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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  
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zástupca pedagogických zamestnancov (úsek PV): Bc. Gabriela Hanečáková  
zástupca pedagogických zamestnancov (úsek TV): Ing. Peter Štucka  
3 zástupcovia rodičov 
1 zástupca žiakov : Bianka Valeková 
 
B) Iné poradné orgány školy: 

1) stále poradné orgány a komisie: 
- Rada školy 
- Žiacka školská rada 
- Pedagogická rada školy 
- Kolégium riaditeľa      
- Gremiálna a operatívna porada 
- Pracovné porady  
- Predmetové komisie (ďalej len PK) 
 

1. predmetová komisia  všeobecno-vzdelávacích a spoločenskovedných predmetov  
                                                                   vedúca PK: Mgr. Iveta Kuzárová  
 
2. predmetová komisia cudzích jazykov 
  vedúca PK: PaedDr. Dana Joštiaková 
 
3. predmetová komisia telesnej výchovy a športu 
  vedúci PK: PaedDr. Igor Fabian 
 
4. predmetová komisia prírodovedných predmetov 
                                                                          vedúca PK: Ing. Zuzana Pekárová 
 
5. predmetová komisia odborných predmetov pre skupiny študijných a učebných 

odborov, 63 ekonomika a organizácia, obchod a služby I, 64 ekonomika a 
organizácia, obchod a služby II, 29 potravinárstvo 

                                                                            vedúca PK: Ing. Dana Solovicová 
 
6. predmetová komisia odborných predmetov pre skupiny študijných a učebných 

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

  vedúci PK: Ing. Jozef Čanda 
 
7. predmetová komisia odborných predmetov pre skupiny študijných a učebných 

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

                                                                          vedúca PK: Ing. Peter Štucka 
 

 
2) Ďalšie poradné orgány školy: 
- Výchovný poradca - Ing. Štefánia Struková 
- Školský špeciálny pedagóg - Mgr. Dáša Senková, PaedDr. Helena Choborová 
- Komisia pre prípravu prijímacieho konania 
- Komisia pre prípravu maturitných skúšok 
- Komisia pre stredoškolskú odbornú činnosť 
- Komisia pre komisionálne skúšky a iné  
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- Stravovacia komisia   
- Komisia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
- Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia 
- Škodová a odškodňovacia komisia 

 
Koordinátori školských výchovno-vzdelávacích projektov : 
A) Koordinátor pre činnosť žiackej školskej rady - Ing. Katarína Ondrejková, 
B) Koordinátor projektu Škola podporujúca zdravie - PaedDr. Dana Joštiaková, 
C) Koordinátor prevencie – Ing. Petra Romanová  
D) Koordinátor projektu environmentálnej výchovy a enviroprojektov – Ing. Michal 

Stašenko 
E) Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu – PaedDr. Adriana Gergelyová 
F) Koordinátor informatizácie - Ing. Viera Sroková 
G) Koordinátor stredoškolskej odbornej činnosti - 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. 2015:  455 žiakov (Stará Ľubovňa + Lomnička) 
Z toho žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 61 žiakov 
 
Celkový počet žiakov k 31. 8. 2016:  440 žiakov (Stará Ľubovňa + Lomnička) 
Z toho žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 65 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 2015/2016 bolo spolu prijatých a  zapísaných do tried  1. ročníka strednej 
školy do jednotlivých študijných a učebných odborov  144  žiakov. 
Kritériá k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2015/2016 a podmienky pre prijatie 
uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka v školskom roku 2015/2016 úspešne splnilo 144 
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 2015/2016: 
 
5-ročný študijný odbor:  
1 trieda: 6323 K  hotelová akadémia - 29  
 
3-ročné učebné odbory:     
1 trieda:   3661 H  murár - 17 
   6444 H  čašník, servírka - 10 
 6445 H  kuchár - 8 
 6456 H  kaderník - 5 
    
1 trieda  4561 H 03 poľnohospodár – služby - 11 
  
študijné odbory nadstavbového  štúdia: 
1 trieda:            3659 L stavebníctvo - 4 
 6421 L  spoločné stravovanie - 7 
 6426 L  vlasová kozmetika - 12  
  
učebné odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi: 
   3161 F  praktická žena - 16 
 3686 F  stavebná výroba  - 12 
         4579 F  lesná výroba - 13 
    
Nenaplnenosť jednotlivých študijných a učebných odborov: 

 
Škola nenaplnila plánované počty žiakov pre prijatie na štúdium v školskom roku 2015/2016 
v týchto študijných odboroch: 
 
3650 M  staviteľstvo   
3656 K  operátor stavebnej výroby 
4211 M 16  záhradníctvo - záhradná a krajinárska tvorba  
6405 K  pracovník marketingu 
6444 K  čašník, servírka 
6445 K  kuchár 
 
Škola nenaplnila plánované počty žiakov pre prijatie pre školský rok 2015/2016 v týchto 
učebných odboroch: 
 
2964 H  cukrár 
3355 H  stolár 
3668 H  montér suchých stavieb 
6489 H  hostinský 
 
Počet tried plánovaných odborov v školskom  roku 2015/2016: 

- 5-ročné študijné odbory : 1 trieda 
- 3-ročné učebné odbory: 3 triedy 
- 2-ročné nadstavbové štúdium: 1 trieda 
- 2-ročné učebné odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi: 2 triedy 
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania  

 
 
A) Výsledky klasifikácie prospechu, dochádzky a správania žiakov k 30.6.2016 (Stará    
Ľubovňa) 
 
 

 
Prospech žiakov 

 
Správanie 

žiakov 

Počet vymeškaných 
hodín 

Prospeli Neprospeli 

R
oč

ní
k 

od
bo

r 

Po
če

t  
ži

ak
ov

 
 / 

za
čl

en
en

í 

 
spolu 

 
vyzna- 
menaní 

 
veľmi 
dobre 

 
ostat- 
ní 

 
Spol

u 

z 1 
pred- 
metu 

z 2 
pred- 
meto
v 

z 3 
a viac 
pred- 
metov 

O
pr

av
né

 sk
úš

ky
 

N
ek

la
si

fik
ov

an
í 

 Pr
ie

m
er

ný
 p

ro
sp

ec
h 

2.
st

up
eň

 

3.
st

up
eň

 

4.
st

up
eň

 

 Sp
ol

u 

 N
eo

sp
ra

ve
dl

ne
né

 

I.HOA 28/0 26 3 11 12 2 2 0 0 2 0 2,23 0 0 0 3557 56 

I.KCM 32/9 19 2 10 1 1 0 1 0 1 0 2,36 1 1 0 3838 272 

I.SVS 20/0 15 2 1 12 5 1 0 4 1 0 2,94 0 0 0 2007 1 

II.HOA 19/1 19 3 10 5 1 0 1 0 1 0 1,89 0 0 1 2279 142 

II.KCA 14/1  14 3 2 9 0 0 0 0 0 0 2,38 1 0 2 2220 219 

II.KCC 18/3 18 1 5 12 0 0 0 0 0 0 2,47 2 4 1 4206 774 

II.MSK 21/4 21 2 3 16 0 0 0 0 0 0 2,27 2 0 0 3198 198 

II.SVS 17/2 17 2 2 13 0 0 0 0 0 0 2,45 0 0 0 2722 96 

III.HOA 25/0 25 4 2 19 0 0 0 0 0 0 2,27 2 0 0 3935 139 

III.KCO 18/2 18 1 4 13 0 0 0 0 0 0 2,24 2 1 0 1402 141 

III.KCC 34/12 32 1 3 28 2 0 0 2 0 0 2,87 12 2 0 4156 545 
III.MSK 19/1 18 1 9 8 0 0 0 0 0 1 2,11 2 0 1 2764 433 
IV.HOA 20/1 20 3 5 12 0 0 0 0 0 0 2,03 3 2 1 4434 820 
IV.PMO 11/1 10 0 2 8 1 0 1 0 1 0 2,48 0 0 0 489 31 
IV.KCA 18/1 18 0 3 15 0 0 0 0 0 0 2,66 0 0 0 2604 193 
Spolu 314/38 295 28 72 183 12 3 3 6 6 1 2,38 27 10 6 43811   4060 

 
 
Priemerný počet vymeškaných ospravedlnených hodín na 1 žiaka je 139,5 
Priemerný počet vymeškaných neospravedlnených hodín na 1 žiaka je 12,92 
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B) Výsledky klasifikácie prospechu, dochádzky a správania žiakov k 30.6.2016 
     (Lomnička) 
 

 
Prospech žiakov 

Správanie žiakov 
Počet vymeškaných 

hodín 
Prospeli Neprospeli 

R
oč

ní
k 

od
bo

r 

Po
če

t  
ži

ak
ov

 
 / 

za
čl

en
en

í 

 
sp
olu 

 
vyzna- 
menaní 

 
veľmi 
dobre 

 
ostat- 
ní 

 
Spolu 

z 1 
pred- 
metu 

z 2 
pred- 
metov 

z 3 
a viac 
pred- 
metov 

O
pr

av
né

 
sk

úš
ky

 
N

ek
la

si
fik

ov
an

í 
 Pr

ie
m

er
ný

 p
ro

sp
ec

h 

2.
st

up
eň

 

3.
st

up
eň

 

4.
st

up
eň

 

 Sp
ol

u 

N
eo

sp
ra

ve
dl

ne
né

 

I.SLV 23/7 23 - 1 22 - - - - - - 3,17 3 5 - 5438 1296 

I.PRZ 16/6 16 1 3 12 - - - - - - 2,60 - 2 - 3343 124 

I.MUP 20/0 20 1 1 18 - - - - - - 2,76 2 1 - 3271 83 

II.SLV 21/10 21 - - 21 - - - - - - 3,67 13 - - 2921 452 

II.PRZ 15/3 15 - - 15 - - - - - - 3,09 2 - - 2260 261 

II.MUP 18/0 18 - 4 14 - - - - - - 2,47 5 2 - 3075 648 

III.MUP 13/0 13 - 1 12 - - - - - - 3,26 4 1 3 2605 495 

Spolu 126/27 126 2 10 114 - - - - - - 3,00 29 11 3 22913 3359 

Priemerný počet vymeškaných ospravedlnených hodín na 1 žiaka je 181,84 
Priemerný počet vymeškaných neospravedlnených hodín na 1 žiaka je 26,65 
 
 
C) Výsledky klasifikácie prospechu, dochádzky a správania žiakov k 31.8.2016 ( Stará    
Ľubovňa) 
 
 

 
Prospech žiakov 

 
Správanie žiakov 

Počet vymeškaných 
hodín 

Prospeli Neprospeli 

R
oč

ní
k 

od
bo

r 

Po
če

t ž
ia

ko
v 

/ z
ač

le
ne

ní
 

 
spolu 

 
vyzna- 
menaní 

 
veľmi 
dobre 

 
ostat- 
ní 

 
Spolu 

z 1 
pred- 
metu 

z 2 
pred- 
metov 

z 3 
a viac 
pred- 
metov N

ek
la

si
-

fik
ov

an
í 

 Pr
ie

m
er

ný
 

pr
os

pe
ch

 

2.
st

up
eň

 

3.
st

up
eň

 

4.
st

up
eň

 

 Sp
ol

u 

N
eo

sp
ra

ve
d

ln
en

é 

I.HOA 28/0 28 3 11 14 0 0 0 0 0 2,17 0 0 0 3557 56 
I.KCM 32/9 32 2 10 20 0 0 0 0 0 2,34 1 1 0 3838 272 
I.SVS 20/0 16 2 1 13 5 0 0 4 0 2,94 0 0 0 2007 1 
II.HOA 19/1 19 3 10 6 0 0 0 0 0 1,78 0 0 1 2279 142 
II.KCA 14/1  14 3 2 9 0 0 0 0 0 2,38 1 0 2 2220 219 
II.KCC 18/3 18 1 5 12 0 0 0 0 0 2,47 2 4 1 4206 774 
II.MSK 21/4 21 2 3 16 0 0 0 0 0 2,27 2 0 0 3198 198 
II.SVS 17/2 17 2 2 13 0 0 0 0 0 2,45 0 0 0 2722 96 
III.HOA 25/0 25 4 2 19 0 0 0 0 0 2,27 2 0 0 3935 139 
III.KCO 18/2 18 1 4 13 0 0 0 0 0 2,24 2 1 0 1402 141 
III.KCC 34/12 32 1 3 28 2 0 0 2 0 2,87 12 2 0 4156 545 
III.MSK 19/1 18 1 9 8 0 0 0 0 1 2,11 2 0 1 2764 433 
IV.HOA 20/1 20 3 5 12 0 0 0 0 0 2,03 3 2 1 4434 820 
IV.PMO 11/1 11 0 2 9 0 0 0 0 0 2,48 0 0 0 489 31 
IV.KCA 18/1 18 0 3 15 0 0 0 0 0 2,66 0 0 0 2604 193 

Spolu 314/38 307 28 72 207 0 0 0 6 1     43811 4060 

 
Priemerný počet vymeškaných ospravedlnených hodín na 1 žiaka je 139,52. 
Priemerný počet vymeškaných neospravedlnených hodín na 1 žiaka je 12,92. 
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D) Výsledky klasifikácie prospechu, dochádzky a správania žiakov k 31.8.2016 
(Lomnička) 
 

 
Prospech žiakov 

 
Správanie žiakov 

Priem. počet  
Vymeškaných 
 hodín  

Prospeli Neprospeli 

R
oč

ní
k 

od
bo

r 

Po
če

t ž
ia

ko
v 

/ z
ač

le
ne

ní
 

 
Sp
olu 

 
Vyzna- 
menaní 

 
Veľmi 
dobre 

 
Ostat- 
ní 

 
Spolu 

z 1 
pred- 
metu 

z 2 
pred- 
metov 

z 3 
a viac 
pred- 
metov N

ek
la

si
-

fik
ov

an
í 

 Pr
ie

m
er

ný
 

pr
os

pe
ch

 

2.
st

up
eň

 

3.
st

up
eň

 

4.
st

up
eň

 

 Sp
ol

u 

N
eo

sp
ra

ve
d

ln
en

é 

I.SLV  23/7 23 - 1 22 - - - - - 3,17 3 5 - 5438 1296 
I.PRZ 16/6 16 1 3 12 - - - - - 2,60 - 2 - 3343 124 
I.MUP 20/0 20 1 1 18 - - - - - 2,76 2 1 - 3271 83 
II.SLV 21/10 21 - - 21 - - - - - 3,67 13 - - 2921 452 
II.PRZ 15/3 15 - - 15 - - - - - 3,09 2 - - 2260 261 
II.MUP 18/0 18 - 4 14 - - - - - 2,47 5 2 - 3075 648 
III. MUP 13/0 13 - 1 12 - - - - - 3,26 4 1 3 2605 495 
Spolu 126/27 126 2 10 114 - - - - - 3,00 29 11 3 22913 3359 

 
 
Priemerný počet vymeškaných ospravedlnených hodín na 1 žiaka je 181,84 
Priemerný počet vymeškaných neospravedlnených hodín na 1 žiaka je 26,65 
 
 
 
E) Údaje  o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie  na maturitnej skúške 2016 
 
Počet prihlásených žiakov na MS : 47 
Externú časť maturitnej skúšky konalo:  

 zo slovenského jazyka  a literatúry:46 žiakov 
 z anglického jazyka: 26 žiakov 
 z nemeckého jazyka: 17 žiakov 

Neúspešní žiaci na externej časti maturitnej skúšky:   
 zo slovenského jazyka a literatúry : 12žiakov  
 z anglického jazyka:   11 žiaci 
 z nemeckého jazyka:14 žiakov 

Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky konalo: 
 zo slovenského jazyka a literatúry: 47 žiakov 
 z anglického jazyka: 26 žiakov 
 z nemeckého jazyka: 17 žiakov 

Neúspešní žiaci na písomnej forme internej časti maturitnej skúšky:   
 zo slovenského jazyka a literatúry : 1 
 z anglického jazyka: 0  
 z nemeckého jazyka: 1  

Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky konalo:45 žiakov 
Neúspešní žiaci z praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky: 45 
Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky konalo: 45 žiakov 
Neúspešní žiaci na ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z predmetov :   

 slovenský jazyk: 2 
 anglický jazyk: 5 
 nemecký jazyk: 1 

Dobrovoľná maturitná skúška : 0 žiakov 
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Dosiahnuté výsledky  v EČ a PFIČ  MS: 
 

Predmet Počet žiakov Úroveň Úspešnosť  EČ 
v  % 

Úspešnosť PFIČ 
v  % 

Slovenský jazyk a 
literatúra 46 - 73,91 97,87 

Anglický jazyk 26 B 1 57,69 100 
Nemecký jazyk 17 B 1 17,64 94,11 
 
Dosiahnuté výsledky z internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy: 
 

 
Maturitný predmet Počet žiakov 

Ústna forma 
Ø známka 

Slovenský jazyk 45 2,72 
Anglický jazyk 30 3,00 
Nemecký jazyk 15 2,81 
Praktická časť odbornej zložky 45 2,00 
Teoretická časť odbornej zložky 45 2,30 

 
 

Študijný odbor Počet žiakov 
Praktická časť OZ 

Ø známka 
Teoretická časť OZ 

Ø známka 

Pracovník marketingu 6 2,00 2,33 

Kuchár 8 2,16 3,00 

Čašník, servírka 10 1,60 2,50 

Operátor stavebnej výroby 4 1,75 1,50 

Vlasová kozmetika - 
nadstavbové štúdium   5 1,80 2,00 

Stavebníctvo - nadstavbové 
štúdium   3 2,00 1,00 

Spoločné stravovanie -
nadstavbové štúdium   9 2,44 2,44 

 
 
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. 



10 
 

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 písomnej forme internej časti maturitnej skúšky náročnosť tém a zadaní zo slovenského 
jazyka, zadaní z cudzích jazykov, výber tém a zadaní bola primeraná a v súlade 
s požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov. 

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.  
 
 
 
   Výsledky záverečných skúšok v školskom roku 2015/2016 

 
 

Počet žiakov 
Z toho 

 
 
 
 

Učebný odbor 
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3161 F praktická žena - Lomnička 15 0 0 11 11 0 4 
3661 H murár – Lomnička 5 0 0 2 2 0 3 
3686 F stavebná výroba -Lomnička   10 0 1 5 6 0 4 
4579 F lesná výroba - Lomnička 11 0 0 7 7 0 4 
4561 H 03 poľnohospodár – služby 
Lomnička 8 1 0 5 6 0 2 

6456 H kaderník  9 3 4 2 9 0 0 
2964 H cukrár 5 0 1 4 5 0 0 
3355 H stolár  4 2 2 0 4 0 0 
3661 H murár  5 1 4 0 5 0 0 
6445 H kuchár  15 1 5 9 15 0 0 
6444 H čašník, servírka  11 4 1 6 11 0 0 
Spolu 98 12 18 51 81 0 17 
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f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov  a ich 
zameraní, v ktorých škola zabezpečuje  výchovu 
a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 
 

Študijné odbory: 
6323 K  hotelová akadémia 
6405 K  pracovník marketingu 
3656 K operátor stavebnej výroby 
6445 K            kuchár 
6444 K            čašník, servírka 
 
Denné nadstavbové štúdium 
3659 L stavebníctvo  
6421 L spoločné stravovanie 
6426 L vlasová kozmetika 
 
Učebné odbory: 
2964 H            cukrár     
3355 H  stolár 
3661 H murár 
4561 H 03 poľnohospodár so zameraním – služby 
6444 H čašník, servírka   
6445 H  kuchár 
6456 H kaderník 
 
Učebné odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi: 
3161 F             praktická žena   
3686 F            stavebná výroba 
4579 F lesná výroba 
 
Experimentálne overovanie: 
Škola neoverovala žiadny experimentálny  študijný alebo  učebný odbor. 
 
 
 

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

 
 
Veková štruktúra pedagogických zamestnancov 
 

Vek Do 30 
rokov 

31 – 40 
rokov 

41 – 50 
rokov 

51 – 60 
rokov 

nad 60 
rokov 

Všetkých 
zamestnancov 

spolu 

Priemerný 
vek 

Počet 
zamestnancov 

8 10 16 21 9 64 43,45 

Z toho ženy 5 7 12 21 4 41 45,34 
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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 
Z toho MOV s 1. kvalifikačnou skúškou 
Z toho MOV s 2. kvalifikačnou skúškou 

 
14 
9 
5 
1 

  ÚSO s 1. atestáciou  1 
  So SŠ vzdelaním a DPŠ   3 
  So SŠ bez DPŠ 1 
 
 
Veková štruktúra odborných zamestnancov 
 

Vek Do 30 
rokov 

31 – 40 
rokov 

41 – 50 
rokov 

51 – 60 
rokov 

nad 60 
rokov 

Všetkých 
zamestnancov 

spolu 

Priemerný 
vek 

Počet 
zamestnancov 

 1 1   2 42,85 

Z toho ženy  1 1   2 42,85 
 
 
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 
2 

  Odborní zamestnanci s 2. kvalifikačnou 
skúškou 

0 

  Odborní zamestnanci s vedecko-
akademickou hodnosťou 

0 

 
Počet nepedagogických zamestnancov:  25 
z toho na úseku technicko-ekonomických činností: 20 
školská jedáleň: 5  
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 
školy 

 
 
V školskom roku 2015/2016 sa pedagogickí zamestnanci školy zúčastnili týchto foriem 
ďalšieho vzdelávania: 
 
Adaptačné vzdelávanie:  

- 1 pedagogický zamestnanec (1 učiteľ)   
 
Aktualizačné vzdelávanie: 
 Regionálne pracovisko MPC Prešov, T. Ševčenka 11, 080 20  Prešov   

- Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia s dôrazom na rozvíjanie psychomotorických schopností a zručností: 2 
asistenti 

 MAPA s.r.o., Košice 
- Príprava a spracovanie obrazového materiálu programovým vybavením systému 

Windows: 1 MOV 
 Uni kredit, n.o., B. Nemcovej 8, Banská Bystrica 

- Vzdelávanie pedagogických zamestnancov ŽŠ a SŠ: 3 MOV 
 Katolícka univerzita, Ružomberok  

- Prípravné  atestačné vzdelávanie k druhej atestácii: 1 učiteľ  
 

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

- Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia: 2 asistenti 

 Interaktívna škola s.r.o., Vajanského 29, Prešov 
- Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh: 3 MOV 

 
Špecializačné vzdelávanie  
 ŠIOV, Bratislava  

- Národný projekt „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“: 1 učiteľ 
- Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových/výchovných poradcov na SOŠ: 1 

učiteľ 
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i) Údaje o aktivitách  a prezentácii školy na verejnosti 
 
 

V rámci činnosti predmetovej komisie všeobecno-vzdelávacích a spoločenskovedných 
predmetov  boli v školskom roku 2015/2016 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, OBN                                                                                          

 
I. polrok 
 
Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích a spoločenskovedných predmetov pracuje podľa 
Plánu práce PK na školský rok 2015/2016, 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. 
 Školské vzdelávacie programy pre I., II. a III.ročník študijných a učebných odborov, 

IV. ročník študijných odborov pre šk.r.2015/2016.  
 Realizácia školských súťaží a zapojenie sa do ďalších súťaží a aktivít.  
 Príprava a realizácia exkurzie do Bratislavy – Svetová výstava TITANIC. 
 Ponuka vzdelávacích programov MC.                 
 Ponuka záujmových útvarov členov PK. 
 Ročné tematické plány pre žiakov, ktorí sú začlenení do výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 
 Vstupné testy a vstupné diktáty. 
1.   Priebežné plnenie tematických plánov. 
2.   Analýza vstupných testov a diktátov zo SJL.                                                      
3.   Príprava triedneho a školského kola HK. 
4.   Príprava olympiády zo SJL pre žiakov končiacich ročníkov. 
5.   Vyhodnotenie realizácie rozhlasových relácií a tvorby časopisu ŠUM. 
6.   Tvorba násteniek.  
7.   Príprava školského časopisu do súťaže Štúrovo pero. 
8.   Priebežná kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, ktorí sú začlenení                     
       do výchovno-vzdelávacieho procesu. 
9.   Príprava a realizácia školskej súťaže Za krásu slova. 
10.   Príprava žiakov na Olympiádu ľudských práv. 

 
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. 
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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 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 29 3,61 3,19 
I.SVS 12 4,2 4,25 

 
Najčastejšie nedostatky – diktát: 
 pravopis prídavných mien – N pl., 
 rozlišovanie/pravopis vzorov prídavných mien pri skloňovaní – napr. 

