeme 

32. 

 

Peter Žoldák TURz Turistický Lomnička 

33. Bc.   Otília Martančíková SIR Šikovné ruky 

34. Bc. Stanislav Šoltisik PRDz Práca s drevom 

35. 

 

Michal Varchol ADBz Architektúra – dom, byt, záhrada 

36. Mgr. Milan Reľovský INTz Internetový Lomnička 

37. Ing.  Jozef Čanda STT Stolný tenis Lomnička 

38. Bc. Martin Leščinský PRDz Práca s drevom SL 

39. 

 

Milan Sumilas FUT3z Futbalový  

40. Ing.arch. Peter Štucka KaKT Kreslenie a kreatívna tvorba 

 

Činnosť každého krúžku v rozsahu 60 hodín bola v priebehu školského roku dodržaná.  

 

 

 

 

c)  Spolupráca školy s rodičmi poskytovanie služieb deťom, 
žiakom a rodičom 

  
 

 V školskom roku 2014/2015 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.     
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d)  Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, 
rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými 
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách 
podieľajú 

  

 

Škola hodnotí spoluprácu s rodičmi, rodičovskou radou, školskými poradenskými 

zariadeniami, miestnymi a regionálnymi inštitúciami, ostatnými strednými   školami a 

základnými školami regiónu, zamestnávateľmi absolventov školy a ďalšími svojimi 

partnermi ako veľmi dobrú.  

 

Škola v školskom roku 2014/2015 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 2015/2016 škola bude naďalej venovať maximálnu pozornosť úzkej 

spolupráci rodičov žiakov a školy s  ostatnými vonkajšími partnermi.  

 

 

V Starej Ľubovni 30.09.2015  

 

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 2014/2015 bola  prerokovaná  na  pedagogickej  

rade  dňa  26.08.2015. 
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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 2014/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

              Ing. Karol Lacko,  PhD. 

         vedúci Odboru školstva  ÚPSK 