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

chlapi/duby, ženy/kosti, ... 
 písanie veľkých písmen vo vlastných podstatných menách a viacslovných názvoch, 
 písanie vybraných slov, 
 písanie dĺžňov,  
 prípony podstatných mien –ov, -ou, 
 pravopis predložiek s, so, 
 písanie predložkových spojení, napr. predomnou, sním,... 
 písanie čiarky v súvetí a jednoduchej vete.  

Nedostatky - test: 
 najväčší problém – čítanie s porozumením, mechanické čítanie textu bez hľadania 

súvislostí,  
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 nepozornosť pri práci s textom, 
 slabé poznatky z jazyka - problémy so slovnými druhmi, veľké nedostatky v určovaní 

vetných členov, druhov viet, veľmi slabá slovná zásoba. 

V I.HOA je vysoký počet žiakov a náročná práca s nimi, pretože medzi žiakmi sú veľké 
vedomostné rozdiely. V triede sú žiaci s vynikajúcimi výsledkami, napr. E. Tarjányová, 
výbornými výsledkami, V. Žilková, V. Smoroňová, M. Šulíková, K. Lichvár, no je 
pomerne vysoký počet žiakov so slabými výsledkami, napr. J. Bučko, A. Žihaľová, B. 
Hlaváčová, s veľmi slabými výsledkami, A. Smreková.  Za 1. polrok  boli traja žiaci zo SJL 
hodnotení známkou nedostatočný:  
P.Baláž – žiadna príprava na vyučovanie, nedokáže zvládnuť a zapamätať si ani základné 
učivo, nezaujíma sa o aktivity hlavne z dôvodu veľkých nedostatkov vo vedomostiach, 
vymeškal veľké množstvo vyučovacích hodín. Na hodinách je preňho najdôležitejšie, či môže 
vybaviť telefonát, ísť na toaletu, odísť z vyučovania. Napriek tomu sa v priebehu polroka sa 
jeho správanie mierne zlepšilo, nie je už arogantný, snaží sa zvládať emócie, ale študijný 
odbor je pre neho veľmi náročný. 
A. Hrebík – študijný odbor je pre neho veľmi náročný, nedokáže zvládnuť a zapamätať si ani 
základné učivo, nedokáže sa sústrediť, na hodinách sleduje hlavne čo robia ostatní,  učiť sa 
začne, až keď je nejaký problém, ale jeho úsilie nezodpovedá vedomostiam. Za svoju  
dostatočnú odpoveď považuje čokoľvek, čo napíše či povie. 
I.Mižigarová – je pohodlná, snaží sa podvádzať, sľubuje zlepšenie, no nič neplní, vôbec sa 
nepripravuje na vyučovanie. Hodnotenie si dokáže vylepšiť slohovými prácami a diktátmi. 

V I.SVS  známkou nedostatočný boli hodnotení žiaci : 

L. Vajdová – žiačka vymeškala veľmi vysoký počet hodín, vyhýba sa preverovaniu 
vedomostí , nadstavbové štúdium je pre ňu veľmi náročné a zároveň sa na vyučovanie vôbec 
nepripravuje, je veľmi pohodlná.  
J.Janečka  –  žiak vymeškal veľmi vysoký počet vyučovacích hodín, vôbec sa na vyučovanie 
nepripravuje, svoje schopnosti vôbec nevyužíva, je pohodlný, ak je presvedčený, že niečo 
nedokáže, veľmi rýchlo rezignuje. 
Ostatní žiaci okrem S. Knapíkovej, M. Knapíkovej, G. Girgoškovej a M. Pardusa patria 
k slabým žiakom a boli hodnotení známkou dostatočný.   

 
Vyučovací proces, príprava žiakov a ich výsledky 

Najčastejšie problémy na hodinách predmetu slovenský jazyk a literatúra: 

 Mechanické prijímanie informácií bez  záujmu precvičiť problémovú úlohu. 
 Chýbajúca sebakontrola po vyriešení úlohy. 
 Nezáujem o následné vzdelávanie, precvičovanie zručností a upevňovanie vedomostí 

a s tým súvisiaca takmer žiadna alebo žiadna príprava na vyučovanie. 
 Vplyv nárečia, napr. písanie dĺžňov. 

Okamžitá rezignácia, reakcia ja to neviem bez toho, aby žiak pracoval na riešení 
úlohy. Požiadavky učiteľa či prípadnú domácu úlohu považujú mnohí žiaci za 
nezmyselné, zbytočné, odignorujú to. 

 Veľmi vysoký počet žiakov, ktorí majú veľkú absenciu na vyučovacom procese 
(choroba počas teoretického vyučovania, „zázračné“ uzdravenie počas praktického 
vyučovania a opäť PN). 

 Vyhýbanie sa preverovaniu vedomostí, žiaci tak majú nedostatok známok. Považujú 
za samozrejmé, že učiteľ má povinnosť udeliť im výslednú známku aj za takýchto 
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podmienok, prípadne posledný týždeň pred klasifikáciou neustále požadujú 
hodnotenie. 

 Žiadna príprava na vyučovanie počas praktického vyučovania a tým prehlbovanie 
nedostatkov, keďže žiaci sa nepripravia ani deň pred nástupom na teoretické 
vyučovanie.  

 Používanie mobilných telefónov či tabletov na vyučovaní. Na upozornenia žiaci 
reagujú podráždene, neodložia ich, prípadne vyjednávajú, aj keď mnohí si už zvykli, 
že neostáva im nič iné iba položiť tieto predmety po vyzvaní na katedru. 

 Veľkým problémom sú žiaci, hlavne nadstavbári, s IUP. Na konzultácie takmer vôbec 
nechodia, spomenú si, že chodia do školy tesne pred polročným hodnotením, ich 
príprava nie je takmer žiadna. Požadujú iba vypracované poznámky,  nemajú záujem 
samostatne sa pracovať a následne prekonzultovať prípadné nedostatky. Viacerí sa ani 
nedostavili na preverenie vedomostí, vôbec ich nepoznáme.  

 Mnohí žiaci nemajú záujem zlepšovať sa, analýzy diktátov či preverovaní vedomostí 
a úlohy zamerané na čítanie s porozumením berú ako nutné zlo. Domácu prípravu 
nepovažujú za potrebnú, po PN či praktickom vyučovaní nemajú záujem doplniť si 
poznámky a doučiť sa i s pomocou učiteliek na konzultáciách. 

 Popoludňajšie konzultácie žiaci nemajú záujem využívať.  
 

Odstraňovanie nedostatkov: 
Učiteľky precvičujú pravopis, následne realizujú rozbor chýb, upozorňujú na chyby pri 
akomkoľvek písomnom  či ústnom prejave. Snažia sa pripravovať úlohy zamerané na 
tvorivosť a čítanie s porozumením nielen pri preberaní nového učiva, ale i precvičovaní či 
upevňovaní získaných vedomostí.  

 
 Vyučujúci zo SJL aj v tomto školskom roku 17. decembra 2015 zrealizovali olympiádu zo 

SJL pre žiakov končiacich ročníkov študijných odborov a nadstavbového štúdia, aby si 
vyskúšali svoje znalosti i schopnosti pracovať s testom externej časti 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 37 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 test a témy MS 2015, 
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 ( Stanislav, IUP, 20,31%, Smoleňová  - 23%, F. Barnovský – 15%, S. 
Majerníčková – 20%, M. Saloň – 17%, L. Karaš – 18%, A. Barlík – 28%, R. 
Červeň – 17%, M. Smoleň – 28%. 

 Na hranici úspešnosti  skončila T. Beňáková – 34%, K. Michnová (ZZ) – 34%, 
D. Spilka –34%, A. Gontkovičová – 34%. 
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 Test nepísali:  
  4 žiaci z II.SVS: Š. Andráš (ZZ), A. Bečvář, S. Konkoľ, Z.   Cirbusová,  
  3 žiaci zo IV.PMO: M.Labant, A. Čurejová, obaja študujú IUP a počas 
        štúdia dosahujú veľmi slabé výsledky, a A. Štupáková. 

 žiaci s najvyšším počtom bodov : K.Bujňáková - 78% J. Birčáková – 70% 
N. Plavčanová – 75%.  

- Interná časť písomnej formy - možnosť výberu zo štyroch žánrov: 
 Žiaci si vyberali hlavne rozprávanie a umelecký opis, 
 mali problém s vystihnutím témy, 
 v rozprávaní niekedy chýbalo rozuzlenie zápletky, 
 umelecký opis si vyberali, pretože mali pocit, že téma je ľahká – pohľad z okna 

vlaku, nedokázali však využívať hlavné znaky umeleckého opisu – využívanie 
umeleckých prostriedkov, skĺzali do rozprávania – traja žiaci nedodržali rozsah 
potrebný pre úspešnosť. 

 
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, 

 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. 

Ďalšie dôvody sú uvedené v časti Najčastejšie problémy na hodinách predmetu slovenský 
jazyk a literatúra, s.4. 

Najväčší problém so zvládnutím externej časti písomnej formy MS budú mať hlavne žiaci, 
ktorí nezvládli „skúšobnú maturitu“. Väčšina z nich  pristupuje 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.  

Najproblémovejší žiaci končiacich ročníkov a nadstavbového štúdia: 

 M. Saloň, II.SVS – žiak so ŠVVP- ZZ, dosahuje slabé vyučovacie výsledky, pod 
ktoré sa podpísali vývinové poruchy učenia (zabúdanie, neschopnosť aplikovať 
osvojené gramatické javy- pravidlá), ale tiež i častá absencia na vyučovaní, slabá 
domáca príprava. Na MS bude mať predĺžený čas, pri reálnom zhodnotení jeho 
možností bude mať veľký problém zvládnuť externú časť MS. So slohom by nemal 
mať problémy, nakoľko má pomerne bohatú slovnú zásobu, vie sa písomne 
vyjadrovať, jeho písmo je úhľadné, čitateľné. 

 L. Karaš, A. Barlík, R. Červeň, všetci IV.KCA - dosahujú slabé vyučovacie 
výsledky počas celého štúdia. Nemajú záujem o predmet ani o učenie, často vyrušujú, 
sú nesústredení, je potrebné ich neustále napomínať, nabádať k činnosti, domáca 
príprava je nulová. 
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 M. Labant, IV.PMO (IUP) – dosahuje veľmi slabé výsledky. Nedokáže pracovať na 
problémových úlohách, nedokáže pracovať s textom, má minimálne vedomosti 
z jazyka. Už počas denného štúdia mal s učením problémy, počas prerušenia štúdia 
v jeho vedomostiach vznikli ešte väčšie medzery.  

 A. Čurejová, IV.PMO (IUP) – žiačka neabsolvovala komisionálnu skúšku zo SJL,  
TU uviedla že je v zahraničí, no pohybuje sa v mesta Stará Ľubovňa. Zároveň počas 
štúdia neprejavovala veľký záujem o učenie, zvyčajne bola hodnotená známkou 
dostatočný.  

Je potrebné ale vyzdvihnúť prácu začleneného žiaka D. Zajaca, IV.PMO. Je to zdravotne 
znevýhodnený žiak, ktorý sa zodpovedne pripravuje a pracuje na vyučovacích hodinách 
a cvičeniach zo SJL,  musí však vynaložiť veľkú námahu pre dosiahnutie priemernej známky, 
no má záujem byť úspešný. 

 
 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 títo 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 III.KCC a I.KCM 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, 
 nezáujem o vyučovací proces a presvedčenie, že musia byť hodnotení aj s jednej 

prípadne dvoch známok.  
 

Problémoví začlenení žiaci: 
 W. Švancarová, II.HOA  > žiačka nevyužíva svoje schopnosti, je pohodlná, zaťatá, 

zvykne meškať na začiatok vyučovacej hodiny.  O to, čo považuje za náročné, stráca 
záujem.  

 D. Čížik, III. KCC > nesústredený, rozháraný, taká je i jeho práca, na hodinách často 
manipuluje s mobilom, je potrebné  neustále ho napomínať, kontrolovať, na hodinách 
hľadá výhovorky, ako sa vyhnúť práci. Poznámky píše nesystematicky, písmo je ťažko 
čitateľné, bez diakritiky, úprava neúhľadná. 

 M. Compeľ, II.MSK > podobne jako Čížik  - na hodinách nepracuje, nemá záujem 
o učenie, niekedy je drzý, vulgárny. 

 M. Čoma, III.KCC > často absentuje na vyučovaní. 
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 A. Diňová, III.KCC > to isté ako Čížik, zároveň často absentuje na vyučovaní. 
 

Aktívni začlenení žiaci: 
 J. Ogurčák, III.KCC > veľmi snaživý, aktívny so zodpovedným prístupom 

k vyučovaniu i samostatnej práci. 
 Dalibor Zajac, IV.PMO >  pravidelne chodí na hodiny, je snaživý, nové poznatky 

ovláda s miernou podporou učiteľa, povinnosti plní veľmi zodpovedne, pravidelne sa na 
vyučovanie pripravuje. 

      
Ostatní začlenení žiaci pracujú na vyučovacích hodinách bez výraznejších výkyvov. 

 Všetci žiaci, intaktní i zdravotne znevýhodnení, majú možnosť využívať presne 
vymedzené konzultačné hodiny na doučovanie, precvičenie nových poznatkov, 
preopakovanie učiva. Žiaľ, neprejavujú o ne záujem. Mnohí žiaci končiacich ročníkov 
majú problém absolvovať i záujmové útvary zamerané na opakovanie a precvičovanie 
učiva – prípravu na MS.    

Kultúrna a tvorivá činnosť: 

 8.10.2015 žiaci III.HOA, III.KCO, IV.PMO boli na divadelnom predstavení – muzikáli 
ŠTÚROVCI v Dome kultúry v Starej Ľubovni. Išlo o netradičné spracovanie života 
velikánov slovenského národa. Štúrovci pôsobili skôr ako súčasníci, hudobná skupina, 
ktorá spracováva svoju literárnu tvorbu do hudobnej podoby, napr, i hip hopu či rocku, a 
pripravuje sa na svoj prvý koncert v garáži.  

 Valéria Valeková z II.HOA pod vedením Mgr. Kuzárovej sa zapojila do elektronickej 
celoslovenskej literárnej súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR. Jej hlavnou 
témou bol život v mieri a vojne. Práca nepostúpila medzi päť najlepších na Slovensku, ale 
porotu zaujala. Zároveň pripravuje vlastnú tvorbu do literárnej súťaže ZÁCHVEVY. 

 Triedy III.HOA, IV.PMO,II.KCA spolu so svojimi triednymi učiteľkami a niektorí žiaci 
z I.HOA,II.HOA., III.KCO a I.SVS navštívili 24. septembra 2015 Svetovú výstavu 
TITANIC na výstavisku Incheba v Bratislave. Celá výstava dokonale a pravdivo 
zobrazuje historické súvislosti, spoločenskú a politickú situáciu vo svete a na Slovensku 
začiatkom 20. storočia a celú históriu parníka Titanic.  
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 Žiaci tohtoročných tretích ročníkov študijných odborov väčšinou nemajú záujem o  
stredoškolskú odbornú činnosť ani po upozornení, že výsledky ich práce sa budú hodnotiť. 
Žiaci IV.PMO, A Štupáková, K. Bujňáková, R. Grešák, ktorí pripravili veľmi kvalitnú 
prácu pod názvom Spoločenská hodnota drevín na sídlisku Západ v Starej Ľubovni 
a mohli sa do SOČ zapojiť aj v tomto školskom roku, znechutení hodnotením 
z predchádzajúceho ročníka, nechcú v súťaži pokračovať.  

 Redakčná rada časopisu ŠUM pripravila jedno číslo časopisu, ktoré je zamerané na 
aktivity žiakov v prvom polroku školského roka 2015/2016. V tomto čísle sa objavuje aj 
tvorba V. Valekovej z II.HOA. Nastala aj zmena medzi členmi redakčnej rady. Svoju 
redakčnú činnosť ukončili A. Štupáková, K. Bujňáková, R. Grešák, všetci zo IV.PMO, 
ktorí sú už v maturitnom ročníku. Čiastočne ich nahradila P.Begalová z I.HOA a zapojiť 
sa do redaktorskej činnosti má už aj E. Tarjányová tiež z I.HOA. 

 21. 12. 2015 žiaci III.HOA si opäť pripravili predvianočné posedenie spolu so svojou 
triednou učiteľkou. Varili vianočnú kapustnicu, punč, piekli lievance. Všetko sa vydarilo, 
jedlá chutili. Niektorí žiaci si vymenili drobné darčeky.   

 V januári redakčná rada časopisu ŠUM sa pod vedením Mgr. Kuzárovej zapojila do 
celoslovenskej súťaže triednych a školských  časopisov ŠTÚROVO PERO, ktorú 
organizuje Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene spolu s TV Markíza a nadáciou 
Slovenskej sporiteľne. Do hlavnej súťaže zaslali dve čísla časopisu vydané v tomto 
kalendárnom roku, ale zapojili sa i do súťaže Nadácie Slovenskej sporiteľne, kde zaslali 
číslo zamerané na finančnú gramotnosť.  

 
Informačná a propagačná a dokumentačná činnosť : 
 
 25. novembra 2015 žiačky II.HOA V. Valeková a M. Sroková reprezentovali školu na 

Burze informácií a stredných škôl, ktorú organizoval ÚPSVaR v Starej Ľubovni. Žiačky 
pripravili spolu s Mgr. Kuzárovou a PaedDr. Gergelyovou PowerPointovú prezentáciu 
o živote našej školy a jej možnostiach štúdia, následne ju odprezentovali na burze žiakom 
deviatych ročníkov ľubovnianskych základných škôl.  

 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. PaedDr. A. Gergelyová 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 Medzinárodný 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, 
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- 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, 
- 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, 
- zvážiť zvýšenie počtu hodín zo SJL v učebných odboroch, mnohí žiaci majú záujem 

pokračovať v nadstavbovom štúdiu, ukončiť štúdium maturitnou skúškou a v učebných 
odboroch nie je dostatok času na zvládnutie učiva a precvičovanie gramatických javov 
a čítania s porozumením, 

- zvážiť spolu s ostatnými vyučujúcimi iných predmetových komisií možnosti 
problémových žiakov v I.HOA a v prípade, ak nezmenia svoj prístup k vyučovaniu 
a nezlepšia svoje výsledky, navrhnúť im zmenu študijného odboru na učebný, 

- zriadiť odbornú učebňu slovenského jazyka a literatúry vybavenú  IKT (interaktívna 
tabuľa, notebook,  tablety). 

 
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 2015/2016, 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. 
 Analýza olympiády zo slovenského jazyka a literatúry žiakov končiacich ročníkov 

študijných odborov.  
 Analýza výsledkov žiakov za 1.polrok šk.r. 2015/2016 a výsledky žiakov so ŠVVP. 
 Analýza prípravy nástenných novín. 
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 Príprava  a zabezpečenie bezproblémovej realizácie EČ a PFIČ MS zo SJL. 
 Príprava náučnej exkurzie na Duklu a do múzea vo Svidníku - Po stopách 2. svetovej 

vojny 
 Priebežná kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, ktorí sú začlenení do 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 
 Príprava žiakov končiacich ročníkov študijných odborov a nadstavbového štúdia na 

ústnu formu internej časti maturitnej skúšky zo SJL. 
 Vyhodnotenie plnenia ročných tematických plánov. 
 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2015/2016 

v jednotlivých predmetoch. 
 Analýza výsledkov MS zo SJL. 
 Analýza  práce PK všeobecnovzdelávacích a spoločenskovedných predmetov 

v školskom  roku 2015/2016. 
 Námety pre prácu PK v školskom roku 2016/2017. 

Záujmová činnosť: 
Členovia PK všeobecnovzdelávacích a spoločenskovedných predmetov aj v druhom polroku 
školského roka 2015/2016 pracovali so žiakmi v týchto záujmových útvaroch: 
Maturitný seminár zo SJL , Cvičenia zo SJL pre žiakov končiacich a tretích ročníkov – Mgr. 
Kuzárová, Mgr. Merklová, 
Školský literárny časopis ŠUM – Mgr. Kuzárová. 
Žiaci IV.KCA i žiaci II.SVS však mali o takúto možnosť zlepšiť sa v predmete slovenský 
jazyk a literatúra minimálny záujem.  
Vzdelávacia oblasť: 
Hodnotenie plnenia časovo-tematických plánov: 
Ročné tematické plány z jednotlivých predmetov sa plnili priebežne, ich ciele boli splnené 
podľa možností a schopností jednotlivých žiakov. 
 
Zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov zo SJL za školský rok 2015/2016 : 

 Pravopis    –  pretrvávajúce 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. 
V triedach I.HOA a II.HOA sa však už nachádza vyšší počet žiakov, ktorí siahnu po 
knihe aj bez donútenia a čítajú beletriu aj počas vyučovacích prestávok. 

 Vedomostná úroveň  -  pretrvává problém s čítaním s porozumením, príprava žiakov 
jeu väčšiny, ak vôbec 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. Pretrváva 
pomerne nízky počet žiakov, ktorí pociťujú potrebu rozvíjať a zlepšovať sa, 
odstraňovať nedostatky, niektorí šikovní žiaci vo svojom vzdelávaní poľavia, 
uprednostnia mimoškolské aktivity, prípadne mnohí očakávajú, že vedomosti a dobré 
známky  získajú bez akejkoľvek prípravy či pričinenia už len preto, že sú na 
vyučovacej hodine. Zároveň pretrváva  problém s domácou prípravou, naďalej 
odborný výcvik či prax považujú za obdobie, kedy sa vôbec nemusia pripravovať na 
teoretické vyučovanie. Neustálym opakovaním/pripomínaním či vysvetľovaním už 
„starého učiva“ sa stráca možnosť dôkladnejšie precvičovať už prebraté učivo. 

 Žiaci so ŠVVP – zdravotne znevýhodnení žiaci postupovali podľa plánov 
vypracovaných špeciálnym pedagógom v spolupráci s učiteľkami SJL. Tak ako 
intaktní žiaci aj títo žiaci sú individuality s rozlične  pristupujúce k vzdelávaniu. 
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Niektorí pracujú zodpovedne, snažia sa, niektorí hľadajú možnosti, ako sa vyhnúť 
povinnostiam, prípadne skúšajú, do akej miery sú učiteľky ochotné tolerovať ich 
nezodpovednosť. 
 

Najčastejšie problémy súvisiace so vzdelávaním intaktných žiakov  i  žiakov so ŠVVP:                   
 problém s čítaním s porozumením,  
 mechanická príprava žiakov, ktorí sa nezamýšľajú  nad zmyslom textu, 
 problém pri analýze textu, výbere jeho podstatných znakov – prepojenie teórie 

s praxou, 
 problém spracovávať informácie, vyjadrovať sa svojimi slovami, žiaci využívajú 

hlavne mechanické odpovede bez zamýšľania sa nad zadanou úlohou, tento 
problém súvisí aj so zdravotným znevýhodnením niektorých žiakov, 

 nepravidelná alebo žiadna príprava žiakov na vyučovací proces, 
 častá absencia pre chorobu, 
 absencia súvisiaca s dohodnutým preverením vedomostí a následným hodnotením, 
 nepozornosť a nesústredenosť súvisiace so zdravotným problémom, 
 náročnosť a rozsah učiva pre žiakov študijných odborov a nadstavbového štúdia 

(ťažká zvládnuteľnosť úloh zameraných na čítanie s porozumením, na výber 
podstatných znakov, na gramatické úlohy), 

 benevolentný, niekedy až arogantný prístup k štúdiu i požiadavkám vyučujúcich 
s reakciou – „veď aj tak prejdem“. 

     Opatrenia pre dosahovanie lepších výsledkov: 
 neustále precvičovať gramatické javy na rôznych vyučovacích hodinách 

primeranou formou s dostatočnou časovou dotáciou, 
 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, výchovným poradcom a rodičmi.   
 

Výsledky žiakov prvých ročníkov 
V I.HOA je vysoký počet žiakov a náročná práca s nimi, pretože medzi žiakmi sú veľké 
vedomostné rozdiely. V triede sú žiaci s vynikajúcimi výsledkami, napr. E. Tarjányiová, 
výbornými výsledkami, V. Žilková, V. Smoroňová, M. Šulíková, K. Lichvár, no je 
pomerne vysoký počet žiakov so slabými výsledkami, napr. J. Bučko, A. Žihaľová, B. 
Hlaváčová, I. Mižigarová (žiačka zlepšila svoje správanie a čiastočne aj prístup 
k povinnostiam), s veľmi slabými výsledkami A. Smreková.   
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Za 2. polrok  boli dvaja  žiaci hodnotení zo SJL známkou nedostatočný:  
P.Baláž – u tohto žiaka pretrváva problém s prípravou na vyučovanie. Vôbec sa nepripravuje, 
nedokáže zvládnuť a zapamätať si ani základné učivo, nezaujíma sa o aktivity hlavne 
z dôvodu veľkých prehlbujúcich nedostatkov vo vedomostiach. Vymeškal veľké množstvo 
vyučovacích hodín. Stále je preňho najdôležitejšie, či môže vybaviť telefonát, ísť na toaletu, 
odísť z vyučovania. V priebehu druhého polroka sa jeho správanie výrazne zlepšilo, nie je už 
vôbec arogantný, zvláda svoje emócie, uzná svoj nedostatok, ale s takýmto benevolentným 
prístupom k príprave na vyučovanie má veľký problém zvládať študijný odbor.  
A. Hrebík – študijný odbor je pre neho veľmi náročný, má veľké nedostatky vo 
vedomostiach, nezvládol učivo základnej školy a nedokáže zvládnuť a zapamätať si ani 
základné učivo na strednej škole. Nedokáže sa sústrediť, na hodinách sleduje hlavne čo robia 
ostatní,  učiť sa začne, až keď je nejaký závažný problém. Jeho úsilie však nezodpovedá 
nadobudnutým  vedomostiam. Aj keď na hodine SJL prejaví záujem o cvičenia, 
o popoludňajšie doučovanie nemá záujem. Za svoju  dostatočnú odpoveď považuje čokoľvek, 
čo napíše či povie. 

V I.SVS  známkou nedostatočný boli hodnotení žiaci : 
L. Vajdová – žiačka, ktorá aj v 2.polroku vymeškala veľmi vysoký počet hodín (neprítomná 
bola v druhom polroku na 38 vyučovacích hodinách), vyhýba sa preverovaniu vedomostí, 
nadstavbové štúdium je pre ňu veľmi náročné a zároveň sa na vyučovanie vôbec nepripravuje, 
je veľmi pohodlná, neustále hľadá výhovorky, vôbec neabsolvovala prvé vyučovacie hodiny.  
J.Janečka  –  žiak vymeškal veľmi vysoký počet vyučovacích hodín, vôbec sa na vyučovanie 
nepripravuje, svoje schopnosti nemá záujem nevyužívať, je pohodlný, ak je presvedčený, že 
niečo nedokáže, veľmi rýchlo rezignuje.  
Ostatní žiaci okrem S. Knapíkovej, M. Knapíkovej, G. Girgoškovej a M. Pardusa patria 
k slabým žiakom a boli hodnotení známkou dostatočný.   

 
Vyučovací proces, príprava žiakov a ich výsledky 

Najčastejšie pretrvávajúce problémy na hodinách predmetu SJL : 

 Mechanické prijímanie informácií bez  záujmu precvičiť problémovú úlohu. 
 Chýbajúca sebakontrola po vyriešení úlohy. 
 Nezáujem o následné vzdelávanie, precvičovanie zručností a upevňovanie vedomostí 

a s tým súvisiaca takmer žiadna alebo žiadna príprava na vyučovanie. 
 Vplyv nárečia, napr. písanie dĺžňov. 

Okamžitá rezignácia, reakcia ja to neviem bez toho, aby žiak pracoval na riešení 
úlohy. Požiadavky učiteľa či prípadnú domácu úlohu považujú mnohí žiaci za 
nezmyselné, zbytočné, odignorujú to. 

 Veľmi vysoký počet žiakov, ktorí majú veľkú absenciu na vyučovacom procese 
(choroba počas teoretického vyučovania, „zázračné“ uzdravenie počas praktického 
vyučovania a opäť PN). 

 Vyhýbanie sa preverovaniu vedomostí, žiaci tak majú nedostatok známok. Považujú 
za samozrejmé, že učiteľ má povinnosť udeliť im výslednú známku aj za takýchto 
podmienok, prípadne posledný týždeň pred klasifikáciou neustále požadujú 
hodnotenie. 

 Žiadna príprava na vyučovanie počas praktického vyučovania a tým prehlbovanie 
nedostatkov, keďže žiaci sa nepripravia ani deň pred nástupom na teoretické 
vyučovanie.  
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 Používanie mobilných telefónov či tabletov na vyučovaní. Na upozornenia žiaci 
reagujú podráždene, neodložia ich, prípadne vyjednávajú, aj keď mnohí si už zvykli, 
že neostáva im nič iné iba položiť tieto predmety po vyzvaní na katedru. 

 Veľkým problémom sú žiaci, hlavne nadstavbári, s IUP. Na konzultácie takmer vôbec 
nechodia, spomenú si, že chodia do školy tesne pred polročným hodnotením, ich 
príprava nie je takmer žiadna. Požadujú iba vypracované poznámky,  nemajú záujem 
samostatne pracovať a následne prekonzultovať prípadné nedostatky. Viacerí sa ani 
nedostavili na preverenie vedomostí, vôbec ich nepoznáme.  

 Mnohí žiaci nemajú záujem zlepšovať sa, analýzy diktátov či preverovaní vedomostí 
a úlohy zamerané na čítanie s porozumením berú ako nutné zlo. Domácu prípravu 
nepovažujú za potrebnú, po PN či praktickom vyučovaní nemajú záujem doplniť si 
poznámky a doučiť sa i s pomocou učiteliek na konzultáciách. 

 Popoludňajšie konzultácie žiaci vôbec nemajú záujem využívať.  
 

Odstraňovanie nedostatkov: 
Učiteľky precvičujú pravopis, následne realizujú rozbor chýb, upozorňujú na chyby pri 
akomkoľvek písomnom  či ústnom prejave. Snažia sa pripravovať úlohy zamerané na 
tvorivosť a čítanie s porozumením nielen pri preberaní nového učiva, ale i precvičovaní či 
upevňovaní získaných vedomostí.  

 15. marca 2016 absolvovalo 46 žiakov končiacich ročníkov študijných odborov a 
nadstavbového štúdia externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky. 
Vyhodnotenie: 
-  Externá časť : 
 Najväčší neustále pretrvávajúci problém – čítanie s porozumením, práca s textom,  

riešenie úloh s krátkou odpoveďou, riešenie úloh, v ktorých je potrebné spájať 
naučené fakty, gramatické úlohy – ich zvládnutie veľmi úzko súvisí 
s precvičovaním nielen v škole, ale aj formou domácej úlohy. No túto povinnosť 
si máloktorý zo žiakov plní.   
 

 12-ti žiaci nesplnili podmienku minimálneho počtu bodov potrebných  pre 
úspešnosť. Ide hlavne o žiakov, ktorí študovali podľa IUP,  mali problémy 
s prípravou počas celého štúdia, prípadne zanedbali štúdium v poslednom ročníku, 
nechodili pravidelne do školy alebo takmer vôbec.  

Dosiahnutá úroveň : 39,21% 
 

- Písomná forma internej časti: 
Prevažná časť žiakov si vybrala rozprávanie, nasledovala charakteristika.  
Nedostatky: 

 chyby v pravopise, 
  niektorí žiaci mali problém s vystihnutím témy,  
 v rozprávaní skĺzali do opisu, nevyužívali typické znaky rozprávania, chýbali 

dialógy, málo využívali priamu reč, 
 objavovala sa frázovitosť, hodnotiace prvky typické pre úvahu nezodpovídali veku 

študentov, 
 v charakteristike sa nepridržiavali zadania, skĺzali do úvahy,  
 v umeleckom opise málo využívali umelecké prostriedky, texty viac pripomínali 

faktografické údaje. 
Jeden žiak nedodržal podmienky pre úspešnosť, síce dodržal rozsah, no nevystihol žáner.  
Dosiahnutá úroveň : 48,67 % 
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     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.  
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. 
 
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, 
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 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 
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.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

        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.  
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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.  
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 spotrebitelských 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 
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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“. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
naša redakčná rada pri vyplňovaní súťažného spotrebiteľského testu  (zdroj I. Kuzárová) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       voľnočasové aktivity súťažiacich               SPOTREBA PRE ŽIVOT 2015  všetci úspešní              
                                                                       redaktori (zdroj I. Kuzárová) 
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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 
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 sľúbili, 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 
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).  
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 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 2015/2016 realizované tieto aktivity: 

 
 

I. polrok  
 
Plnenie opatrení z minulej analýzy: 
- naďalej sa  venovať dlhodobým úlohám (výsledky projektu „Hotelierstvo a gastronómia 3. 

tisícročia“ realizovať v praxi, koordinovať tvorbu školských vzdelávacích programov, 
vytvárať inovované vzdelávacie materiály pre interaktívnu výučbu, upravovať materiály 
ANJ/NEJ /RUJ pre výučbu podľa odborov v jazykovej interaktívnej učebni, overovať 
pripravené materiály  v praxi u učiteľov cudzích jazykov) 

- pomáhať pri príprave pedagogických zamestnancov na inovovaný prístup k výučbe 
- vypracovávať  nové e-learningové materiály na výučbu pre integrovaných  študentov 
- 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 

 
PK pracuje podľa plánu práce na rok 2015/2016, v l. polroku zasadala 2x a plnila úlohy, 

vyplývajúce zo septembrového a decembrového zasadania.  
V septembri  sme sa  zaoberali problémami pri tvorbe , ale hlavne pri inováciách 

školských vzdelávacích programov. 
Kvôli zvýšeniu motivácie žiakov pripravovať sa na písomnú formu internej časti MS 

rozhodli sme sa všetky vyučujúce zintenzívniť prípravu žiakov  v písaní esejí. Žiakov 
budeme pripravovať na vyučovacích hodinách pravidelnejšími kratšími písomnými prácami. 

Vyučujúce sa dohodli na zakúpení učebníc pre žiakov z ich vlastných finančných 
zdrojov a pani Mgr. Duchnická ich doviezla z Kežmarku.  

Vyučujúce sa dohodli na možnostiach vedenia rôznych záujmových útvarov, ktoré sú 
k dispozícii žiakom našej školy v šk. roku 2015/2016. 

Vyučujúce si vypracovali plány pre študentov s individuálnym vzdelávaním 
a v elektronickej podobe ich odovzdali Mgr. Senkovej . Vedúca PK odporučila vyučujúcim 
pripraviť si testy a podklady na vyučovanie pre integrovaných žiakov v spolupráci s Mgr. 
Senkovou, a spracovať si ich do takej formy, aby vo väčšej miere využili IKT techniku vo 
vyučovaní, resp. umožnili týmto žiakom e-learningovou metódou vzdelávanie aj v domácom 
prostredí.  

Prvý polrok bol aj mimo vyučovania veľmi náročný, plný záverečnej práce na projekte 
Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia. Poďakovanie patrí všetkým kolegyniam, aj novým 
členkám PK, ktoré sa veľmi aktívne zúčastnili na všetkých výstupoch projektu, hoci 
pôvodne neboli jeho súčasťou  a tvorili vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu.  

Dňa 15.12.2015 sa uskutočnilo testovanie žiakov končiacich ročníkov v nemeckom 
a anglickom jazyku. Tento rok sme neorganizovali túto súťaž v RUJ, lebo nemáme žiakov, 
maturujúcich z RUJ. Žiaci si mali možnosť vyskúšať testové úlohy z predchádzajúcej 
maturitnej skúšky 2015. Testovali sa v externej časti MS ako aj v písomnej forme internej 
časti MS. Toto testovanie prebieha už tradične posledný decembrový týždeň a vždy sa tešilo 
veľkej popularite u študentov, ktorí k týmto úlohám pristupovali zodpovedne. Bohužiaľ je to 
už minulosť. Tento rok máme problémy nielen s dochádzkou žiakov na vyučovaní, ale 
odignorovali aj tieto testy. Napr. z ANJ prišli len piati žiaci z 12  a z toho traja nenapísali 
v eseji nič, alebo len pár nesúvislých slov. Nesplnili tak potrebný limit 90 slov. Zúčastniť sa 
mohli aj žiaci s individuálnym učebným plánom, ale túto možnosť nevyužil ani jeden žiak, 
na rozdiel od minulých rokov.  
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 Dňa 17. 12.2015 pripravili kolegyne Mgr. Korschová a Mgr. Kolačkovská školské kolo 
Olympiády v ANJ s vybranými žiakmi (išlo o  7 žiakov z I.HOA a 2 žiačky z 3.HOA). Ide 
o šikovných žiakov, ktorých chceme školským kolom ešte len pripraviť na túto formu 
súťaže pre nasledujúce ročníky, aby mohli prípadne reprezentovať školu v regionálnom 
kole.  

 
 

Kolegyne Mgr. Duchnická a Mgr. 
Škapurová-Sabolová zorganizovali kultúrno-
poznávacie podujatie: „Britský deň“, ktorý  sa 
uskutočnil  8.12 (ANJ) a „Ruský deň“, 
9.12.2015 (RUJ) so žiakmi, ktorých učia.  

V súvislosti s ukončením projektu 
„Hoteliérstvo a gastronómia 3. tisícročia“ sme 
prerobili všetky tematické  plány, do ktorých 
sme museli včleniť nové témy (z projektu) a nové pojmy.  

Mgr. Kolačkovská dokončila organizáciu divadelného predstavenia v kultúrnom dome 
v anglickom jazyku, ktoré začala organizovať ešte Mgr. Kmečová a bolo určené pre 
hotelové akadémie. Uskutočnilo sa  dňa 23.11.2015. 

Pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov sme skonštatovali slabý záujem hlavne 
zo strany slabších žiakov o doučovanie a krúžkovú činnosť. Teší nás však, že aspoň dobrí 
žiaci spolupracujú s vyučujúcimi v čase mimo vyučovania, čím si upevňujú učivo a sú 
oporou ostatným v triede. Všetci vyučujúci spolupracujú s Mgr. Senkovou, aby sprístupnili 
vhodnými formami učivo začleneným žiakom. Na škole máme veľa začlenených žiakov 
a musíme skonštatovať, že pokiaľ sa snažia spolupracovať a chodia pravidelne na 
vyučovanie, učivo zvládajú podľa svojich možností dobre. Máme aj žiakov, ktorí majú 
vysoký počet zameškaných hodín, aj neospravedlnených a ich prospech je veľmi slabý. Je to 
dôkaz ich nezáujmu o vyučovanie.  

Úlohy, ktoré si kladie naša PK sú dlhodobé a sú uvedené v úvode analýzy. 
 
II. polrok  
 
Plnenie opatrení z polročnej analýzy: 
- naďalej sa  venovať dlhodobým úlohám (výsledky projektu „Hotelierstvo a gastronómia 3. 
tisícročia“ realizovať v praxi, koordinovať tvorbu školských vzdelávacích programov, 
vytvárať inovované vzdelávacie materiály pre interaktívnu výučbu, upravovať materiály 
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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. 
 

PK pracovala podľa plánu práce na rok 2015/2016, 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. 

S plnením učebných osnov vyučujúci nemali problémy, len kvôli nepravidelnej a dá sa 
povedať slabej dochádzke žiakov bola ich vedomostná úroveň veľmi nízka. Chýbala im 
slovná zásoba, čím bola rapídne znížená schopnosť komunikácie v cudzom jazyku. Preto 
tento školský rok výraznejšie zmeny v maturitných zadaniach urobili vyučujúce ANJ. 
Prepracovali ich a zvolili formu polytematickú, aby dali žiakovi možnosť odpovedať 
z viacerých oblastí. Vyučujúce NEJ prepracovali maturitné zadania už minulý školský rok 
a polytematická forma sa osvedčila. 

V poslednom júnovom týždni, t.j. od 20. 6. do 24. 6.2016 prebehlotriedne kolo 
žiackych záverečných prezentácií v anglickom jazyku v triede I.HOA. Témou  roka 2016 
bolo „Slovensko – moja vlasť“ resp.  „Slovenské osobnosti“. 
Žiaci si svoje prezentácie pripravovali v priebehu mesiacov máj a jún. Niektoré z nich boli 
naozaj na vysokej jazykovej i grafickej úrovni.  
Najlepšie práce: BegalováPavlína, TarijaniyováEva, FurtkevičFilip- žiak s najlepšími 
prezentačnými zručnosťami 

Vyučovanie cudzích jazykov realizujeme modernými vyučovacími metódami 
s využitím IKT techniky. V našej najstaršej učebni, v bývalom archívesmevšetky staré 
počítače stiahli, lebo boli už opotrebované. Kolegyňa mala do tejto triedy zapožičané 
tablety.Stiahla do nich adekvátny vzdelávací softvér a gramatické cvičenia a slovnú zásobu 
si žiaci precvičujú písaním na nich alebo zvukovými, resp. obrazovými cvičeniami. Na škole 
je k dnešnému dňu už dosť interaktívnych tabúľ. Keby sa našla jedna menej využívaná, 
mohla by sa dať nainštalovať do tejto učebne, ale z priestorových obmedzení len s krátkym 
držiakom projektoru. 
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 2015/2016 realizované tieto aktivity: 

 
 
I. polrok  
 
Predmetová komisia zasadala dva krát : 
 
1. zasadnutie   9.9.2015 ,  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 
                                 -  krajské kolá 
                                 -  školské súťaže- športové podujatia zamestnancov školy 
4.  Tvorba a realizácia už vytvorených projektov  k materiálno- technickému zabezpečeniu 
kabinetu TŠV a vyučovacieho procesu 
5.  Evidencia oslobodených žiakov od TŠV, zaradenie do zdravotných skupín 
6.  Príprava účelových cvičení pre 1. a 2. ročník 
7.  Posezónna údržba a odstávka tenisového dvorca- studňa, vodoinštalácia, čerpadlo                                
8.  Pokračovanie výstavby atletickej dráhy športového areálu pri škole 
9.  Rôzne, diskusia 
                                       
2. zasadnutie   11.1.2016 , program : 
1. Tematické  plány, ich plnenie, dochádzka žiakov na hodiny TSV 
2.  Príprava školských a obvodných športových súťaží v nastávajúcom období ,uskutočnené 
športové   podujatia - ich výsledky, uskutočnené účelové cvičenia 
3.  Činnosť v oddeleniach športových hier a záujmových útvaroch 
4.  Príprava lyžiarskeho kurzu pre 1. a  2. ročník, organizačné a technické zabezpečenie     
5. Rôzne, záver 
 
A/ Vyučovanie povinnej TSV a športových hier: 

 
 Počet oddelení TSV na SOŠ Jarmočná 108, SL 
                    
                                                         počet žiakov                           vyučujúci                 hod.  
 
1. ročník: 6 oddelení 
1. HOA - ch                                 7                                            Dr. Fabian I.        2 
1. KCM  - ch                             13                                           Dr. Fabian I.            2 
1. 1.SVS,2.SVS  - ch                    16                                          Dr. Fabian I             2 
1.KCM  - d                                 13                                          Mgr.Buvaličová V.   2 
1. SVS, 2.SVS - d                           25                                          Dr. Fabian I.             1 
  
2. ročník: 6 oddelení  
2. HOA, 2. KCA  - ch                  14                                         Mgr. Buvaličová V. 2 
2. KCC, 2.MSK  - ch 18                                Mgr. Buvaličová V. 2              
2. KCC  - d 15 Mgr.Buvaličová V.   2             
2. HOA – d 13 Dr. Fabian I.            2 
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2. KCO  - d   6 Mgr. Buvaličová V. 2   
2. MSK - d   9 Mgr. Buvaličová      2 
 
3. ročník: 5 oddelenia 
3., HOA , 3.KCO - ch 17 Dr. Fabian I.            2 
3.  KCC - ch                                    26                                        Dr. Fabian I.             2 
3.  MSK  - ch                                 10                                         Mgr. Buvaličová V.  2 
3. HOA, 3.KCO - d                        26                                           Mgr. Buvaličová V.  2 
3. MSK, 3.KCC  - d 15 Mgr. Buvaličová V. 2 
 
4. ročník : 4 oddelenia       
4.HOA - ch                                      5                                    Mgr. Buvaličová V. 2 
4.PMO, 4.KCA - ch                        19                                         Mgr. Buvaličová V. 2 
4.HOA - d                                    16                                           Dr. Fabian I.            2 
4.PMO, 4.KCA - d                          10                                           Dr. Fabian I.           2 
                                                                                                                              
Športové hry (SPH):    2 oddelenie 
1.- 4. ročník                            18                                         Dr. Fabian I.      2 
1.- 4. ročník                                   14                                           Mgr. Buvaličová      2 
1.- 4. ročník                                     12                                            Dr. Buvalič V.    2 
SPOLU: 46 h 
 
Počet oddelení TSV na SOŠ Lomnička: 
 
                                                      počet žiakov                       vyučujúci                hod  
1. ročník :  
 I. SLV - ch                                     25                                          Ing. Čanda J.              1 
 I. MUP - ch  /murár/                         9                                          Ing. Čanda J.              2 
 I. MUP  -d      /poľnohospodár/     11                                         Ing. Čanda J.              2 
 
 2. ročník 
 II. MUP - ch /murár/                       2                                        Ing. Duchnický P.    2 
 II. PRZ  - d                                   15                                       Ing. Čanda J.              1 
 II. MUP - d  /poľnohospodár/         8                                        Ing. Duchnický P.      2 
 

3. ročník 
III. MUP - ch /murár/                       5                                     Ing. Duchnický P.   2 
III. MUP  - d  /poľnohospodár/        9                                     Ing. Duchnický P.      2 
 
SPOLU:      14 h 

 
Opatrenia a návrhy:  

- motivovať žiakov ku väčšiemu záujmu žiakov o TSV, 
- hľadať nové, atraktívnejšie formy a metódy vyučovania, aktivácia žiakov, 
- vo väčšej miere kladne hodnotiť snaživých žiakov, aj takých, ktorí nemajú najlepšie            
- výsledky v pohybových zručnostiach /činnostiach/,  
- zlepšovať materiálno –technické podmienky vyučovania TSV, rozšíriť športové plochy 

na školskom ihrisku, atletická dráha, doskočisko a pod., 
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- v zmysle „Školského vzdelávacieho programu TSV „ , rozšíriť obsah vyučovania 
o ďalšie  športové disciplíny /flórbal, tenis,bedhminton.../,. Túto úlohu sa nám podarilo 
naplniť, nakoľko do vyuč. procesu boli zaradené aj tieto spomínané disciplíny. 

 
B /   Športové podujatia, športové súťaže          
                                                  
Uskutočnené športové podujatia : 
8.10.2015 -  Okresné kolo v cezpoľnom behu SŠ : 
výsledky : dievčatá družstvá:     4. miesto  SOŠ Jarmočná 108 St. Ľubovňa  
                   jednotlivci :              9. miesto Duračínska J. SOŠ Jarmočná 108 
                                                 12. miesto Šulíková M.     – „ - 
                   chlapci družstvá :     2. miesto SOŠ Jarmočná 108 S.Ľ.                            
                    jednotlivci :             1. miesto  Gluchman Marko 
                                                  12. – „ -    -Chovanec Richard   -  - „ – 
                                                  14.  – „ -   - Sýkora Ján-                                  
                       
15.10.2015 - Krajské kolo v cezpoľnom behu 
výsledky : jednotlivci- chlapci    7. miesto –Gluchman M.-SOŠ Jarmočná 108, S.Ľ. 
 
25.11.2015 – Školské kolo v stolnom tenise chlapcov, dievčat 
- zúčastnilo sa 49 hráčov ,prví traja v každej kategórii postúpili na okresné  kolo 
 výsledky : dievčatá -    1. Habiňáková Slávka  1. HOA 
                                      2. Váleková Klaudia 1.HOA 
                                      3. Váleková Valéria  1.HOA 
 
                  chlapci -      1. Mirga Tomáš  2. MUP 
                                      2. Žoldák Michal  2. MUP 
                                      3. Oračko Juraj  2. MUP 

                       
28.11. 2015 –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, medzitriedny turnaj /halový futbal    
výsledky :  1. miesto    3. MSK 
                      2. miesto:   1. HOA 
                     3. miesto:   2. MSK 
                     4. miesto:   4. PMO 
- zúčastnilo sa  8 družstiev , celkom 56 žiakov 
               
 



 41 

26.11.2015 – Obvodné kolo vo futsale žiakov SŠ /chlapci/ 
výsledky :   1. Gymnázium T. Vansovej S.Ľ. 
                   2. SOŠ Jarmočná 108 S.Ľ. 
                  3. Obchodná akadémia S.Ľ 
- zúčastnených 7 družstiev /70 žiakov/ 

 
    

11.12.2015 – SOŠ  CUP –Stolnotenisový turnaj zamestnancov školy: 
zúčastnených 18 hráčov , 10 mužov, 8 žien 
kategórie : dvojhra žien, dvojhra mužov, štvorhra mužov, mix, „ kolotoč“ 

 

 
                                                  
C/  Športové záujmové útvary - krúžky 
 
1. Futbalový krúžok – ch 2  18             Dr. Fabian I.  
2. Futbalový krúžok –ch  1  9     Bc.Šulian Š.  
3. Tenisový krúžok ch+ d    6     Dr. Fabian I.  
4. Šachový krúžok    14     Dr. Birčák M.    
5. Stolnotenisový krúžok – ch + d 10     Ing. Koterba D. 
6. Turisticko-geografický   8     Dr. Gergelyová A. 
7. Volejbalový krúžok - ch + d 17      Mgr. Buvaličová  
8. Turistický krúžok  -ch+ d  13     Bc.Žoldák P.  
9. Stolnotenisový krúžok  12     Ing. Čanda J  
10.  Posilňovanie a fitness  11     Mgr. Hains M.
  
D/  Ochrana človeka a prírody 
   
Uskutočnené podujatia :                         
Účelové cvičenie č.1 pre 1. ročník sa uskutočnilo 22.10.2015 
Účelové cvičenie č.3 pre 2. ročník sa uskutočnilo 27.10.2015 
Obidve cvičenia boli realizované v zmysle ŠVP školy a na základe obsahových smerníc 
Ochrany života a zdravia človeka. 
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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, požiadavky boli predložené 
-  dbať  o šetrenie náradia, náčinia, materiálu a realizovať priebežnú údržbu. 
                       
Plánované podujatia :  Okresné kolo vo volejbale chlapcov – SŠ 
                                      Okresné kolo vo volejbale dievčat – SŠ       
                                      Lyžiarske kurzy pre 1. a 2. ročník 
                                      Plavecký kurz pre 2. ročník-  termín, jún 2016 
                                      Účelové cvičenia pre 1. a 2. ročník - máj 2016 
                                      Kurz ochrany života a zdravia /KOŽAZ/ pre 3. ročník, jún 2016 
                                                                         
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 -31.3.2016 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  Kurzov na  ochranu života a zdravia pre 2. ročník učebných 
odborov a 3. ročník  študijných odborov 

- dochádzka žiakov na vyučovacie hodiny TSV, činnosť športových krúžkov 
- plánované stavebné práce za účelom vylepšenia materiálno-technických a priestorových 

podmienok pri vyučovaní TSV- atletická dráha a doskočisko 
- rôzne 

 
2. zasadnutie – 23. 6. 2016 s programom : 

- vyhodnotenie uskutočnených športových súťaží a reprezentácie školy  
- vyhodnotenie účelových cvičení pre I. a II. roč. 
- vyhodnotenie Kurzu na ochranu života a zdravia človeka pre 2. a 3. ročník 
- vyhodnotenie práce PK –TSV v škol. roku 2015/2016  
- 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 úprave ŠVP sú zaradené nové športové disciplíny, /flórbal/ za cieľom zatraktívniť 
a motivovať vyuč. predmet TSV, 
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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. 
 

B/    Športové súťaže organizované na základe plánu práce PK a  kalendára 
vyhlasovateľa - MŠVVaŠ SR 
        
Uskutočnené podujatia: 
 
11.2.2016 - Obvodné kolo v stolnom tenise  
Výsledky:  1. SOŠ –Jarmočná 108                                                                                                                              
 2. SOŠT- S.Ľ. 
               3. Gymnázium T.V. S.Ľ 

 
8.2- 12.2.2016 – Lyžiarsky kurz pre 2. ročník 
Miesto :  Spišská Stará Ves, Niedzica 
 
2.3. 2016 – Krajské kolo žiakov stredných škôl v stolnom tenise : 
Výsledky : družstvo chlapcov nepostúpilo zo základnej skupiny 
 
 22. 3. 2016 – Okresné kolo vo volejbale žiakov stredných škôl : usporiadateľ SOŠ-
Jarmočná, Stará Ľubovňa 
Výsledky :  1. Gymnázium T. Vansovej S.Ľ. 
                        2. SOŠ Jarmočná 108 S.Ľ. 
                        3. Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša  S.Ľ. 
 
29.2. – 4.3. 2016 – Lyžiarsky kurz pre žiakov  1. ročníka : 
Miesto : Vyšné Ružbachy –lyžiarske stredisko 
 
19.3. 2016 – Obvodné kolo vo florbale žiačok stredných škôl : 
Miesto, organizátor : SOŠ- Jarmočná 108 
Výsledky : 4. SOŠ Jarmočná 108 S.Ľ. 
 
21.3. 2016 – Obvodné kolo vo florbale žiakov stredných škôl : 
Miesto : ZŠ – Komenského S.Ľ. 
Výsledky :  1. Gymnázium T. Vansovej S.Ľ. 
                   2. SOŠT S.Ľ. 
                  3. SOŠ- Jarmočná 108 S.Ľ. 
        
30. 3. 2016 – Obvodné kolo v basketbale žiakov SŠ : 
Miesto : SOŠT S.Ľ. 
Výsledky : 5. SOŠ Jarmočná 108 S.Ľ. 
          
4. 4. 2016  : Obvodné kolo vo volejbale žiačok /organizátor SOŠ Jarmočná/ 
zúčastnených 4 družstiev 
výsledky :  3.miesto SOŠ Jarmočná 
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25.4.2016  : Obvodné kolo vo futbale žiakov SŠ 
zúčastnených 7 družstiev 
výsledky: 3. miesto SOŠ Jarmočná 108                                          
 
20.-22.5.2016 - Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov, volejbalových klubov:                                                   
spoluorganizátor SOŠ Jarmočná 
    
6. 5. 2016 – Účelové cvičenie č. 2 pre 1. ročník 
 
9.- 11.5.2016 – Kurz na ochranu života a zdravia pre 2. ročník učebných odborov 
             
24. – 26. 5. 2016 – Kurz na ochranu života a zdravia pre 3. ročník študijných odborov 
                          
22. 6. 2016 – Olympijský festival Slovenska 
zúčastnených 62 žiakov, súťažilo sa v 5 disciplínach: vytrvalostný beh, beh na 100 m, 
florbal a futbal chlapcov, volejbal dievčat. Súťaže boli vyhodnotené s odovzdaním cien. 
 
27. 6. 2016 – Účelové cvičenie č. 4 pre 2. ročník študijných odborov                                

          
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, kurzy boli vyhodnotené kladne, splnili obsah a ciele, účasť žiakov bola 
kontrolovaná. Počas cvičení a kurzov sa nič mimoriadne nestalo, podujatia boli organizačne              
zabezpečené   
                 
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,  
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Opatrenia a návrhy:  
- pokračovať vo výstavbe a rekonštrukciách športových objektov na základe možných 

podmienok , najme finančných 
- pravidelne dopĺňať podľa potreby športový materiál s prihliadnutím na finančné možnosti 

školy 
                                                 
                                                                                  
E./  Vzdelávanie učiteľov TEV :   
Uskutočňuje sa priebežne na základe metodických pokynov  KMC v Prešove a iných 
zdrojov. V pláne je v budúcom školskom roku vyškoliť 2 inštruktorov lyžovania a 1 
inštruktora plávania. 
                                        

 
 

spracoval : PaedDr. Fabian I., vedúci PK TEV 
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V rámci činnosti predmetovej komisie prírodovedných predmetov  
boli v  školskom roku 2015/2016 realizované tieto aktivity: 

 
 
I. polrok  
 
Predmetová komisia prírodovedných predmetov pracovala podľa plánu na školský rok 
2015/2016. V prvom polroku zasadala 2-krát, podľa daného harmonogramu. Pracovala 
v tomto zložení :  

 Ing. Pekárová Zuzana 
 Mgr. Kaletová Anna 
 Ing. Struková Štefánia 
 Ing. Sroková Viera 
 Ing. Hovan Ján 
 PaedDr. Gergelyová Adriana 
 Ing. Duchnický Peter 
 Ing. Jozef Čanda 

 
Na úvodnom pracovnom stretnutí boli všetci členovia oboznámení s plánom práce 

predmetovej komisie na tento školský rok, ktorý bol prerokovaný a schválený. Taktiež sme 
sa zaoberali týmito úlohami: 

 inovácia školských vzdelávacích programov pre študijné odbory hotelová 
akadémia, kuchár, čašník, operátor stavebnej výroby, pre učebné odbory kuchár 
čašník, cukrár, stolár, murár, kaderník ako aj  pre nadstavbové štúdium vlasová 
kozmetika, spoločné stravovanie a stavebníctvo, 

 príprava Ročných tematických plánov pre žiakov so ŠVVP v predmete matematika. 
Pri tejto práci sme využili odbornú pomoc špeciálneho školského pedagóga – Mgr. 
Senkovej,  

 vstupné testy z matematiky - výsledky tohto testovania boli  v študijných odboroch 
priemerné a v učebných odboroch podpriemerné, 

 priebežné plnenie tematických plánov, 
 realizácia školských súťaží a zapojenie sa do ďalších súťaží a aktivít, 
 ponuka vzdelávacích programov MC, 
 ponuka záujmových útvarov členov PK, 
 tvorba násteniek, 
 príprava a realizácia súťaže „Piškvorky“, 
 príprava a realizácia súťaže „iBobor“, 

 
Záujmová činnosť: 
 
Členovia PK prírodovedných predmetov pracujú so žiakmi v týchto záujmových útvaroch: 

 Hravá matematika – Ing. Zuzana Pekárová 
 Informatika a internet – Ing. Ján Hovan 
 Internet a multimédiá – Ing. Viera Sroková 
 Turisticko – geografický – PaedDr. Adriana Gergelyová 
 Zdravotnícky – Mgr. Anna Kaletová 
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Vzdelávacia oblasť: 

Hodnotenie plnenia časovo-tematických plánov: 
Aj napriek tomu, že sme neboli povinní pripraviť si tematické plány, jednotliví členovia 
predmetovej komisie ich pripravili, čo im pomáha lepšie sa zorientovať v ich každodennej 
práci. Taktiež členovia PK schválili ročné individuálne tematické plány z matematiky pre 
žiakov so ŠVVP, ktoré pripravili v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, Mgr. D. 
Senkovou. Ročné tematické plány sa plnia priebežne, nevyskytujú sa výraznejšie rozdiely 
medzi naplánovaním a reálnym stavom.  

Hodnotenie výsledkov žiakov s individuálnymi potrebami – každý rok sa počet žiakov 
s individuálnymi potrebami v jednotlivých triedach zvyšuje. Učitelia sa snažia vychádzať 
v ústrety takýmto žiakom, majú prispôsobené aj tematické plány jednotlivých vyučovacích 
predmetov. Hľadajú a využívajú vhodné formy a metódy práce s nimi. Do vyučovacieho 
procesu sú začlenení žiaci s rôznymi poruchami – dysgrafia, dyslexia, dysortografia, 
dyskalkúlia a pod. – žiaci môžu na jednotlivých hodinách využívať rôzne kompenzačné 
pomôcky, dosahujú výsledky primerané svojim schopnostiam a danostiam. Sú žiaci, ktorí sú 
veľmi šikovní, zajímajú sa o štúdium v danom odbore, sú snaživí, pracovití, napredujú vo 
svojom vzdelávaní, ale taktiež máme aj žiakov, ktorí sa menej zaujímajú o štúdium, sú 
apatickí, menej zodpovední voči svojim povinnostiam, nepripravujú sa na vyučovanie, 
nenosia si kompenzačné pomôcky a stáva sa, že svoje začlenenie zneužívajú.  
 
Učitelia MAT pripravili, schválili a zrealizovali vstupné testy pre žiakov prvých ročníkov 
študijných i učebných odborov. Testy boli prekonzultované so špeciálnym pedagógom Mgr. 
Senkovou. Písanie vstupných testov prebehlo v mesiaci september. V týchto vstupných 
testoch sme overili úroveň žiakov z tejto problematiky – počítanie s celými i racionálnymi 
číslami, percentá, priama a nepriama úmernosť, lineárne rovnice, sústavy lineárnych rovníc, 
obvod a obsah rovinných útvarov. Ich známky neboli zohľadnené v polročnom hodnotení 
jednotlivých žiakov. 
 
Vyučovací proces, príprava žiakov a ich výsledky 

Žiaci prichádzajúci do prvých ročníkov majú  veľmi slabé základy  zo základnej školy, čo 
výrazne sťažuje vyučovací proces. Veľmi často sa výklad nového učiva  nezaobíde bez 
opakovania a upevňovania základných vedomostí, bez ktorých nie je možné pokračovať vo 
vzdelávaní, napredovaní. Príčinu vidíme aj v nezodpovednom prístupe žiakov ku školským 
povinnostiam a takmer žiadnej domácej príprave. Žiaci  prejavujú veľmi malý záujem o 
vzdelávanie prostredníctvom doučovania. 
 
Ďalším faktom, ktorý značne narúša vyučovací proces je vysoký počet žiakov v triedach – 
1.HOA, 1.KCM, 3.KCC. V týchto triedach na nachádza aj značný počet žiakov so ŠVVP. 
V takýchto mnohopočetných triedach je veľmi náročné pracovať, udržať pozornosť žiakov. 
Atmosféru vyučovacieho procesu často narúšajú aj neprispôsobiví žiaci, ktorí svojim 
nevhodným správaním znevažujú prácu učiteľa a rozptyľujú spolužiakov, čím sa všetka 
snaha učiteľa míňa účinkom. Za značnú pomoc považujeme aj prácu školských asistentov. 
 
Najčastejšie problémy na hodinách predmetu matematika: 

 Nezáujem o daný predmet – žiaci nevidia dôvod, prečo by sa mali matematike 
venovať, keď z nej nebudú maturovať. 
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 Žiaci často prichádzajú na vyučovanie bez pracovný pomôcok – zošit, pero, 
kalkulačka, rysovacie pomôcky. 

 Žiadna domáca príprava na vyučovanie – zošit a pracovné pomôcky skončia po 
vyučovacej hodine v školskej skrinke. 

 Vysoký počet žiakov, ktorí majú vysokú absenciu na vyučovaní a taktiež zvyšujúci 
sa počet žiakov, ktorí sa zámerne vyhýbajú hodinám matematiky. 

 Žiaci sa veľmi často zámerne vyhýbajú overovaniu svojich vedomostí, čím nastáva 
problém pri ich polročnom či koncoročnom hodnotení. 

 Veľmi rušivým článkom vyučovania je používanie mobilných telefónov a tabletov na 
vyučovacej hodine – žiaci častokrát na upozornenie nereagujú, alebo ich správanie je 
podráždené, niekedy až agresívne. Zamieňajú si pojmy mobil a kalkulačka. 

  
Začlenenie predmetu Geografia v cestovnom ruchu : 
Predmet sa vyučuje v III. a  IV. ročníku v odbore hotelová akadémia. Nadobudnutie 
teoretických vedomostí  v danom predmete sa snažíme realizovať rôznymi učebnými 
metódami s použitím moderných informačno - komunikačných technológií, ktoré žiakom 
uľahčujú porozumenie, poskytujú názorné ukážky, rozvíjajú kreativitu a samostatnosť, 
logické myslenie a kritické sebahodnotenie. V jarných mesiacoch chceme pripraviť pre 
žiakov III.  ročníka exkurziu na Ľubovniansky hrad a do skanzenu a pre žiakov IV. ročníka 
HOA turistickú prechádzku prielomom Dunajca, kde si môžu všímať prírodné lokalizačné 
predpoklady cestovného ruchu súvisiace s rozmanitosťou prírodného prostredia, možnosti 
stravovania a ubytovania v daných lokalitách ako aj značenie turistických a cyklistických 
trás nielen na Slovensku, ale aj v susednom Poľsku.  
 
Súťaže : 

Aj v tomto školskom roku sa naši študenti zúčastnili medzinárodnej informatickej 
súťaže iBOBOR, ktorej cieľom je podporiť u žiakov záujem o informačné a komunikačné 
technológie (IKT). Táto súťaž chce podnietiť v žiakoch využívanie IKT, posmeliť ich 
v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Jej 
symbolom sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.  
 Taktiež sme potrápili mozgové bunky našich študentov v súťaži „Piškvorky“. 
Študenti tak mali možnosť spoznať a priblížiť sa matematike aj takýmto nevtieravým 
spôsobom. 
 

PK prírodovedných predmetov sa snaží o aktívnejšie presadzovanie moderných 
informačných technológií a vyučovacích metód, využívanie pomôcok didaktickej techniky 
a rozvoj logického myslenia. V tomto trende chceme pokračovať a vypracovať interaktívne 
materiály týkajúce sa ďalšej matematickej problematiky. 
  
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 a Sudoku 
 Príprava prednášky Internet a kriminalita 
 Aktualizácia násteniek 

 
Návrhy a opatrenia :  

 motivovať a zapájať žiakov do rôznych súťaží – príprava súťaže SUDOKU  
v 2. polroku šk. r. 2015/2016 (Ing. Pekárová, Mgr. Kaletová), 
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 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, 
 dôsledne dodržiavať školský poriadok, kontrolovať dochádzku žiakov na vyučovaní, 

stanoviť študentom presné kritériá a dodržiavať ich, 
- 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, 

- pri hodnotení začlenených žiakov postupovať podľa Metodického  pokynu 
k overovaniu,  hodnoteniu a klasifikácii integrovaných  žiakov so zdravotným 
znevýhodnením, 

- vytvoriť učebňu prírodovedných predmetov, ktorá by umožňovala intenzívnejšie 
využívanie učebných didaktických pomôcok,  IKT. 

 
  
II. polrok  
 
 Predmetová komisia prírodovedných predmetov pracovala podľa plánu na školský 
rok 2015/2016. 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 

 
Opatrenia z prvého polroka sme splnili. 
 
 Aj v tomto školskom roku sa naši študenti študijných odborov 1. – 3. ročníka 
zúčastnili testovania PANGEA 2016. Pangea je celoeurópska matematická olympiáda pre 
žiakov základných a študentov stredných škôl. Hlavným cieľom olympiády Pangea je zvýšiť 
záujem študentov o matematiku a zdokonaliť ich logické myslenie. Avšak zamýšľali sme sa 
nad tým, či má význam zúčastňovať sa tejto súťaže, nakoľko obsah testovaných úloh pre 
jednotlivé ročníky – triedy, neladí s našim ŠKVP a míňa sa to účinkom. Znechutení sú aj 
študenti, nakoľko úlohy obsahujú problematiku, ktorou sa v danej triede počas daného 
školského roka nezaoberáme. V budúcnosti by sme skúsili pripraviť pre našich študentov 
takú  súťaž, ktorá by viac vyhovovala našim podmienkam. Taktiež sme sa rozhodli, že 
v budúcom školskom roku, aby sme viac pritiahli žiakov k matematike, pripravíme pre nich 
súťažné úlohy v dvojtýždňových intervaloch, za vyriešenie ktorých by získali určité benefity 
pri hodnotení matematiky. Dnes sa mnohí žiaci vôbec nevenujú domácej príprave a takýmto 
spôsobom nemôžeme napredovať pri získavaní lepších výsledkov. 
 Svet zachvátilo šialenstvo v podobe tabuliek s číslami. Ani my sme nelenili 
a pripravili sme pre študentov aj tento školský rok súťaž SUDOKU. Ide o zaujímavú súťaž, 
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ktorá je náročná na logické myslenie riešiteľa. Je to jedinečný hlavolam. Vypĺňajú ho ľudia 
všetkých generácií bez ohľadu na vzdelanie a spoločenské postavenie. A takouto cesto sa 
snažíme priblížiť študentom matematiku.   
 V tomto školskom roku sme čiastočne zaviedli tzv. terénne vyučovanie geografie 
v predmete Geografia v cestovnom ruchu. V rámci tohto predmetu sa dňa 13.4. 2016 žiaci 3. 
ročníka hotelovej akadémie zúčastnili exkurzie Skanzen- Hrad Stará Ľubovňa. Žiaci si 
mohli počas exkurzie pozrieť naše najznámejšie historicko-kultúrne pamiatky, čo prispelo k 
poznaniu vlastného regiónu, jeho histórie, tradícii, a zároveň umožnilo lepšie chápanie 
možnosti rozvoja cestovného ruchu v našej oblasti a propagácie ľubovnianskeho regiónu 
za jeho hranicami resp. aj v zahraničí. Exkurzia sa konala pod vedením PaedDr. Adriany 
Gergelyovej. 
           V druhom polroku školského roka 2015/2016 sa členovia PK PVP opäť intenzívne 
venovali aktualizácii školských vzdelávacích programov nielen pre študijné a učebné 
odbory, ale aj pre nadstavbové štúdium. Priebežne sme riešili rôzne pripomienky a 
nezrovnalosti. Zhromažďovaniu a kompletizovaniu jednotlivých podkladov sa venovali Ing. 
Ján Hovan a Ing. Viera Sroková. 

 
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. 
 
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 
 navrhujeme, aby pri  záverečnej klasifikácii žiakov sa prihliadalo aj na počet 

vymeškaných hodín v danom predmete 
 
 
 

   vedúca PK : Ing.Pekárová Zuzana 
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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 2015/2016 realizované tieto aktivity: 
 
 
 

I. polrok  
 
V 1. polroku šk. roku 2015/2016 boli organizované rôzne aktivity členmi PK OP 
teoretického a praktického vyučovania. Členovia PK sa stretli podľa plánu dvakrát pri 
riešení plánovaných a mimoriadnych úloh. 
 
Plnenie učebných osnov 

 Členovia PK spracovali 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 pre denných študentov 
i študentov s individuálnym učebným plánom (IUP). 
 

Nakoľko medzi členov PK OP patria učitelia teoretického vyučovania i učitelia praktického 
vyučovania, zároveň naše PK má veľa členov a vyučujú rôzne odborné predmety je plnenie 
učebných osnov na rozličných úrovniach. Snahou každého z nich je plniť naplánované 
učebné osnovy. 
Plnenie učebných osnov prebieha bez problémov, žiaci preberanému učivu rozumejú. Ide 
o vyučovanie odborných predmetov pre učebný odbor kaderník i študijný odbor vlasová 
kozmetika ako Materiály, Technológia, Odborné kreslenie, Vlasová a pleťová kozmetika. 
Problémy nie sú ani v predmete Administratíva a korešpondencia (vyučuje sa vo všetkých 
študijných odboroch na škole). 
Komunikácia v slovenskom jazyku, cudzom jazyku sa podporuje nakoľko na hodinách 
odborných ekonomických predmetov sa žiaci učia aj pohotovo odborne vyjadrovať, 
používať odborné výrazy,  správne používať odbornú terminológiu. Môžeme konštatovať, že 
to platí aj pre ostatné odborné predmety pre študijné i učebné odbory kuchár, 
čašník/servírka, pracovník marketingu, hotelová akadémia, spoločné stravovanie, vlasová 
kozmetika. 
Matematické riešenia  
Čiastočným problémom vo vyučovaní sú ekonomické predmety Účtovníctvo, Ekonomika, 
Finančná matematika kde náročnosť učiva kladie vyšší dôraz na vysvetlenie odborných 
ekonomických pojmov,  tie žiakom spôsobujú ťažkosti (učivo je potrebné viackrát 
zopakovať). Problémom vyučovania odborných ekonomických predmetov a odbornej praxe 
sú nedostatočné matematické vedomosti a zručnosti pri riešení ekonomických úloh – 
výpočet percent, neznalosť merných jednotiek, kalkulácií a pod. 
Ďalším z dôvodov pomalšieho plnenia učebných osnov je aj dlhodobá práceneschopnosť 
kolegyne, a tak sa preberané učivo vysvetlí na inom predmete napr. Simulátor fiktívnej 
firmy, či Účtovníctvo a Odborná prax.   
V predmete praktickej prípravy pre učebný odbor kaderník, študijný odbor vlasová 
kozmetika je problém pri realizácii práce žiakov, pretože majú málo možností si vyskúšať 
nadobudnuté znalosti a zručnosti aj v praxi vzhľadom na menší počet zákazníkov. Snažíme 
sa to vyriešiť plánovanou reklamou kaderníckeho salóna SOŠ, ktorú v nasledujúcich 
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dňoch zrealizujeme vo forme reklamných plagátov a letákov, ktoré žiačky  s MOV roznesú 
do schránok a nalepia na často navštevované miesta.  
Podľa vyjadrenia ostatných členov PK na poradách vyskytujúce sa problémy aktuálne 
riešia. 
V otázke realizácie odbornej zahraničnej praxe sa môžeme vyjadriť, že takúto praktickú 
prípravu žiakov podporujeme u tých študentov, ktorí preberané učivo sa dokážu samostatne 
doučiť, majú výborný prospech, správanie, dochádzku. Odbornú zahraničnú prax 
neodporúčame v maturitnom ročníku. 
 V termíne 04.05. - 13.10.2015 sa žiaci Klaudia Kmečová, Patrícia Ptáková, Klaudia 
Haničáková a  Monika Bondrová (IV.HOA) zúčastnili zahraničnej stáže v rámci 
programu ERASMUS na Cypre v roku 2015. 
Žiaci IV.HOA v počte 14  a IV.PMO v počte 5 žiakov  sa zúčastnili v mesiaci november 
2015 zahraničnej brigády v Poľskej republike. Dôsledkom toho sa preberané učivo muselo 
študentom nanovo vysvetliť – učebné osnovy sa z časového hľadiska nedodržali.  
 
Príprava na maturitné skúšky 

 Tvoria sa témy na MS šk. roku 2015/2016 podľa smerníc MŠ SR. 
 Tvoria sa témy na ZS šk. roku 2015/2016 podľa smerníc MŠ SR. 

 
MOV pre študijný odbor vlasová kozmetika konštatujú, že príprava na maturitné skúšky 
úspešne prebieha. Žiačky si spomedzi 9 maturitných tém vybrali jednu, ktorá bola pre nich 
najzaujímavejšia. Svoje maturitné práce budú nakoniec prezentovať a obhajovať na 
praktickej maturitnej skúške a na základe nich budú ohodnotené.  
Keďže chceme, aby sa maturitné práce stále zlepšovali, navrhujeme zverejniť na 
webstránke SOŠ smernicu, z ktorej môžu žiaci čerpať informácie, ako písať 
a postupovať pri písaní maturitnej práce, kde by bola vytvorená forma úvodnej strany, 
čestného vyhlásenia o originálnosti práce a i. 
Témy na PČOZ MS budú obhajovať aj študenti odboru pracovník marketingu, na témach 
pracujú. Priebežne sa na Odbornej praxi na PČOZ MS pripravujú aj študenti nadstavbového 
štúdia v odbore spoločné stravovanie a študenti študijného odboru kuchár, čašník, servírka, 
ktorí budú absolvovať MS formou praktickej realizácie a predvedenia  komplexnej úlohy.   
V rámci vyučovacích hodín vytvárame časový priestor aj na opakovanie učiva na 
maturitné skúšky pre TV. Zdôrazňujeme žiakom, na aké problémy sa majú zamerať, aby 
skúšku úspešne zvládli. 

 
Dochádzka žiakov 
 
Dochádzka žiakov jednotlivých tried, zvlášť maturitných ročníkov, nie je uspokojivá 
(II.SVS, IV.KCA, IV.HOA). Žiaci majú veľa vymeškaných hodín z dôvodu nemoci, ale 
popoludňajšie vyučovacie hodiny vynechávajú aj z iných, často pracovných dôvodov. 
Navrhujeme pri klasifikácii v I. a II. polroku realizovať komisionálne skúšky, ak 
študent vymešká viac ako 30% vyučovacieho času z daného vyučovacieho predmetu 
z teoretického vyučovania ( nech sa to uvedie do Vnútorného poriadku školy). Žiakov 
informujeme o ich právach a povinnostiach na hodinách.  
Na odbornej praxi a odbornom výcviku je povinná 100% účasť. Z pomedzi všetkých žiakov 
a žiačok je pár takých, ktorí majú horšiu dochádzku. Tieto problémy priebežne riešime. 
Žiačky a žiaci si budú vymeškané hodiny odrábať v prevádzkach, ktoré si sami vyberú 
a ktoré budú po vyučovaní navštevovať a takto si nahrádzať vymeškané hodiny. 
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 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. 
 

Žiaci vykonávajú odborný výcvik aj u zamestnávateľov - t.j. v prevádzkach v meste 
alebo v blízkom okolí. Problém v týchto zariadeniach nám robia nedisciplinovaní žiaci, ktorí  
svojvoľne vynechávajú odborný výcvik, o to je naša práca v prevádzkach náročnejšia, 
pretože títo žiaci musia byť neustále pod kontrolou majstra odbornej výchovy. 
 
Správanie žiakov 
 
Správanie žiakov v jednotlivých triedach je veľmi rozdielne. Sú triedy, v ktorých vyučovací 
proces prebieha na „partnerskej“ úrovni; so žiakmi sa dá o probléme komunikovať, 
vyjadrujú a obhajujú svoje názory. V iných triedach dochádza k veľkým časovým stratám 
z dôvodu neustáleho napomínania žiakov, ktorí vyrušujú ostatných. Správanie študentov 
/študentiek, prípadne keď sa vyskytnú problémy riešia členovia PK na hodinách. 
Pretrvávajúcim problémom je rušenie vyučovacieho procesu mobilmi, resp. svojvoľné 
otváranie webových stránok nesúvisiacich s vyučovaním pri používaní prostriedkov IT.     
 
Príprava na vyučovanie 
 
Nie všetci žiaci pristupujú k príprave na vyučovanie zodpovedne, čo sa odrazilo aj pri 
polročnom hodnotení a nie všetci žiaci prospeli. Triedni učitelia pri odovzdávaní výpisov 
upozornili žiakov na  nevyhnutnosť prípravy na vyučovacie hodiny. 
 
Didaktické prostriedky 
 
Príprava zo strany pedagógov je vysoká, zodpovedná. 
 
 Prebieha spolupráca s MC, pedagógovia sa zúčastňovali na podujatiach 

realizovaných MC, či podujatiach realizovaných v škole, pokračuje vzdelávanie 
zamestnancov, rozširovanie poznatkov a vedomostí – samovzdelávanie. 

 Prebieha aktívna činnosť členov PK OP na zrealizovanom 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.  

 
V súčasnosti máme plne vybavené 4 odborné učebne prípravy pokrmov,  4 odborné 
učebne stolovania a jednu odbornú učebňu cukrár. V týchto moderne zariadených 
odborných učebniach môžeme plniť všetky témy školského vzdelávacieho programu.  K 
zlepšeniu vyučovacieho procesu v odbornej učebni stolovania napomohla aj nainštalovaná 
interaktívna tabuľa ktorú využívajú žiaci v učebnom a študijnom odbore čašník, servírka. 
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Učebňa v rámci projektu Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia bola vybavená 
moderným zariadením a strojmi, ktoré bude využívané počas praktického vyučovania v 
študijnom odbore hotelová akadémia. Taktiež bola zriadená odborná učebňa "Modelový 
hotel", kde žiaci počas praktického vyučovania v študijných odboroch hotelová akadémia, 
kuchár, čašník, servírka  môžu pracovať v programoch zabezpečených v rámci projektu a 
využívať učebné materiály. Dovybavená bola i nová učebňa kaderníka. 
 
 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 areáli 
(nadstavba) s novou výpočtovou technikou, formou nových výučbových metód. 

 Predmety Finančná matematika a  Pravidlá riadenia osobných financií sa 
vyučujú prevažne v multimediálnej učebni. Niektoré vyučovacie hodiny prebiehajú 
pre obsadenosť multimediálnej miestnosti v Infoveku alebo v klasickej triede.  

 Žiaci pracujú na hodinách prevažne na PC, ktorých je dostatok. 
 

Odborný výcvik sa realizuje: 
 
- V odborných učebniach a dielňach počas praktického vyučovania, na jeseň 

v ekoučebni, školskej záhrade, areáli 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 areáli 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              MOV 
- Ľubovniansky jarmok zabezpečenie občerstvenia na Mestskom 
 úrade         MOV 
- Raňajky u primátora pri príležitosti osláv Medzinárodného  
dňa študentstva pre aktívnych žiakov, zastupovali našu školu najlepší žiaci  
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-  PROVINČNÝ DOM – výstava vianočnej tabule a medovníkových 
    výrobkov spojené s predajom                MOV 
- Vianočná výstava v Okresnej knižnici v Starej Ľubovni             MOV 
Barmanský kurz - získanie teoretických vedomostí a zručností 
    žiakov pri miešaní nápojov      MOV 
-  Deň otvorených dverí na našej škole      MOV,učitelia TV  
- Svetový deň potravín  sa zorganizovalo podujatie „Hovorme  
o jedle“ súťažno-vzdelávacie aktivity, pre žiakov základných škôl    

                                                                        Mgr. Bondra, Sekelský, Bc. Vilčeková  
- BARMANSKEJ SHOW ZAMYKANIE DOMAŠE 2015  
     na Domaši Valkov – u „RUMPĽA“ (R.Fröhlich IV.HOA, P. Foľvarský III.HOA)

         Bc. Vilčeková 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizácia produktívnych prác pre školu: 
- Projekt „Zdravá škola“ v rámci ENV     učitelia TV, MOV- 
- Realizácia projektu Ekoučebňa – úprava zelene v areály školy  učitelia TV, MOV 
- Krúžková činnosť pod vedením členov PK OP    učitelia TV, MOV 
- Prednáška o finančnej gramotnosti „Financie pod kontrolou“  Ing. Beňačková 
  
 

 
 
Súťaže: 
 

-  EUROCUP 2014 v Prešove - 23. ročník, medzinárodná barmanská    Bc. Vilčeková 
    súťaž juniorov; René Fröhlich a Peter Foľvarský sa umiestnili  
    v striebornom pásme ako družstvo. V kategórii jednotlivec sa  
    R.Fröhlich (9. miesto) a P. Foľvarský ( 22. miesto) -napísal  
    3. najlepší test zo 74 súťažiacich. R. Fröhlich získal - „Najúspešnejší  
    reprezentant škôl PSK“. 
- Súťaž Finančný kompas v rámci finančnej gramotnosti      Ing. Beňačková 
-   Súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov spojené s Výstavou ovocia 
      a zeleniny            Ing. Stašenko 
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Exkurzie: 
-    Exkurzia v CK DJK, s.r.o. v Starej Ľubovni so žiakmi IV.HOA  
     Služby cestovného ruchu s II. SVS (predmet Cestovný ruch).     Ing. Beňačková 
- Návšteva „Čínskej reštaurácie“ s  II. SVS „Medzinárodná  

gastronómia“.            Ing. Beňačková 
- Návšteva komerčných bánk v meste Stará Ľubovňa so žiakmi 

 IV. HOA,II. SVS v rámci Finančná matematika a PBF.      Ing. Beňačková 
-    v Provinčnom dome „ Sklenené 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 
        
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 školského roka 2015/2016 boli organizované rôzne aktivity členmi PK OP 
teoretického a praktického vyučovania. Členovia PK sa stretli viackrát pri riešení 
plánovaných a mimoriadnych úloh. Hlavné ciele PK sa splnili a jednotlivé úlohy členov PK 
OP sa zrealizovali. Ide o akcie pedagogicko-metodickej povahy, odborno-kultúrneho 
charakteru, či priebežné akcie počas šk. roka 2015/2016. 
 
Plnenie učebných osnov 

 Členovia PK spracovali školské vzdelávacie programy pre učebné a študijné odbory, 
podľa nich sa zrealizoval výchovno-vzdelávací proces v šk. roku 2015/16. Plán práce 
PK bol naplnený, prebehli exkurzie so študentmi podľa plánu. Účasť študentov na 
súťažiach, na rôznych aktivitách a podujatiach bol uskutočnený tiež podľa prijatého 
plánu PK. 

 Poskytovali sa skupinové alebo individuálne konzultácie študentom podľa potrieb 
výučby pre denných študentov i študentov s individuálnym učebným plánom (IUP). 
 

Učitelia teoretického vyučovania a učitelia praktického vyučovania vyučovali rôzne odborné 
predmety počas roka. Snahou každého z nich bolo plniť naplánované učebné osnovy, čo sa 
aj stalo. Plnenie učebných osnov prebiehalo bez vážnejších problémov, žiaci preberanému 
učivu rozumejú. (Každý žiak/žiačka podľa svojich schopnosti a zručností). Ide o vyučovanie 
odborných predmetov pre učebný odbor kuchár, čašník/servírka, cukrár, kaderník i študijné 
odbory kuchár, čašník/servírka, vlasová kozmetika, spoločné stravovanie, pracovník 
marketingu a hotelová akadémia.  

Riešili sa otázky týkajúce sa medzipredmetových vzťahov v jednotlivých ročníkoch, 
v jednotlivých predmetoch medzi teoretickým vyučovaním a praktickým vyučovaním. 
Zhodnotili sa klady a nedostatky práce, načrtli sa nové alternatívy spolupráce vyučujúcich. 
Riešili sa možné zmeny v tematických plánoch, v  ŠkVP, či otázky týkajúce sa BOZP, ENV, 
zapracovanie finančnej gramotnosti žiakov.  
 
Komunikácia v slovenskom jazyku, cudzom jazyku sa naďalej podporuje nakoľko na 
hodinách odborných predmetov a na hodinách praktickej prípravy sa žiaci učia aj pohotovo 
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odborne vyjadrovať, používať odborné výrazy,  správne používať odbornú terminológiu. 
Cieľom je ich pripraviť pre prax na slovenský či zahraničný trhu práce i uplatnenie v ňom. 
Matematické riešenia  
Každoročným problémom sú vyskytujúce sa problémy pri výučbe ekonomických predmetov 
Ekonomika, Účtovníctvo, Finančná matematika (ako pre pedagógov, tak aj pre žiakov). 
Náročnosť učiva kladie vyšší dôraz na vysvetlenie odborných ekonomických pojmov,  tie 
žiakom spôsobujú ťažkosti (učivo je potrebné viackrát zopakovať, precvičovať). Problémom 
vyučovania odborných ekonomických predmetov a odbornej praxe sú nedostatočné 
matematické vedomosti a zručnosti pri riešení ekonomických úloh – výpočet percent, 
neznalosť merných jednotiek, kalkulácií a pod. 
V mesiacoch apríl - máj 2016 absolvovali naši študenti maturitných ročníkov šesť modulov 
vzdelávania z oblasti financií  v spolupráci s Nadáciou PARTNERS, ktorá sa aktívne 
podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie finančného povedomia. Obsahom 
jednotlivých prednášok boli témy zamerané na kľúčové pojmy finančnej gramotnosti, 
plánovanie rodinného rozpočtu, zabezpečenie dôchodku či podrobné informácie 
o možnostiach investovania, zabezpečenia bývania a hospodárenia s rodinnými financiami. 
Študenti tiež získali množstvo praktických a užitočných rád, ktoré môžu uplatniť aj 
v bežnom živote. So žiakmi IV. HOA,  II.SVS, IV.PMO a IV.KCA sme navštívili 
obchodné banky v meste Stará Ľubovňa, kde nás pracovníci informovali o zaujímavých 
finančných produktoch hlavne pre mladých ľudí. Získané propagačné materiály nám slúžili 
na vyučovacích hodinách na porovnanie výhodnosti jednotlivých produktov 
v konkurenčných bankách. (Ing. Beňačková). Všetci študenti maturitných ročníkov sa 
zapojili  do prvého kola súťaže „Finančný kompas“ je stredoškolská vedomostná súťaž, 
v ktorej si aj žiaci našej školy overili svoje znalosti z oblasti osobných financií, 
bankovníctva, poisťovníctva, investovania či dôchodku. Súťaž organizuje nadácia 
PARTNERS a pozostáva z troch kôl. Do druhého kola, kde postúpilo 500 žiakov zo 
stredných škôl z celého Slovenska postúpilo aj 10 žiakov z našej školy. Do prvej 
dvadsiatky sa prebojovala žiačka Kristína Bujňáková (IV.PMG)  ktorá našu školu 
reprezentovala v Bratislave. 
 
 V otázke realizácie odbornej zahraničnej praxe sa môžeme vyjadriť, že takúto 

praktickú prípravu žiakov podporujeme u tých študentov, ktorí preberané učivo sa dokážu 
samostatne doučiť, majú výborný prospech, správanie, dochádzku.  
 V období od 04.05.2016 až do mesiaca október 2016 sa 9 študentov t.j. 2 žiaci J. Sýkora 
a Z. Majtnerová (III.HOA) zúčastňujú zahraničnej praxe v rámci programu ERASMUS 
v Taliansku a 7 žiakov (IV.KCA,III.HOA,III.KCO) na Cypre ( Heteš, Smoleňová, 
Kulíková, Paraličová,Džurňáková, Sekelský, Lorenčík). 
Podľa vyjadrenia členov PK na poradách vyskytujúce sa problémy aktuálne riešime. 
 
Priebeh maturitnej a záverečnej skúšky 

 Vytvorili sa nové témy na MS šk. roku 2015/2016 podľa smerníc MŠ SR. 
 Spracovali sa témy na ZS šk. roku 2015/2016 podľa smerníc MŠ SR. 

 
Členovia PKOP pracovali na tvorbe nových tém pre TČOZ MS (s využitím prípadových 
štúdií ),  vypracovali pre jednotlivé končiace maturitné ročníky kritéria hodnotenia PČOZ 
MS a TČOZ MS. Spracovali tabuľky hodnotenia žiakov daných študijných odborov. 
Konštatujeme, že príprava na maturitnú skúšku i záverečnú skúšku úspešne prebiehala. MS  
2016 prebehla bez rušivých momentov. Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili TČOZ a PČOZ MS 
2016 to zvládli a prospeli. Jedna žiačka nebola pripustená k MS nakoľko neukončila 
s prospechom IV. ročník. Ide o Čurejovú (IV.PMG) žiačku s IUP. 
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Žiačky študijného odboru vlasová kozmetika si spomedzi 9 maturitných tém vybrali jednu, 
ktorú obhajovali  ako aj študenti odboru pracovník marketingu. Študenti nadstavbového 
štúdia v odbore spoločné stravovanie a študenti študijného odboru kuchár, čašník/servírka, 
absolvovali MS formou praktickej realizácie a predvedenia  komplexnej úlohy.   
 
V priebehu šk. roka členovia PKOP pracovali aj na tvorbe tém pre ústnu, písomnú 
a praktickú časť ZS. Spracovali tabuľky hodnotenia žiakov pre ZS daných učebných 
odborov, vypracovali pre jednotlivé končiace tretie ročníky kritéria hodnotenia. Hodnotenie 
výsledkov vzdelávacích výstupov žiakov sa zrealizovalo na záverečnej skúške podľa 
platných legislatívnych noriem, pri dodržaní výkonových a obsahových štandard pre 
končiace učebné odbory na ústnu, písomnú, praktickú časť ZS. Žiaci a žiačky učebných 
odborov kuchár, čašník/servírka, cukrár, kaderník v mesiaci jún uspeli na ZS 2016, okrem 3 
žiakov, ktorí budú konať opravnú ZS. 
V rámci vyučovacích hodín vytvárame časový priestor aj na opakovanie učiva na 
maturitné a záverečné skúšky. Zdôrazňujeme žiakom, na aké problémy sa majú zamerať, 
aby skúšku úspešne zvládli. 
 
Dochádzka žiakov 
 
Dochádzka žiakov jednotlivých tried, zvlášť maturitných ročníkov, nebola uspokojivá. 
Žiaci majú veľa vymeškaných hodín z dôvodu nemoci, ale popoludňajšie vyučovacie hodiny 
vynechávajú aj z iných, často pracovných dôvodov. Navrhujeme pri klasifikácii v I. a II. 
polroku realizovať komisionálne skúšky, ak študent vymešká viac ako 30% 
vyučovacieho času z daného vyučovacieho predmetu z teoretického vyučovania ( nech 
sa to uvedie do Vnútorného poriadku školy). Žiakov informujeme o ich právach 
a povinnostiach na hodinách.  
Na odbornej praxi a odbornom výcviku je povinná 100% účasť. Z pomedzi všetkých žiakov 
a žiačok je pár takých, ktorí majú horšiu dochádzku. Tieto problémy priebežne riešime. 
Žiačky a žiaci si budú vymeškané hodiny odrábať v prevádzkach, ktoré si sami vyberú 
a ktoré budú po vyučovaní navštevovať a takto si nahrádzať vymeškané hodiny. 
 
 Prebiehala realizácia odbornej praxe, odborného výcviku v jednotlivých prevádzkach 

pri plnení odborných tém vo forme produktívnych prác na základe uzatvorenej dohody. 
Výučba sa vykonávala 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. 

 
Žiaci vykonávajú odborný výcvik aj u zamestnávateľov - t.j. v prevádzkach v meste 
alebo v blízkom okolí. Problém v týchto zariadeniach nám robia nedisciplinovaní žiaci, ktorí  
svojvoľne vynechávajú odborný výcvik, o to je naša práca v prevádzkach náročnejšia, 
pretože títo žiaci musia byť neustále pod kontrolou majstra odbornej výchovy. 
 
Správanie žiakov 
 
Správanie žiakov v jednotlivých triedach je veľmi rozdielne. Sú triedy, v ktorých vyučovací 
proces prebiehal tak, že so žiakmi sa dalo o probléme komunikovať, vyjadrovali svoje 
názory. V iných triedach dochádzalo k veľkým časovým stratám z dôvodu neustáleho 
napomínania žiakov, ktorí vyrušovali ostatných. Správanie študentov /študentiek, prípadne 
keď sa vyskytnú problémy riešia členovia PK na hodinách. Pretrvávajúcim problémom je 
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rušenie vyučovacieho procesu mobilmi, resp. svojvoľné otváranie webových stránok 
nesúvisiacich s vyučovaním pri používaní prostriedkov IT.     
 
Príprava na vyučovanie 
 
Nie všetci žiaci pristupujú k príprave na vyučovanie zodpovedne, čo sa odrazilo aj pri 
koncoročnom hodnotení a nie všetci žiaci prospeli. Triedni učitelia pri odovzdávaní 
vysvedčení upozornili žiakov na  nevyhnutnosť prípravy na vyučovacie hodiny počas šk. 
roka. 
Využitie didaktických prostriedkov 
 
 Prebieha spolupráca s MC, pedagógovia sa zúčastňovali na podujatiach 

realizovaných MC, či podujatiach realizovaných v škole, pokračuje vzdelávanie 
zamestnancov, rozširovanie poznatkov a vedomostí – samovzdelávanie. 

 Prebiehala aktívna činnosť členov PK OP na zrealizovanom 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 

 Využíval 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 využíval 
internet, interaktívne prostriedky, interaktívne pomôcky a školské výukové 
programy. 

 prebiehala výučba žiakov študijného odboru hotelová akadémia, používali sa 
prostriedky, metódy a formy výučby t.j. interaktívna tabuľa, interaktívne cvičenia,  
cvičenia a testy formou kódovaných  listov, powerpointové prezentácie, myšlienkové 
mapy, listy pracovných postupov, hotelový a gastronomický softvér plus využitie 
pripraveného modelového hotela. 

 
V súčasnosti máme plne vybavené 4 odborné učebne prípravy pokrmov,  4 odborné učebne 
stolovania a jednu odbornú učebňu cukrár. V týchto moderne zariadených odborných 
učebniach môžeme plniť všetky témy školského vzdelávacieho programu.  K zlepšeniu 
vyučovacieho procesu v odbornej učebni stolovania napomohla aj nainštalovaná interaktívna 
tabuľa ktorú využívajú žiaci v učebnom a študijnom odbore čašník, servírka. Učebňa v 
rámci projektu Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia bola vybavená moderným 
zariadením a strojmi, ktoré bude využívané počas praktického vyučovania v študijnom 
odbore hotelová akadémia. Taktiež bola zriadená odborná učebňa "Modelový hotel", kde 
žiaci počas praktického vyučovania v študijných odboroch hotelová akadémia, kuchár, 
čašník, servírka  môžu pracovať v programoch zabezpečených v rámci projektu a využívať 
učebné materiály. Dovybavená bola i nová učebňa kaderníka. 
 
 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 areáli 
(nadstavba) s novou výpočtovou technikou, formou nových výučbových metód. 
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 Predmety Finančná matematika a  Pravidlá riadenia osobných financií sa 
vyučujú prevažne v multimediálnej učebni. Niektoré vyučovacie hodiny prebiehajú 
pre obsadenosť multimediálnej miestnosti v Infoveku alebo v klasickej triede.  

 Žiaci pracujú na hodinách prevažne na PC, ktorých je dostatok. 
 

Odborný výcvik a odborná prax  sa realizovali: 
 
- V odborných učebniach a dielňach počas praktického vyučovania, na jeseň 

v ekoučebni, školskej záhrade, areáli 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 areáli 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. 

- Zrealizovala sa krúžková činnosť pod vedením členov PK OP učitelia TV, MOV 
 
Súťaže: 
-    „Eurocup 2015“ v Prešove - 24. ročník, medzinárodná barmanská súťaž juniorov; umiestnili sa 
v striebornom pásme ako družstvo.  
      V kategórii jednotlivec R.Fröhlich (7. miesto)                    Bc. Vilčeková 
- Barmanská súťaž – „Cassovia cup 2016“ Košice                               Bc. Vilčeková 
        R.Fröhlich (1. miesto) IV.HOA a Peter Foľvarský III.HOA    
   

      
 
-     Medzinárodní súťaž „Sweetcup 2015“ v Prešove zlaté ocenenie           Bc. Deverová 
-     Tvorivý cukrár - Mladý tvorca 2016“ v Agrokomplexe Nitra             Bc.G. Hanečáková 
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-Súťaž Finančný kompas v rámci finančnej gramotnosti       Ing. Beňačková 

  

 
 
 

 
 
 

 
- Súťaž Finančná olympiáda v rámci projektu Deň finančnej gramotnosti   Ing. Beňačková 
- Deň podpory remesiel v Trenčíne – súťaž s obhliadkou spoločenských 
     účesov, líčenia, odievania „symetria a účes“                                                      Bc. Konkoľová,  

 Mgr. Palubová, 
 Bc. Mačíková 

 
 

-  Súťaž v aranžovaní a viazaní kvetov spojené s Výstavou ovocia a zeleniny     Ing. Stašenko 
-  Súťaž v triedach – „NAJ logo firmy“                      Ing. Solovicová,  

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

    Ing. Bizovská 
 

 
Exkurzie: 
 
- Exkurzia v bankách – porovnávanie produktov bánk v meste 
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     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 
- Výstava „Provinčný dom“                               MOV, učitelia TV 
 
Prednášky: 
 
- Prednáška na aktuálnu odbornú tému ekonomického  charakteru   Ing. Bizovská,  

  Ing. Solovicová, 
  Ing. Romanová 

- Prednáška na tému ekológia        Ing. Struková  
 
    
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  
- 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   MOV  
- 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, hotelová  
akadémia)        MOV      

- 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 
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- 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 2015“  
      

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 – Sorea Ľubovnianske kúpele, reštauračné zariadenia ...) 

- Výsledkom realizovaných akcií v odboroch kuchár, čašník, cukrár je zdokonaľovanie sa 
žiakov v praktickej zručnosti; motivácia k príprave svojich vlastných produktov, 
prejavenie svojej kreativity, aktivity, čo je prínosom pre žiakov i MOV. 

- Učebne odborného výcviku sa neustále zariaďujú novým inventárom, zariadeniami, 
pomôckami, využíva sa výpočtová technika ... 

 
Opatrenia, ktoré zlepšia výchovno-vzdelávaciu činnosti:  

 
- Realizovať v odborných ekonomických predmetoch formu vyučovania cez vzdelávacie 

programy „JA Slovensko“. 
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 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 

 
 
 

Spracovala: Ing. Solovicová, vedúca PK 



 65 

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 2015/2016 realizované tieto aktivity: 
 

 
 
1. polrok  
 
Členovia predmetovej komisie: 
 
Ing. Jozef Čanda,  učiteľ odborných predmetov, vedúci PK 
Ing. Peter Duchnický,  učiteľ odborných predmetov 
Mgr. Milan Ondrej,  učiteľ odborných predmetov 
PhDr. Marta Weeissensteinerová,  učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov 
Bc. Michal Varchol,  učiteľ odborných predmetov 
Mgr. Daniela Zimová,  majster odbornej výchovy 
Bc. Helena Boďová,  majsterka odbornej výchovy 
Bc. Otília Martančíková,  majsterka odbornej výchovy 
Bc. Milan Reľovský,  majster odbornej výchovy 
Bc. Peter Žoldák,  majster odbornej výchovy 
Bc. Stanislav Šoltisik,  majster odbornej výchovy 
Bc. Ján Dzedzina,  majster odbornej výchovy 
Bc. Štefančík Peter,  majster odbornej výchovy 
PaedDr Milan Birčák,  majster odbornej výchovy 
Michal Saloň,  majster odbornej výchovy 
 
Aktivity organizované predmetovou komisiou 
 

Školské kolo v stolnom tenise ( Lomnička ) -  Čanda, Duchnický 
1. miesto -  Tomáš Mirga         II. MUP 
2. miesto -  Juraj Oračko           II. MUP 
3. miesto -  Michal Žoldák        II. MUP 
4. miesto -  Marek Oračko         II. MUP 

 
Celoškolský turnaj v stolnom tenise ( Stará Ľubovňa) - Fabián, Čanda, Koterba 

1. miesto -  Tomáš Mirga          II. MUP 
2. miesto -  Juraj Oračko           II. MUP 
3. miesto -  Michal Žoldák         II. MUP 

 
Súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov s jesennou tematikou -  Boďová 

1. miesto – Oračková Ivana      I. MUP 
2. miesto – Oračková Alžbeta    III. MUP 
3. miesto -  Oračková Kristína   I. MUP                                 

 
Súťaž  v pečení a zdobení medovníkov  -    Boďová 

4. miesto – Oračková Kristína   II. MUP 
5. miesto – Oračková Agáta     II. PRZ 
6. miesto -  Oračková Anna      I. MUP                                 
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Súťaž v zhotovení najkrajšej Vianočnej ozdoby    -    Zimová   
      1.  miesto -   Mirgová Zuzana       II. PRZ 
      2.  miesto -   Oračková  Natália     I. PRZ 
      3.  miesto -   Oračková  Agáta      II. PRZ 
 
Súťaž o najkrajšie vyšitú vianočnú pohľadnicu        -     Martančíková 
      1.  miesto -   Mirgová  Natália          I. PRZ 
      2.  miesto -   Oračková  Nikola         I. PRZ 
      3.  miesto -   Oračková  Patrícia       I. PRZ 
 
Mikulášska besiedka a kultúrny program      -      Weissensteinerová, Žoldák, Boďová, 
Zimová, Reľovský 
Kultúrny program pozostávajúci z pásma  poézie, tancov a spevu 
 
Vianočná besiedka a kultúrny program      -      Weissensteinerová, Reľovský,  Žoldák 
Kultúrny program pozostávajúci z pásma vianočnej poézie a tancov 
 
Prednášky, besedy: 
Trestnoprávna zodpovednosť                                   -   Choborová, Varchol 
Využívanie vodných zdrojov energie                        -   Saloň 
Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka    -   Žoldák 
Vianočné zvyky a tradície                                         -   Žoldák 
 
Hodnotenie plnenia učebných osnov 
 
PK na svojom poslednom zasadaní zhodnotila, že učebné osnovy vo všetkých predmetoch sa 
plnia podľa časového harmonogramu. Dôraz sa kladie na  plnenie učebných osnov u 
končiacich ročníkov, ako aj príprave žiakov na záverečné skúšky. Inovované tematické 
celky sú súčasťou učebných osnov a stali sa významným oživením vyučovacieho procesu. 
Na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku sa využívali inovované a zmodernizované 
formy a metódy pomocou ktorých žiaci lepšie zvládali teoretické znalosti a pracovné úkony. 
Vyučovanie sa stalo zaujímavejším a lepšie ovládateľným pre pedagóga aj žiaka. 
U začlenených žiakoch sa využívajú také  formy a metódy výučby, ktoré zodpovedajú ich 
potrebám a sú konzultované  so školským špeciálnym pedagógom. 
 
 
Výchovno-vzdelávacie výsledky  
 
Počet žiakov na odlúčenom pracovisku v Lomničke ku 31.01.2016 je 128, z toho 26 žiakov 
je začlenených. Vo všetkých  prípadoch ide o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
a málo podnetného prostredia. 
 
Dochádzka žiakov:  
priemer vymeškaných hodín na žiaka                  79,65                                                     
priemer neospravedlnených hodín na žiaka           10,16  
priemerná známka                                                    2,91 
prospeli s vyznamenaním                                         2  žiaci 
prospeli veľmi dobre                                              18  žiakov 
prospeli                                                               105  žiakov 
neprospeli                                                             3  žiaci 



 67 

Všetky výchovne opatrenia boli udelene v súvislosti s nedbalou školskou dochádzkou 
a neospravedlnenými hodinami. 
 
Záujmové útvary 
 
Na odlúčenom pracovisku pracuje 11 záujmových krúžkov, najväčší záujem je o prácu v  
stolnotenisovom a  internetovom a krúžku 
 
PhDr. Marta Weissensteinerová     -   Literárno- kultúrny 
Ing. Peter Duchnický                      -   Počítačový 
Bc. Stanislav Šoltisik                       -   Práca s drevom 
Bc. Michal Varchol                        -   Architektúra – dom, byt, záhrada            
Bc. Peter Žoldák                  -   Turist ický  
Mgr.  Daniela Zimová             -   Šijeme    
Ing. Jozef Čanda                              -   Stolný tenis 
Mgr. Milan Reľovský                      -   Internetový 
Bc. Otília Martančíková                   -   Šikovné ruky 
PaedDr. Milan Birčák                -   Šachový 
Michal Saloň                                   -   Ochrana prírody a krajiny 
 
Úlohy prenasledujúce obdobie 

- Na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku  využívať inovované       
a zmodernizované formy a metódy výučby pomocou IKT a materiálno technického 
zabezpečenia, 

- zvýšenú pozornosť venovať začleneným žiakom a žiakom končiacich ročníkov, 
spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom, 

- 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, 
- pripraviť náležité podmienky pre úspešnú realizáciu záverečných skúšok, 
- naďalej  spolupracovať  s rodičmi žiakov, hlavne problémových a začlenených 

žiakov, 
- motivovať žiakov k zlepšeniu dochádzky a študijných výsledkov,   
- využívať opatrenia z usmernenia  a opatrenia  pri porušovaní vnútorného  
      poriadku školy. 

 
II. polrok  
 
Výchovno-vzdelávacie výsledky  
 
Počet žiakov na odlúčenom pracovisku v Lomničke ku 30.06.2016 je 126, z toho 26 žiakov 
je zdravotne znevýhodnených. Vo všetkých  prípadoch ide o žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia a málo podnetného prostredia. 
 
Dochádzka žiakov:  
priemer vymeškaných hodín na žiaka                       90,71                                                     
priemer neospravedlnených hodín na žiaka              17,11  
priemerná známka                                                         3,00 
prospeli s vyznamenaním                                              2  žiaci 
prospeli veľmi dobre                                                 10  žiakov 
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prospeli                                                                   114  žiakov 
neprospeli                                                                 0  žiakov 
Všetky výchovne opatrenia boli udelene v súvislosti s nedbalou školskou dochádzkou 
a neospravedlnenými hodinami. 
 
Záverečne skúšky: 
 
Z celkového počtu   49  končiacich žiakov sa záverečnej skúšky zúčastnilo 32 žiakov. 
prospeli s vyznamenaním                            1   
prospeli veľmi dobre                                        1 
prospeli                                                           30 
 
Aktivity organizované predmetovou komisiou 
 

Celoškolský turnaj v stolnom tenise ( Stará Ľubovňa)  -  Čanda,  
4. miesto -  Tomáš Mirga         II. MUP 
5. miesto -  Juraj Oračko          II. MUP 
6. miesto -  Michal Žoldák        II. MUP 

 
Krajské kolo  v stolnom tenise (Šarišské Michaľany)  -  Čanda 
Družstvo v zložení ( Oračko J., Mirga R. ,Žoldák M.,) obsadilo  5  -   8  miesto 

 
Exkurzia na Ľubovniansky  hrad,   v Starej Ľubovni         -     Weissensteinerová    
Cieľom bolo spoznávanie národných kultúrnych pamiatok. Žiaci navštívili Ľubovnianske 
múzeum, hrad a skanzen v Starej Ľubovni. 
 
Deň otvorených dverí                             
Cieľom akcie bolo poskytnúť aktuálne informácie o našej škole pre žiakov ZŠ a verejnosť 

 
 
Prednášky, besedy: 
Biopotraviny v EÚ                                                                         -   Saloň 
Apríl,  mesiac lesov, vtáctva a zeme                                                -   Žoldák 
Tradície a zvyky v rómskej rodine počas veľkonočných sviatkov   -   Žoldák                                
Manželstvo a rodičovstvo                                                           -   Weissensteinerová 
Hospodárenie s vodou                                                                      -   Saloň 
 
Hodnotenie plnenia učebných osnov 
 
PK na svojom poslednom zasadaní zhodnotila, že učebné osnovy vo všetkých predmetoch sa 
plnili podľa časového harmonogramu. Dôraz sa kládol na  plnenie učebných osnov u 
končiacich ročníkov, ako na  prípravu žiakov na záverečné skúšky. Inovované tematické 
celky sú súčasťou učebných osnov a stali sa významným oživením vyučovacieho procesu. 
Na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku sa využívali inovované a zmodernizované 
formy a metódy pomocou ktorých žiaci lepšie zvládali teoretické znalosti a pracovné úkony. 
Vyučovanie sa stalo zaujímavejším a lepšie ovládateľným pre pedagóga aj žiaka. 
U začlenených žiakoch sa využívajú také  formy a metódy výučby, ktoré zodpovedajú ich 
potrebám a sú konzultované  so školským špeciálnym pedagógom. Za účelom skvalitnenia 
výchovnovzdelávacieho procesu boli podľa plánu vykonane hospitácie,  z ktorých výsledky 
sú uvedené v hospitačných záznamoch. 
 



 69 

Záujmové útvary 
 
V školskom roku 2015/2016 boli žiaci zaradení do 11 záujmových krúžkov, najväčší záujem 
bol o prácu v stolnotenisovom, počítačovom a  internetovom a krúžku 
 
 
PhDr. Marta Weissensteinerová        -   Literárno- kultúrny 
Ing. Peter Duchnický                         -   Počítačový 
Bc. Stanislav Šoltisik                        -   Práca s drevom 
Bc. Michal Varchol                            -   Architektúra – dom, byt, záhrada            
Bc. Peter Žoldák                    -   Turist ický  
Mgr.  Daniela Zimová              -   Šijeme    
Ing. Jozef Čanda                                -   Stolný tenis 
Mgr. Milan Reľovský                        -   Internetový 
Bc. Otília Martančíková                     -   Šikovné ruky 
PaedDr. Milan Birčák                        -   Šachový 
Michal Saloň                                     -   Ochrana prírody a krajiny 
 
Úlohy pre nasledujúce obdobie  

- Na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku  využívať inovované       
a zmodernizované formy a metódy výučby pomocou IKT a materiálno technického 
zabezpečenia, 

- zvýšenú pozornosť venovať začleneným žiakom a žiakom končiacich ročníkov, 
spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom, 

- 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, 
- pripraviť náležité podmienky pre úspešnú realizáciu záverečných skúšok, 
- naďalej  spolupracovať  s rodičmi žiakov, hlavne problémových a začlenených 

žiakov, 
- motivovať žiakov k zlepšeniu dochádzky a študijných výsledkov,   
- využívať opatrenia z usmernenia  a opatrenia  pri porušovaní vnútorného  
      poriadku školy. 

 
 
 
                                                                                 

                                          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 2015/2016  realizované tieto aktivity: 
 
 
I. polrok  
 
V  šk. roku 2015/2016,  sa uskutočnili tieto podujatia a vykonali sa úlohy  členmi PK 
stavebníctvo  teoretického a praktického vyučovania  za  1. polrok : 

 
PK zasadala 3 krát pri riešení plánovaných a mimoriadnych úloh a úloh vyplývajúcich  
z plánu práce. Tiež PK na 3. zasadnutí sa  zapodievala aj prípravou skúšobných Tém 
k maturitám pre IV .MPO a skúšobným témam pre odbor stolár ./ TC odbor murár bude mať 
podobné  skúšobné  Témy ako v šk. roku 2015/16 
 
Členovia  PK : 
1. Ing. Peter Štucka  
2. Ing. Vincent Sokolák 
3. Mgr. Miroslav Mytník  
4. Štefan  Šulian  
5. PaedDr. Mgr. Milan Birčák 
6. Milan  Sumilas 
7. Bc. Michal  Varchol 
8. Bc. Peter Žoldák 
9.  Bc. Martin  Leščinský  
10. Bc. Ján Dzedzina 
 
- Plán práce výučby prebieha  podľa  učebných  osnov schválených vedením školy 
- Ťažiskom práce PK je splniť plán práce  stanovený  PK – SG a K na šk. rok 2015/16 
- 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. 

2015 /2016 – v  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 firmy RIGIPS a ISOVER  / Sokolák,  Šulian, Birčák,  Mytník, 

Sumilas, ./ 
 
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..Peter Štucka / krúžok Mladý projektant  / 
- Čiastkové úlohy členov PK sa pravidelne plnia , realizujú sa všetky úlohy , ktoré boli 

stanovené PK Stavebnícto, geogézia  a kartografie 
- V plnej fáze sa využíva internet a školské výukové programy  ako AUTOCAD 2010 , 

CENKROS a iné.. 
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- Priebežne sa pokračovalo v budovaní odborných učební a ich sociálnych zariadení – WC 
a prezliekarne v objekte Garáže a Dielne  - podľa harmonogramu a plánu práce na 
rok 2015 /2016 

 
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 
Učebný odbor stolár okrem priebežného preberania tém na OV sa podieľal na: 
Priebežne september 2015 – január 2016 

 renovácia a výroba školského rebríka- tipu A, 
 výroba podstavcov pod kuchynku a montáž v školskom bare, 
 výroba násteniek do školy zo smrekového materiálu, 
 výroba bočnícových dosák na školskú vlečku a údržba vlečky, 
 výroba násteniek zo sklenenými dvierkami pre OV (budova internátu),  
 ukladanie reziva do klietok na prirodzené sušenie, 
 údržba školského náradia, výroba nových násad do náradia,  
 oprava a údržba strojov a náradia na praktickom vyučovaní. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Študijný  odbor operátor stavebnej výroby a učebný odbor murár okrem priebežného 
preberania tém na OV sa podieľal na: 
Priebežne september 2015 – január 2016 

 osadenie obrubníkov a položenie zámkovej dlažby na farskom úrade Stará Ľubovňa, 
 pokračovanie v prestavbe sociálnych zariadení  na OV, 
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 oprava  keramického obkladu stien v bývalej kotolni, 
 momentálne začala rekonštrukcia čajovne na úseku TV, 
 presun nábytku z garáži do priestorov hangárov, 
 pomocné udržiavacie práce na budovách SOŠ  

      

 
I.  časť                                                                  II.  časť 

 
III.   časť                                                             KERAMICK0 OBKLADY  - NOVÁ UČEBŇA 

 
REKONŠTRUKCIA KUCHYNKY UČITEĽOV  TV – Objekt TV 
 
Okrem týchto hlavných činnosti sa žiaci podieľali aj na iných činnostiach, ktoré sa vyskytli 
počas školského polroka. 
 
Súťaž: 
Dňa 11. - 12.11.2015 sa žiaci 2. ročníka učebného odboru murár Michal Compeľ a Lukáš 
Duračinský  pod vedením MOV Štefana Šuliana  zúčastnili súťaže zručnosti SOŠ – Mladý 
remeselník 2015/2016. Organizátorom súťaže bola SOŠ Technická, Volgogradská 1, Prešov.  
V odbore murár sa celkovo zúčastnilo sedem družstiev SOŠ z Prešovského a Košického 
kraja  medzi ktorými bola aj jedna dvojica zo zahraničia ( Poľskej Republiky). 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 disciplíny - vyhotovenie segmentu valenej klenby z lícových tehál.  Naši žiaci skončili na 
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peknom postupovom druhom mieste, čim si zabezpečili postup na celoslovenskú súťaž 
SUSO v Nitre, ktorá je postupovým kolom na medzinárodnú Česko - Slovenskú súťaž. 
 
 

 
 
 
 
 
Študijný  odbor operátor stavebnej výroby okrem priebežného preberania tém na OV 
sa podieľal na  :  

- prestavba sociálnych zariadení  pre žiakov v priestoroch dielni OVY: 
- murovanie deliacich priečok 
- omietky stropov a stien 
- keramické obklady stien 
- keramické dlažby podláh 
- 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    
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Ďalšie činnosti našich žiakov v obrázkoch pri realizácií stavebných prác 
využitie špeciálnych odborných  učební  na  škole  
fotodokumentácia  : 
odborná učebňa  

Odborná učebňa  PV - nutná rekonštrukcia        
Odborná učebňa PV – Kotolňa  - nutná rekonštrukcia    

 
 

 
- AREÁL  SOŠ  LOMNIČKA 
 
Okrem týchto hlavných činnosti sa žiaci podieľali aj na iných činnostiach, ktoré sa vyskytli 
počas školského roka 2015/ 2016 - 1. polrok  v areáli LOMNIČKE  ako napríklad : 

- údržba stavebných konštrukcii na budovách a vonkajších priestoroch 
- vybudovanie spevnených plôch pre ihriska 

 
 Rekonštrukcie, opravy a výstavba nových priestorov pre praktické vyučovanie na  
vysunutom    pracovisku  v LOMNIČKE   sa realizovali z vlastných prostriedkov školy. 

 

  
 ZEMNÉPRÁCE – Úprava terénov  a plôch  okolo celej školy              
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Exkurzie: 
- Odborná exkurzia v  oblastí stavebníctva – novodobej výstavby  MOSTOV – Mníšek 

Nad Popradom – Kolaudácia mosta SR- PR 21.9.2015 
- Odborná exkurzia  v  oblastí stavebníctva – nová stavba  Vvodná 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  - 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, 
výmena počítačovej techniky 

 
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 :  2015 /2016 
 
Úsek PV : zriadiť priestory praktického trenažéra pre stavebne odbory (bývala kotolňa)   
  
Úsek TV :  

- zriadiť počítačovú miestnosť – učebňu pre výučbu predmetu GSY  res. obnova 
počítačovej techniky v učebni č.37, výmena počítačov  / nefunkčných / za notebooky 
v počte min . 5 ks 

-  vyrobiť praktické pomôcky stolárskych spojov pre teoretické vyučovanie – odbor  
stolár 

 
Úsek TV a PV  Lomnička : 

- nákup pracovných naradí pre murára Miešadlo na lepidla t BOSCH 
- sadrokartóny cca 10 + 10 m2  
- profily na sadrokartón 
- PD profily na sadrokartón 

 
- 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 2016 – pretože niektoré deti nemajú  vybraté  Stredné školy  
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Nové úlohy  - dobudovanie  učební  a sociálnych zariadenia : 
- Dobudovanie dielní v starej Plynovej kotolni.  Tieto práce sa budú realizovať priebežne  

v II. polroku šk. roka 2015/2016. 
 

II. polrok  
 
PK v II. polroku zasadala 5 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 III.  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. 
Vyučovanie počas II. polroka na odbornom výcviku prebiehalo v súlade s časovo-
tematickými plánmi učiva OVY. Jednotlivé témy sa plnili v učebniach, dielňach  v  
jednotlivých budovách a pozemkoch  SOŠ.  
Učebný odbor stolár okrem priebežného preberania tém na OV sa podieľal na: 
Priebežne február – jún 2016 

 výroba a osadenie schodíkov do zadného vstupu priestorov OV - hotelová akadémia, 
 oprava a údržba školského exteriérového nábytku v areály školy, 
 výroba bočnicových dosák na školskú vlečku a údržba vlečky, 
 výroba násteniek zo sklenenými dvierkami pre OV (budova internátu),  
 montáž školského nábytku – rohová lavica stôl a taburetky (čajovňa pri zborovni 

TV), 
 údržba školského náradia, výroba nových násad do náradia,  
 výroba podstavca pod kuchynskú linku (čajovňa pri zborovni TV), 
 montáž kuchynskej linky (čajovňa pri zborovni TV), 
 výroba rôznych drevených výrobkov a dekorácii slúžiacich na propagáciu školy 

a učebného odboru stolár, 
 oprava starého a výroba nového roštu pre školskú kuchyňu, 
 výroba lopárikov a podstavcov na kvety pre účely odborného výcviku, 
 výroba svetlíkov do sociálnych zariadení na odbornom výcviku (stolár, murár)   
 výroba nábytku na internát – nočné stolíky a police  (práce sa ešte realizujú) 
 výroba točených schodísk na chaty 
 výroba ochranných madiel do telocvične ZŠ Hniezdne  
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Učebný odbor murár okrem priebežného preberania tém na OV sa podieľal na: 
Priebežne  február 2016 – jún 2016 

- 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  
- zrealizovanie exteriérových a interiérových dlažieb v GKC- Kostol na námestí 

v Starej Ľubovni 
   
 
  
 
   
 
 

                    

 
 
 



 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Študijný  odbor operátor stavebnej výroby  okrem priebežného preberania tém na OV 
sa podieľal na: 
Priebežne február 2015 – jún 2015 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 pokračovanie v prestavbe sociálnych zariadení  na OV – omietky stien a stropov, 
keramické obklady a dlažby, 

 vysťahovanie nábytku a ostatného zariadenia s pôvodnej čajovne pri zborovni TV,   
 prestavba čajovne pri zborovni TV - omietky stien a stropov, keramické obklady 

a dlažby, 
 oprava  keramického obkladu stien v bývalej kotolni, 
 vyrovnávanie vonkajších schodov a následne položenie keramickej dlažby (pri 

školskej kuchyni), 
 oprava omietky stropu na katastrálnom úrade, 
 oprava fasádnej omietky na bývalej kotolni, 
 oprava podlahových dielcov HAKI lešenia,  
 príprava priestorov na deň otvorených dverí (trenažér stavebných odborov OV), 
 príprava žiakov na súťaž zručnosti SUSO Nitra,  
 pomocné udržiavacie  práce na budovách SOŠ.  

      
Okrem týchto hlavných činnosti sa žiaci podieľali aj na iných činnostiach, ktoré sa vyskytli 
počas školského polroka. 
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Súťaž: 
Dňa 26.-27.4. 2016 sa žiaci 2. ročníka učebného odboru murár Michal Compeľ a Lukáš 
Duračinský zúčastnili celoslovenského kola 20. ročníka súťažnej prehliadky stavebných 
remesiel SUSO, ktorá sa konala počas výstavy MLADÝ TVORCA 2016 na výstavisku 
Agrokomplex Nitra. Na súťaž žiakov pripravoval MOV Štefan Šulian. 
Súťažilo sa v dvoch súťažných odboroch – murár a stolár. Organizátorom tejto súťaže bola 
firma ABF, a. s., partnermi - Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. , Xella CZ, s.r.o., Heluz, 
s.r.o. , LB Cemix, s.r.o. , DeWalt & STANLEY, Mafell, Houfek a. s.                                           
V odbore murár sa celkovo zúčastnilo sedem súťažiacich družstiev zostavených z dvoch 
žiakov. Žiaci si tak mali možnosť porovnať svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti 
so žiakmi ostatných odborných škôl. V teoretickej časti mali žiaci vypracovať test zostavený 
z 35 otázok, ktoré pozostávali z učiva 1 a 2 ročníka učebného odboru murár a otázok 
zameraných na materiály a technológiu partnerov súťaže. Praktická časť pozostávala zo 
štyroch disciplín - nanášanie zušľachtených omietok Cemix na stenu, vymurovanie 
pravouhlého segmentu muriva z brúsených tehál- Porotherm, vymurovanie pravouhlého 
segmentu muriva z tvárnic – Ytong a vymurovanie segmentu komína – Huluz.  
Odborná porota hodnotila dodržanie rozmerov, technologického postupu, kvalitu prace a 
dodržiavanie BOZP.  
Naším žiakom sa nepodarilo umiestniť do postupového druhého miesta, ktoré zaručovalo 
účasť na medzinárodnom finále v septembri v Prahe.  
Skončili na peknom štvrtom mieste s rozdielom jedného bodu od tretieho miesta a dva body 
od druhého miesta. 

Cieľom súťaže bolo: 
1/ prezentovať a propagovať perfektnú kvalitu odborných znalostí a zdôrazniť dôležitosť 
odborného vzdelávania pre spoločnosť. 
2/ upevniť u žiakov vzťah k zvolenej profesii, rozvíjať ich odborné vedomosti, zručnosti a 
aktivity. 
3/ umožniť žiakom vzájomné konfrontácie odborných zručností a návykov ako i výmenu 
skúsenosti medzi pedagógmi. 
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Okrem týchto hlavných činnosti sa žiaci podieľali aj na iných činnostiach, ktoré sa vyskytli 
počas školského roka 
 
  Exkurzie: 
-    Odborná exkurzia  v  oblastí stavebníctva – NOVÁ STAVBA  VODNÁ ELEKTRÁREŇ  
na rieke POPRAD   - žiaci I., II. a III. ročník murár : Ing. Štucka ., 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 
Výstavba drevených domov – Plavnica 
 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  - učebnňa č. 37 a 41 a v DPV   
- Využíva sa moderný systém výučby v PROJEKTOVOM VYUČOVANÍ   stavebného 

zamerania III. OSV  a 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 :   
- dokončiť priestory praktického trenažéra pre stavebne odbory ( napr. s bývalej kotolne )  

- v realizácií 
- zakúpiť 2 nivelačné prístroje  

 
Návrhy a opatrenia: 
- dokončiť stavebné úpravy a dovy baviť  priestory praktického trenažéra pre stavebne 

odbory (bývala kotolňa).   
- Dbať a  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 stavebných predmetov o nové programy  a dobudovanie 
sociálnych zariadení v objekte Garáže a Dielne  v šk. roku 2016/2017 
  
                                                   
 
 

                 Spracoval : Ing. P. Štucka, vedúci PK  
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V rámci činnosti výchovného poradcu 
boli v školskom roku 2015/2016 realizované tieto aktivity: 

 
 

Práca výchovného poradcu v školskom roku 2015/2016 sa realizovala v zmysle plánu 
činnosti, ktorý bol vypracovaný na začiatku školského roka podľa potrieb žiakov, rodičov, 
pedagogických pracovníkov a vedenia školy. Plán práce pozostával zo stálych úloh 
a časových úloh. Časové úlohy boli rozpracované na jednotlivé mesiace. Trvalé úlohy sú 
zmerané na poskytovanie odbornej pedagogickej starostlivosti 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 2015/2016 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 2014/2015 

pokračujú v ďalšom vzdelávaní, resp.  našli uplatnenia trhu práce – spolupráca s ÚPSVaR 
v Starej Ľubovni - splnené 

 Spracovanie a vyhodnotenie dotazníka na zistenie počtu žiakov zo SZP – splnené ich 
počet je 10 (5CH a 5D) 

 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 vyplývajúcich z požiadaviek žiackej školskej 

rady- 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 – splnené v mesiaci február 2016 
 Dokumentácia VP- denník VP - splnené 
 Spracovanie dotazníka pre žiakov školy – šikanovanie .(spolupráca s koordinátorom 

prevencie sociálno-patologických javov a špeciálnym pedagógom)- splnené 
 

NOVEMBER 
 Zabezpečenie rozhlasovej relácie ku Dňu boja za slobodu a solidaritu - splnené 
 Konzultácie so žiakmi 4. ročníka o možnostiach štúdia na VŠ - splnené 
 Návštevy tried 9. ročníkov ZŠ - splnené 
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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 - splnené 
 Vyhodnotenie dotazníka  - šikanovanie ( VP, koordinátor sociálno-patologických javov, 

špeciálny pedagóg) – splnené v mesiaci december 
 Testovanie študijných predpokladov na VŠ - splnené 

 
DECEMBER  
 Na základe výsledkov dotazníka zabezpečiť prednášky šikanovanie, prevencia, metódy 

riešenia šikanovania – splnené v mesiaci február, marec 
 Konzultácie so žiakmi končiacich ročníkov o možnostiach štúdia na VŠ, resp. 

pomaturitné štúdium - splnené 
 Návštevy tried 9.ročníkov ZŠ – prezentácia študijných a učebných odborov na šk. rok 

2016/2017- splnené v mesiaci február 
 

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 
 

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 - 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, videokazety na tému: zdravá výživa a zdravý životný štýl vo vybraných 

triedach- splnené 
 Poradenská služba pre žiakov učebných odborov zameraná na výber nadstavbového 

štúdia 
 Pohovory so žiakmi s výchovnými problémami - splnené 
 Priebežné sledovanie neprospievajúcich žiakov, individuálne pohovory, zabezpečiť 

pomoc zo strany učiteľov a MOV - splnené 
 Potvrdzovanie prihlášok na VŠ -splnené 

 
APRÍL 
 Zabezpečiť stretnutie študentov končiacich ročníkov zo zástupcami ÚPSVaR – beseda 

na tému, program ERASMUS, možnosti zamestnať sa na Slovensku, povinnosti 
žiaka po ukončení štúdia - splnené 
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 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 

 Šikanovanie – dotazník a vyhodnotenie dotazníka -  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 
 Vyhodnotenie záujmu maturantov o jednotlivé študijné odbory na rôznych fakultách VŠ-

splnené 
 Pohovory so slabo prospievajúcimi žiakmi - splnené 
 Aktualizácia nástenky VP - splnené 
 Beseda, videokazety na tému: tolerancia a diskriminácia vo vybraných triedach - 

splnené 
 Zabezpečiť prehľad o voľných pracovných miestach z ÚPSVaR v Starej Ľubovni - 

splnené 
 

JÚN 
 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2015/2016 - splnené 
 Pomoc pri príprave návrhov na ocenenie najlepších žiakov za jednotlivé ročníky - 

splnené 
 Vyhodnotenie činnosti výchovného poradenstva za školský rok – splnené 

 
Realizované aktivity VP : 
V mesiaci september 2015 pri príležitosti Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom 
alkoholovom syndróme sa uskutočnila prednáška spojená s diskusiou  na tému: „Fetálny 
alkoholový syndróm u novorodenca.“Prednášky sa zúčastnili dievčatá z 2.SVS, 
1.SVS,3.MSK, 4.HOA. Prednášku viedla Mgr. Landorová z RÚVZ v Starej Ľubovni. 
V mesiaci november 2015 sa žiaci  ročníkov IV. KCA a II.NVS   v počte  14   zúčastnili 
medzinárodného  veľtrhu vzdelávania, kariéry a inovácii PRO EDUCO & PRO JOB 2015 
v Košiciach – Spoločenský pavilón. 
V mesiaci november 2015 sa 11 žiakov školy zúčastnilo on-line testovania VŠP 
(všeobecných študijných predpokladov), ktoré realizuje agentúra SCIO. Skúška testovala 
základné zručnosti a schopnosti, ktoré študent potrebuje pre úspešné vysokoškolské štúdium 
(nejde o test vedomosti a nedá sa na neho priamo „naučiť“). Mohli si ich však individuálne 
precvičiť, ukážky v papierovej podobe dostali od VP a ďalšie mohli nájsť na webovej 
stránke agentúry.   Test mal štyri diely: 

- verbálna časť ( 25 minút, 23 úloh) 
- kvantitatívna časť ( 30 minút, 23 úloh) 
- logická časť ( 30 minút, 22 úloh) 
- argumentačná časť ( 30 minút, 22 úloh) 

 
Výsledky boli nasledovné: 
Celkový priemerný  percentil  bol 15, ale tzv. skupinový percentil 22 ( t.j., v rámci skupiny 
SOŠ a SOU). Najlepšie výsledky žiaci  dosiahli v argumentačnej časti – percentil 21 ( 
skupinový 26) a vo verbálnej časti – percentil 16 ( skupinový 23). 
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Výstupy z testovania boli zaslané, žiaci v nich dostali informácie na ktorých fakultách majú 
najväčšie predpoklady študovať. 
V mesiaci december  pracovníci  z TUKE z Fakulty výrobných technológii so sídlom 
v Prešove predstavili univerzitu a poskytli informácie o štúdiu, študijných programoch  na 
Fakulte výrobných technológii v Prešove. 
V mesiaci január 2016 pracovníci Prešovskej univerzity poskytli študentom maturitných 
ročníkov informácie o možnostiach štúdia na ich univerzite a 10. februára sa žiaci 4. KCA 
zúčastnili  Dňa otvorených dverí na tejto univerzite. 
7. apríla a 13. apríla v spolupráci s ÚPSVaR  v Starej Ľubovni sme zrealizovali besedu 
o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce nielen v regióne ale v rámci celej EÚ. Súčasťou 
besedy bol aj test, výsledkom ktorého boli  na aké pracovné pozície sa žiaci hodia. Tejto 
aktivity sa zúčastnili žiaci končiacich študijných a učebných odborov. 
V mesiaci 31. apríla sa žiaci končiacich študijných odborov  zúčastnili prednášky, ktorá bola 
spojená s besedou na tému: obchodovanie s ľuďmi. Aktivita bola realizovaná v spolupráci 
s PZ v Starej Ľubovni. 
Osobitnú pozornosť sme venovali výchovným problémom, kde v úzkej spolupráci 
s triednymi učiteľmi, špeciálnym pedagógom, koordinátorom prevencie sosiálno-
patologických javov, majstrami odbornej výchovy, rodičmi a vedením školy sme riešili 
problémy žiakov najmä ich nevhodného správania, zanedbávania dochádzky a svojvoľného 
odchodu z vyučovania. Pozornosť sme venovali aj žiakom zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, najmä ich prospechu, dochádzke a správaniu. 
 
Počet žiakov prihlásených na VŠ: 8 

1- manažment 
1- ekológia a ochrana biodiverzity 
1- krajinná a záhradná architektúra 
1- lesníctvo 
1- hotelierstvo 
1- učiteľstvo praktickej prípravy 
1- stavebná fakulta 
1- telesná výchova 

 
Návrhy a pripomienky 
 priebežne poskytovať žiakom informácie o možnostiach štúdia na VŠ na Slovensku 

a v zahraničí, pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, 
 poskytnúť pomoc pri vypĺňaní prihlášok na VŠ, 
 zvýšenú pozornosť venovať žiakom s vysokou neospravedlnenou absenciou – 

spolupráca rodič, triedny učiteľ, majster odbornej výchovy, výchovný poradca, 
 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, 
 konzultovať príčiny zlyhávania žiakov zo ŠVVP ( zdravotne znevýhodnený, sociálne 

znevýhodnené prostredie), 
 naďalej venovať pozornosť šikanovaniu a porušovaniu vnútorného školského  poriadku, 

vzniknuté problémy riešiť individuálnymi pohovormi so žiakmi, podľa závažnosti  
(triedny učiteľ, majster odborného výcviku, výchovný poradca, špeciálny pedagóg, 
koordinátor prevencie sociálno- patologických javov, vedenie školy, 

 Získavať informácie o prijatí na VŠ, 
 
 

Spracovala: Ing. Štefánia Struková VP 
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V rámci činnosti koordinátora prevencie sociálno-patologických javov 
boli v školskom roku 2015/2016 realizované tieto aktivity: 

 
 
         Práca koordinátora prevencie sa v školskom roku 2015/2016 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 za predošlý školský rok.  
 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 2015 až jún 2016. 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-

patologických 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: 
 
1.) 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, 

2.) poskytnúť základné informácie o vplyve drog na zdravie mladých ľudí, aby žiaci 
spoznali nebezpečenstvo a škodlivosť týchto látok, 

3.)  znižovať u žiakov mieru zneužívania legálnych a nelegálnych návykových látok, 
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4.)  poskytnúť informácie o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže,  

5.)  naučiť žiakov tolerovať rozdielnosť ľudí, 

6.) rozvinúť u mladých ľudí sociálne zručnosti, to znamená schopnosť rozhodovania, 
komunikačné zručnosti, schopnosť čeliť sociálnemu tlaku, vedieť povedať NIE, 

7.)  preferovať zdravý životný štýl, 

8.) poskytnúť informácie o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským 
zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou, 

9.) znižovať u žiakov mieru zlyhania v sociálno-patologických javoch (delikvencia a 
kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie,...), 

10.)  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. Aktualizácia násteniek s tematikou: Svetový deň duševného zdravia, Svetový deň 
prevencie HIV/AIDS, Šikanovanie 

6. Prednáška pod vedením psychologičky Mgr. M.Paraličovej z CPPPaP Adaptácia 
a zvládanie stresu zrealizovaná pre študentov prvých ročníkov (október 2015) 

7. Účasť žiakov na divadelnom predstavení Hľadá sa nový manžel (október 2015) 
8. Triedy I.HOA a I.KCM sa zúčastnili besedy s kapt. Ing. Ženčúchom  na tému 

Kriminalita mládeže a na mládeži  (október - november 2015) 
9. Účasť všetkých žiakov na prednáške Pravda o drogách realizovanej Občianskym 

združením Slovensko bez drog (november 2015) 
10. Deň boja proti AIDS – zapojenie sa študentov ŽŠR do súťaže Červené stužky 

(december 2015) 
11. Sledovanie klímy v triede a škole – Dotazníkový prieskum  zameraný na 

Šikanovanie na SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa (november 2015) 
12.  Mikulášska pošta realizovaná ŽŠR  (december 2015) 
13. Vyhodnotenie dotazníka a oboznámenie sa s výsledkami prieskumu Šikanovanie na 

SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa (december 2015) 
14. Účasť vybraných žiakov na finančnej zbierke Úsmev ako dar (december 2015) 
15. Účasť žiakov na multimediálnom protidrogovo-motivačnom koncerte Trinásta 

komnata (január 2016) 
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16. Dobrovoľné darcovstvo krvi plnoletých študentov Valentínska kvapka krvi (február 
2016)  

17. Účasť žiakov na prehliadke najúspešnejších cestovateľských a outdoorových filmov 
EXPEDIČNÁ KAMERA  (marec 2016) 

18. Zbierka UNICEF pod názvom  MODRÝ GOMBÍK  na podporu zabezpečenia 
výživy deti v Mauretánií ( apríl 2016)  

19. Sledovanie klímy v triede a škole – Kontrolný dotazníkový prieskum  zameraný na 
Šikanovanie na SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – (apríl 2016) 

20. Beseda s kapt. Ing. Ženčúchom na tému Obchodovanie s ľuďmi (apríl 2016) 
21.  Účasť na divadelnom predstavení Jozefa Hollého  KUBO (máj 2016) 
 

  
 
 

                                     Spracovala: Ing. Petra Romanová  
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V rámci činnosti školského špeciálneho pedagóga 
boli v školskom roku 2015/2016 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 2015/2016 spočívala : 

- Vo vypracovaní ročného plánu práce školského špeciálneho pedagóga na rok 
2015/2016.  

- 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. 
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- V oboznámení pedagogických pracovníkov s počtom začlenených žiakov, s ich 
diagnózou. 

- 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 07.09.2015 

- Vo vypracovaní podkladov potrebných k žiadosti o pridelenie finančných 
prostriedkov na asistentov učiteľa pre žiakov ŠVVP  podanej   22.09.2015 

- V spolupráci s výchovným poradcom vo vypracovaní podkladov pre databázu žiakov 
zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom roku 2015/2016. 

- V metodickom usmernení a vypracovaní rozvrhu hodín pre asistentov učiteľa Mgr. 
Hainsa, Mgr. Derevjaníkovu, Ing. Pavlišinovú, Mgr. Jaržembovskú. 

- 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 čase PN Ing. Romanovej  v zabezpečení prednášky o kriminalite mládeže  s kpt. 
Ing. Ženčuchom z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni. 
Násielie páchané na ženách – 23.11.2015 

- Vo vhodnom výbere a zapožičaní kompenzačných pomôcok pre žiakov so ŠVVP – 
ZZ. 

Stanovené úlohy boli splnené priebežne, podľa časového harmonogramu v súlade 
s plánom práce školského špeciálneho pedagóga na šk. rok 2015/16. 
B.  Počty žiakov so ŠVVP - ZZ, ktorí boli v I. polroku 2015/2016 začlenení v SOŠ 
v Starej Ľubovni  

1. Ročníky ..........................4 žiaci –  v učebných odboroch 
2. Ročníky ......................... 9 žiakov - 3 v študijných odboroch (1 žiačka z 2. HOA, 2 

žiaci nadstavbové štúdium) 6v učebných odboroch 
3. Ročníky .........................15 žiakov –  2 v študijných odboroch, 13 v učebných 

odboroch 
4. Ročníky ...........................3  žiaci  - študijné odbory  (2 maturanti, 1 žiačka z HOA)  

Počet žiakov so ŠVVP – zdravotne znevýhodnených v Starej Ľubovni k 31. 01. 2016  je 
31. 
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C: V školskom roku 2015/2016 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.  Všetci žiaci túto podmienku splnili a vykonajú len 
ústnu formu maturitnej skúšky . 
13 žiaci so ŠVVP zdravotne znevýhodnení,  ktorí ukončia štúdium záverečnou skúškou. 

 
D. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov so ZZ: 
Dochádzka: 
V 1. polroku šk. roka 2015/16 žiaci so ZZ vymeškali spolu 2172 hodín, z toho je 232 
neospravedlnených. Najviac neospravedlnených hodín má žiak z 3. KCC Michal Čoma – 
137. Tento žiak zámerne odchádzal z niektorých vyučovacích hodín v dňoch keď bol na 
vyučovaní prítomný. Niekoľkokrát bol s ním uskutočnený pohovor, na základe ktorého 
prisľúbil nápravu, k čomu však nedošlo. Dohodli sme spoločné doučovanie z predmetov, 
v ktorých má ťažkosti,  ale ani na jedno neprišiel. Žiačka z 3. KCC Andrea Diňová 
vymeškala spolu 264 hodín, z toho je 18 neospravedlnených. Aj s touto žiačkou bolo 
uskutočnených niekoľko pohovorov, aj na žiadosť jej zákonného zástupcu – matky, ktorá 
nás požiadala o pomoc. Žiačka prisľúbila nápravu, nie vždy sa jej darí sľuby plniť. Ďalšími 
žiakmi s vysokým počtom vymeškaných vyučovacích hodín sú žiaci z 3. KCC Erik 
Mojcher, ktorý vymeškal spolu 115 hodín, z toho je 16 neospravedlnených a Dávid Čížik 
s počtom vymeškaných neospravedlnených hodín 10. 
Medzi  ZZ žiakmi sú aj takí, ktorí nevymeškali ani jednu vyučovaciu hodinu. Sú to: Klaudia 
Kmečová zo 4. HOA  a  Katarína Ogurčáková z 3. KCC. 
 
Prospech: 
Neprospeli: 
J.Grigľák – 3. KCO z matematiky 
M. Čoma – 3. KCC z matematiky, technológie, stolovania 
K. Selepová – 3. KCC z anglického jazyka, biológie a mikrobiológie, tovaroznalectva, 
technológie 
M. Saloň – 2. NVS z anglického jazyka, konverzácie v anglickom jazyku, 
S týmito žiakmi budeme v 2. Polroku intenzívne pracovať v rámci doučovania. 
 
E. 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 

Odborno-metodické 
- Pri dlhodobej starostlivosti o zdravý psychický a sociálny vývin žiakov so 

zdravotným znevýhodnením. 
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- 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 2. polroku 2015/2016 spočívala : 
- V aktualizácii a kompletizácii dokumentácie žiakov so ŠVVP zdravotne 

znevýhodnených v Starej Ľubovni. 
- V metodickom usmernení nových učiteľov a majstrov pre prácu so začlenenými 

žiakmi. 
- V spolupráci a usmernení vyučujúcich pri implementácii individuálnych časovo-

tematických plánov vo vyučovacom procese. 
- V zabezpečení odborných vyšetrení žiakov, ktorým skončila platnosť odborných 

vyšetrení. 
- V administrácii písomnej časti maturitnej skúšky. 
- V metodickom usmernení práce asistentov učiteľa Mgr. Hainsa, Mgr. 

Derevjaníkovej, Ing. Pavlišinovej, Mgr. Jaržembovskej. 
- 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. 
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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 - ZZ, pomoc pri 
odstraňovaní nedostatkov - doučovanie žiakov, úprava foriem testov, 
vypracovanie vhodného vyučovacieho materiálu podľa predmetov, konzultácie 
s vyučujúcimi. 

- Vo vhodnom výbere a zapožičaní kompenzačných pomôcok pre žiakov so ŠVVP – 
ZZ. 

Stanovené úlohy boli splnené priebežne, podľa časového harmonogramu v súlade s plánom 
práce školského špeciálneho pedagóga na šk. rok 2015/16. 
 
B.  Počty žiakov so ŠVVP - ZZ, ktorí boli v II. polroku 2015/2016 začlenení v SOŠ 
v Starej Ľubovni  
Počet žiakov so ŠVVP – ZZ v Starej Ľubovni k 30.06. 2016  je 31. 

5. Ročníky ...........................4 žiaci –  v učebných odboroch 
6. Ročníky .......................... 9 žiakov - 3 v študijných odboroch (1 žiačka z 2. HOA, 2 

žiaci nadstavbové štúdium) 6v učebných odboroch  
7. Ročníky ..........................15 žiakov –  2 v študijných odboroch, 13 v učebných 

odboroch 
8. Ročníky ...........................3  žiaci  - študijné odbory  (2 maturanti, 1 žiačka z HOA)  

C: Ukončenie štúdia  v školskom roku 2015/2016 : 
4 žiaci so ŠVVP- zdravotne znevýhodnení ukončili štúdium maturitnou skúškou:  
-z toho 3 žiaci úspešne,  
- žiačka Michnová vykoná opravnú maturitnú skúšku z anglického jazyka. 
Na základe písomnej žiadosti o úpravu maturitnej skúšky majú všetci maturanti so ŠVVP – 
zdravotne znevýhodnení upravené podmienky maturitnej skúšky.  
13 žiaci so ŠVVP zdravotne znevýhodnení, mali ukončiť štúdium záverečnou skúškou: 
-z tohto počtu  žiak Čoma z učebného odboru čašník, servírka neprospel z niekoľkých 
predmetov a bude opakovať 3. ročník 
-žiačka Diňová z učebného odboru čašník, servírka vykoná záverečnú skúšku 
v mimoriadnom termíne, z dôvodu vysokého počtu chýbajúcich počtu hodín v predmete 
odborný výcvik (tie si odpracuje v určenej prevádzke počas prázdnin). 
 
Z celkového počtu 17 končiacich žiakov so ŠVVP –ZZ štúdium ukončilo 14 žiakov. 
 
D. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov so ZZ: 
Dochádzka: 
V 2. polroku šk. roka 2015/16 žiaci so ŠVVP - ZZ vymeškali spolu2401hodín, z toho je 334 
neospravedlnených. Najviac neospravedlnených hodín má žiak z 3. KCC Michal Čoma – 86 
z celkového počtu 278 hodín. Tento žiak zámerne odchádzal z niektorých vyučovacích 
hodín v dňoch keď bol na vyučovaní prítomný. Niekoľkokrát bol s ním uskutočnený 
pohovor, na základe ktorého prisľúbil nápravu, k čomu však nedošlo. Dohodli sme spoločné 
doučovanie z predmetov, v ktorých má ťažkosti,  ale ani na jedno neprišiel. Žiačka z 3. KCC 
Andrea Diňová vymeškala spolu 289 hodín, z toho je 70 neospravedlnených. Aj s touto 
žiačkou bolo uskutočnených niekoľko pohovorov, aj na žiadosť jej zákonného zástupcu – 
matky, ktorá nás požiadala o pomoc. Aj napriek sľubom nedošlo v porovnaní s 1. polrokom 
k náprave. 
Diňová1. Polrok:184/18      2. Polrok: 219/70 
Čoma1. Polrok: 101/137      2. Polrok: 192/86 
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Najmenej vyučovacích hodín vymeškali:  
Kmečová Klaudia zo 4. HOA  1/1 
Fidermáková Andrea z 2. KCC 8/0 
Ogurčáková Katarína z 3. KCC 14/0 
Bartkovská Michaela z 3. KCC 17/0 
Chudíková Veronika z 3. KCC 25/0 
Ogurčák Jakub z 3. KCC 27/0 
Kulík Kristián z 3. KCC 10/10 
 
Prospech: 
Neprospeli: 
Mojcher Erik z matematiky - požiadal o opravnú komisionálnu skúšku, ktorú vykonal 
s hodnotením dostatočný. 
Čoma Michal z predmetov: matematika, technológia, potraviny a výživa, stolovanie, 
odborný výcvik. 
 
E. Počet žiakov so ŠVVP –ZZ v šk. roku 2016/17 
O začlenenie požiadalo 5 zákonných zástupcov novoprijatých žiakov (1 žiačka bude 
študovať v študijnom odbore hotelová akadémia a 4 žiaci v učebných odboroch). 
Predpokladaný počet žiakov so ŠVVP – ZZ v školskom roku 2016/17 v Starej Ľubovni je 
20. ( nie sú zarátaní žiaci, ktorí si chcú podať prihlášku na nadstavbové štúdium). 
 
F. Návrhy a pripomienky 
Školský rok 2015/16 bol náročný z dôvodu vysokého počtu končiacich žiakov, kde bolo 
potrebné upraviť podmienky maturitnej skúšky a záverečných skúšok v súlade s platnou 
legislatívou, ale aj pri práci s prvákmi. Prijali sme novú imobilnú žiačku a nového žiaka 
s Aspergerovým syndrómom. Veľkú pozornosť si vyžadovala aj prváčka Borovská, ktorá 
okrem vývinových porúch učenia trpí častými epileptickými záchvatmi. V spolupráci 
s triednymi učiteľmi sme riešili niekoľko porušení školského poriadku. Veľa pozornosti si 
vyžadovala práca so žiakmi s Aspergerovým syndrómom, hlavne u žiaka prvého ročníka 
Folvarčíka, ktorý sa dlho aklimatizoval a prispôsoboval podmienkam školy a oproti štúdiu 
na základnej škole aj inej forme štúdia – striedaniu týždňov teoretického a praktického 
vyučovania. Aj napriek tomu, že so žiakmi pracovali asistenti, bolo potrebné časté 
usmerňovanie a kontrola zo strany špeciálneho pedagóga. Tá spočívala okrem iného aj 
v priebežnej kontrole počas prestávok, počas vyučovania, či na teoretickom ale aj na 
praktickom vyučovaní. Ďakujem všetkým učiteľom, majstrom a asistentom za ich vykonanú 
prácu, ich  profesionalitu a empatiu pri vzdelávaní týchto žiakov.  
 
 
 
 
 Vypracoval: Mgr. Daša Senková ŠŠP 
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V rámci činnosti školského špeciálneho pedagóga na Elokovanom pracovisku v Lomničke   
boli v školskom roku 2015/2016 realizované tieto aktivity: 

 
 
Počet zdravotne znevýhodnených žiakov na SOŠ Jarmočná 108, Elokované pracovisko 
Lomnička 150 v  školskom roku 2015/2016 k 15.09.2015: ∑= 30, variant A/25, variant 
B/5.  
Počet zdravotne znevýhodnených žiakov na SOŠ Jarmočná 108, Elokované pracovisko 
Lomnička 150 v  školskom roku 2015/2016 k 31.01.2016: ∑= 27, variant A/22, variant 
B/5. 
Počet zdravotne znevýhodnených žiakov na SOŠ Jarmočná 108, Elokované pracovisko 
Lomnička 150 v  školskom roku 2015/2016 k 30.06.2016, pokračujúcich v štúdiu: ∑=14, 
variant A. 
Počet zdravotne znevýhodnených žiakov na SOŠ Jarmočná 108, Elokované pracovisko 
Lomnička 150 v  školskom roku 2015/2016 v končiacich ročníkoch: ∑=13, variant A/8, 
variant B/5. 
2.SLV – 10, variant A/7, variant B/3 (45 79 F Lesná výroba) 
2.PRZ – 3, variant A/1, variant B/2 (31 61 F Praktická žena) 
 
Zanechanie štúdia na SOŠ Jarmočná 108, Elokované pracovisko Lomnička 150 počas  
školského roka 2015/2016:  
1.SLV :  01.10.2015  Hangurbadžo Radoslav, Lomnička 52  
           12.11.2015  Mirga Dávid, Lomnička 103 
           10.12.2015  Mirga Kristián, Lomnička 36  
2.SLV : 26.02.2016   Oračko Patrik, Lomnička 24 
 

Všetci zdravotne znevýhodnení žiaci majú platné psychologické a špeciálno - 
pedagogické vyšetrenia, ktoré boli urobené v spolupráci so Súkromným centrom  
špeciálnopedagogického poradenstva v Huncovciach. Všetci zdravotne znevýhodnení žiaci 
zostávajú naďalej v ich  starostlivosti. 
 
A. Prehľad zdravotne znevýhodnených žiakov podľa tried v školskom roku 2015/2016 
na SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni, Elokované pracovisko Lomnička 150:  
1.Praktická žena  – tr. uč. PhDr. Marta Weissensteinerová 
• počet zdravotne znevýhodnených :  k 15.09.2015: 6, variant A 

                         k 30.06.2016: 6, variant A 
1.Lesná výroba  – tr. uč. Bc. Ján Dzedzina 
• počet zdravotne znevýhodnených : k 15.09.2015: 10, variant A 

                         k 30.06.2016: 7, variant A 
2.Praktická žena  – tr. uč. Mgr. Daniela Zimová 
• počet zdravotne znevýhodnených : k 15.09.2015: 3, variant A/1, B/2 

                         k 20.06.2016: 3, variant A/1, B/2 
 
1.Stavebná a lesná výroba  – tr. uč. Mgr. Milan Reľovský 
• počet zdravotne znevýhodnených : k 15.09.2015: 11, variant A/8, B/3 

                         k 17.06.2016: 10, variant A/7, B/3 
• 36 86 F Stavebná výroba : k 15.09.2015: 2, variant A/2, B/0 

                         k 17.06.2016: 2, variant A/2, B/0 
• 45 79 F Lesná výroba : k 15.09.2015: 9, variant A/6, B/3 

                         k 17.06.2016: 8, variant A/5, B/3 
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Všetci títo žiaci majú znížený intelekt, F.70, F.71, etiológia: málo podnetné, sociálne 
znevýhodnené prostredie, vo viacerých prípadoch organické poškodenie CNS.  
 
B. Prehľad zdravotne znevýhodnených žiakov podľa ročníkov v školskom roku 
2015/2016 na SOŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni, Elokované pracovisko Lomnička 
150: 
K 15.09.2015:   Chlapci         Dievčatá 
1. ročník 10 (A/10)            6 (A/6) 
2. ročník             11 (A/8, B/3)       3 (A/1, B/2) 
Spolu: 21 9 
 
K 30.01.2016:   Chlapci         Dievčatá 
1. ročník   7 (A/7)              6 (A/6) 
2. ročník             11 (A/8, B/3)       3 (A/1, B/2) 
Spolu: 18 (-3) 9  
 
K 10.06.2016:  Chlapci Dievčatá 
1. ročník   7 (A/7)            6 (A/6) 
2. ročník             10 (A/7, B/3)       3 (A/1, B/2) 
Spolu: 17 (-1) 12 
 
K 30.06.2016:  Chlapci Dievčatá 
1. ročník 7 (A/7)              6 (A/6) 
Spolu: 7                    6 
                             
C. Prehľad končiacich zdravotne znevýhodnených žiakov podľa ročníkov na SOŠ 
Jarmočná 108 v Starej Ľubovni, Elokované pracovisko Lomnička 150 v školskom roku 
2015/2016 
Ukončenie štúdia žiaka v učebnom odbore:                          
  ● podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na 
stredných školách  

Na základe dohody príslušnej predmetovej komisie  bolo stanovené, že písomná časť 
záverečných skúšok na zistenie úrovne vedomostí žiakov 2.  ročníka učebného odboru 3686 
F stavebná výroba, 4579 F lesná výroba a učebného odboru 3161 F praktická žena bude 
realizovaná formou neštandardizovaného testu. Charakteristika, zadanie a hodnotenie testu 
rovnako aj hodnotenie a klasifikácia  boli spracované v príslušnej dokumentácii.  
 
Účasť zdravotne znevýhodnených žiakov na záverečnej skúške konanej v Lomničke 
v dňoch 16.-20.06.2016:  
2.Stavebná výroba: počet ZZ: 2 žiaci 

Záverečnej skúšky sa nezúčastnil jeden zdravotne znevýhodnený žiak príslušného 
učebného odboru: 1. Mirga Ján, nar.. 17.08.1997, Lomnička 9 
2.Lesná výroba: počet ZZ: 8/záverečnej skúšky sa zúčastnili 4 ZZ žiaci 
Záverečnej skúšky sa nezúčastnili štyria žiaci príslušného učebného odboru: 

 1. Hangurbadžo Radko, nar.: 09.06.1998, Lomnička 52 
2. Mirga Peter, nar.: 12.03.1998, Lomnička 25 
3. Mišalko Michal, nar.: 28.11.1997, Lomnička 103 
4. Oračko Kristián, nar.: 06.04.1998, Lomnička 42 
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2.Praktická žena: počet ZZ: 3/záverečnej skúšky sa zúčastnili 2 ZZ žiačky 
Záverečnej skúšky sa nezúčastnila jedna žiačka príslušného učebného odboru:  

1. Oračková Valéria, nar.: 30.06.1998, Lomnička 52 
   

Menovaní žiaci nedoložili v stanovenej lehote ospravedlnenie  neúčasti na záverečnej 
skúške a nepožiadali o náhradný, resp. mimoriadny termín konania záverečnej skúšky. O 
následnom postupe boli informovaní a oboznámení triednymi učiteľmi a ŠŠP. 

 
Záverečnej skúšky sa zúčastnilo 7 zdravotne znevýhodnených žiakov, z celkového 

počtu 13 a nezúčastnilo sa 6 zdravotne znevýhodnených žiakov. 
 
D. Stredná odborná škola Jarmočná 108, Elokované pracovisko Lomnička 150 plánuje aj v 
budúcnosti pokračovať vo výchove a vzdelávaní zdravotne znevýhodnených žiakov, a to v  
odboroch, ktoré túto formu vzdelávania umožňujú. Vzdelávanie bude naďalej 
uskutočňované v zmysle platnej legislatívy. 

 Kritériá a podmienky k prijímaciemu konaniu pre prijatie zdravotne 
znevýhodnených uchádzačov na štúdium do tried  1. ročníka pre školský rok 2016/2017 boli 
prerokované na pedagogickej rade dňa 03.02.2016, zasadanie prijímacej komisie: 
12.04.2016. Taktiež bola určená forma prijímacej skúšky v zmysle príslušného zákona. 

 Podľa počtu zápisných lístkov je do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017  na 
Strednú odbornú školu Jarmočná 108, Elokované pracovisko Lomnička 150 zapísaných 13 
zdravotne znevýhodnených žiakov, doteraz vzdelávaných vo variante A.  
 
Praktická žena    3161 F (2-ročný učebný odbor)  4  
Lesná výroba      4579 F (2-ročný učebný odbor)  9 
Spolu:                                                                     13  
 
E. Ciele výchovy a vzdelávania zdravotne znevýhodnených žiakov   
• súčasný stav: 

• hlavné ciele vzdelávania: rozvíjanie kľúčových spôsobilosti (ako kombinácie 
vedomostí, skúseností a postojov) žiakov s mentálnym postihnutím na úrovni, ktorá 
je pre nich osobne dosiahnuteľná 
• poskytovanie žiakom primerané možnosti skúmania ich najbližšieho kultúrneho a 
prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového 
• rozvíjanie osobnosti žiaka cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére  v 
poznávacej, sociálnej , emocionálnej a morálnej oblasti 
• vedenie žiakov k spoznávaniu svojich schopností, k využívaniu svojich možností, 

ku kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho obrazu seba samého 
• rozvíjanie a kultivovanie ich osobností, osvojiť si základy spôsobilosti učiť sa učiť 
a poznávať seba samého 
• podpora kognitívnych procesov a kompetencie žiakov kriticky a tvorivo myslieť 
prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením 
problémov 
• umožňovanie žiakom získať základné pracovné zručnosti a návyky, aby ich mohli 
využiť pri ďalšom vzdelávaní aj v občianskom živote 
• vyvážené rozvíjanie u žiakov kompetencie dorozumievať sa a porozumieť si a 
hodnotiť  
• podpora rozvoja intrapersonálnych a interpersonálnych kompetencií, najmä 
otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, naučiť sa kooperovať v skupine, 
kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť, rozvíjať sociálnu vnímavosť 
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a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom a k svojmu kultúrnemu 
a prírodnému okoliu 
• vedenie žiakov k tolerancii, znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných 
ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, 
národnostnými a etnickými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami 
• vštepovanie žiakom nielen uplatňovať svoje práva ale súčasne plniť svoje 
povinnosti a niesť zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho chrániť a upevňovať, 
chrániť životné prostredie 

• problémy v rámci sociálnych komunikačných kompetencií (spôsobilostí)- 
komunikácia v slovenskom jazyku 

• vyjadrovanie sa súvisle ústnou formou adekvátnou stupňu vzdelávania 
• porozumenie obsahu písaného textu, schopnosť ústne ho zreprodukovať, 
• samostatná písomná komunikácia 
• určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí 
• schopnosť adekvátne vyjadriť svoj názor a obhájiť ho 
• uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu 
• riešiť konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne 
• byť empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom 
• rozumieť bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokázať na ne 
adekvátne reagovať 
• na základnej úrovni využívať technické prostriedky komunikácie 
• chápať význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptovať a rešpektovať 
multikultúrne odlišnosti 
• správať sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, 
• preberať spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny 
• nadväzovať spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiavať s 
nimi harmonické vzťahy 

• problémy - kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného 
myslenia 

• dokázať využiť základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných 
úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie 
•  rozumieť a používať základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied 
•  chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vedieť porovnávať a 
objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi 
• mať vytvorené vedomie o ekológii, byť zodpovedný voči prírode, chápať význam 
potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie 

• problémy - kompetencie (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných 
technológií 

• nevedia používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa 
• využívania rôznych možností zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, 
encyklopédií, z médií a internetu 
• chápaním rozdielu medzi reálnym a virtuálnym svetom 
• nevedia, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT 

• problémy - kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť  
• samostatne pracovať s učebnicami a pomôckami 
• ovládať algoritmus učenia sa a dodržiava ho 
• získané vedomosti dokázať uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach 
• uvedomovať si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce 
• prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovou učení 
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• hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých 
• problémy - kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

• rozpoznávať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 
svojej úrovni a skúsenostiam navrhuje riešenia na ich prekonanie 
• dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti riešenia problému 
• v odôvodnených prípadoch dokázať privolať potrebnú pomoc 

• problémy – v rámci osobných, sociálnych a občianskych kompetencií (spôsobilostí) 
• uvedomovať si vlastné potreby, využívať svoje možnosti 
• dokázať odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov 
• uvedomovať si svoje práva a zároveň rešpektovať práva druhých ľudí 
• poznať svoje povinnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných 
osôb 
• byť schopný počúvať, diskutovať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí 
• dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív 
• byť tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu 
• uvedomovať si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a 
aktívnym trávením voľného času 
• uvedomovať si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim 
konaním prispievať k dobrým medziľudským vzťahom 
• na základe individuálnych schopností ovládať a dodržiavať pravidlá a normy 
bežného spoločenského života 
• dokázať sa chovať v krízových situáciách i v situáciách ohrozujúcich život 
a zdravie človeka podľa pokynov kompetentných osôb 
 

Organizačné podmienky na vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy a vzdelávania 
 súčasný stav:  

• dostatok času v dennom režime venovaný jednotlivým zložkám tak, že sa denne 
vystriedajú všetky činnosti v primeranom rozsahu  
• optimálny režim výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade s vekovými možnosťami, 
špeciálnymi potrebami žiakov, v zhode s obsahom vzdelávania a vhodnými 
spôsobmi učenia 
• optimálny režim života školy v súlade spotrebami žiakov a ich bezpečnosti  
• uplatňované metódy, formy a prístupy pri vzdelávacom procese, spôsob delenia 
tried  
• bez závažných nedostatkov 

 
Personálne zabezpečenie vzdelávania 

 súčasný stav:  
• všetci pedagogickí a odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky 
stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi 
• preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej 
komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení 
žiakov a tried 
• riadia svoje sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a 
osobnostnom raste, ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej 
a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho 
riešenia problémov 

 problém – absencia asistenta učiteľa 
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Didaktické prostriedky, učebné pomôcky 
 súčasný stav z pohľadu ŠŠP:  

• materiálno-technické a priestorové zabezpečenie edukácie - triedy (univerzálne) sú 
vybavené viacúčelovým a funkčným zariadením 
• špeciálne pracovné priestory: dielne, kuchynka, odborné učebne, pozemok pre 
záhradnícku činnosť sú vybavené vhodným náradím, prístrojmi, atď. 

 
• Aktivita: 

• zorganizovanie prednášky na tému: Trestnoprávna zodpovednosť – Ing. M. 
Ženčuch – 24.11.2015 

 
E. Kontrola stanovených úloh a cieľov za školský rok 2015/2016 
• realizácia psychologických vyšetrení v spolupráci so  Súkromným centrom špeciálno-
pedagogického poradenstva, Cintorínska 393, 059 92 Huncovce - splnená 
•  realizácia špeciálnopedagogických vyšetrení v spolupráci so  Súkromným centrom 
špeciálno-pedagogického poradenstva, Cintorínska 393, 059 92 Huncovce - splnená 
• vytvárať  adekvátne podmienky zdravotne znevýhodneným žiakom premyslenou tímovou 
prácou – splnená a zároveň presunutá do úloh nasledujúceho školského roka 
• edukáciu v podmienkach individuálneho začlenenia zdravotne znevýhodnených žiakov, 
žiakov so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími    potrebami  realizovať tak, aby 
prostredníctvom špeciálnych foriem a metód práce žiaci získali vzdelanie zodpovedajúce ich 
individuálnym možnostiam a schopnostiam - splnená a zároveň presunutá do úloh 
nasledujúceho školského roka 
•  edukáciu realizovať formou individuálneho  začlenenia - splnená a zároveň presunutá do 
úloh nasledujúceho školského roka 
•  pre individuálne začlenených, zdravotne znevýhodnených žiakov vypracovávať 
individuálny vzdelávací program (ďalej len IVP) - splnená a zároveň presunutá do úloh 
nasledujúceho školského roka 
•  ak je potrebné pre zdravotne znevýhodneného žiaka prispôsobiť obsah a formy 
vzdelávania v niektorých vyučovacích predmetoch (aspoň v jednom) vypracujú vyučujúci 
v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť IVP individuálny vzdelávací plán 
v konkrétnych predmetoch. Pri vypracovaní IVP učiteľ vychádza z učebných osnov 
predmetov, rozpracuje následnosť krokov pri preberaní učiva daného predmetu. Ak žiak 
postupuje podľa IVP odrazí sa to na doložke vysvedčenia - splnená a zároveň presunutá do 
úloh nasledujúceho školského roka 
• za zdravotne znevýhodneného žiaka, žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami je možné považovať len žiaka, ktorý je zaradený do klientely CPPP, resp. CŠPP, 
a ktorému poradenské zariadenie po diagnostických vyšetreniach vydalo písomné vyjadrenie 
- splnená a zároveň presunutá do úloh nasledujúceho školského roka 
• pri individuálnom začlenení zdravotne znevýhodnených žiakov, žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné vyžiadať príslušnú dokumentáciu žiaka so 
základnej školy pri nástupe  na strednú školu - splnená a zároveň presunutá do úloh 
nasledujúceho školského roka 
• pri individuálnom začlenení zdravotne znevýhodnených žiakov, žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné neustále spolupracovať so špeciálno-
pedagogickými poradňami, špeciálnym pedagógom a psychológom pri tvorbe IVP - splnená 
a zároveň presunutá do úloh nasledujúceho školského roka. 
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Harmonogram práce školského špeciálneho pedagóga na školský rok 2015/2016: 
September: 
• pripraviť podklady pre plán práce ŠŠP v škole, vypracovať ročného plánu práce - splnená 
• skompletizovať evidenciu zdravotne znevýhodnených žiakov (1. ročníky), Návrh na 
vzdelávanie –  428 MŠVVaŠ S R/od 01.09.2015 - splnená 
• vytvoriť databázu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - splnená 
• stanoviť konzultačné hodiny - splnená 
• pripraviť rozpis učiva v jednotlivých predmetoch 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.:16, 2.roč.:14) – splnená 
• ukončenie štúdia k 01.10.2015 – 1.SLV – Radoslav Hangurbadžo – z dôvodu odchodu za 
prácou do zahraničia (Oznámenie o zanechaní štúdia – odpoveď, naše číslo: 810/2015) 
• osloviť príslušné oddelenie Policajného zboru (p. Ženčuch) s cieľom spolupráce, požiadať 
ich o realizáciu preventívnych aktivít v zmysle vecnej príslušnosti žiakov v súlade 
s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2015/2016, časť 1.6.12 Bezpečnosť 
a prevencia - splnená 
• termín na rediagnostiku: 06.10.2015, 9.00; počet vyšetrení: špeciálnopedagogických: 12, 
psychologických: 9, dodatky: 3), 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 
 
November: 
• uskutočniť prieskum adaptačných problémov zdravotne znevýhodnených žiakov, žiakov z 
MRK v 1. ročníkoch - splnená 
• pracovať na individuálnych vzdelávacích programoch (1.roč.:15, 2.roč.:14), 
vyhodnocovať, korigovať – splnená 
• ukončenie štúdia k 12.11.2015 – 1.SLV – Dávid Mirga – z rodinných dôvodov 
(Oznámenie o zanechaní štúdia – odpoveď, naše číslo: 893/2015) 
•  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 
• zorganizovanie prednášky na tému: Tresnoprávna zodpovednosť – Ing. M. Ženčuch – 
24.11.2015 - 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: 28) – 
splnená 
• vylúčenie zo štúdia 10.12.2015 – 1.SLV – Kristián Mirga, nar. 02.12.1996 – Rozhodnutie 
č. 925/2015 
• monitorovať žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - splnená 
• priebežne dopĺňať expirujúce psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia - splnená 
• spolupracovať a konzultovať so SCŠPP - splnená 
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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: 27) - 
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 
 
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: 27) - 
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 
 
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: 26) - 
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 
 
Apríl: 
• analyzovať prihlášky na Strednú odbornú školu Jarmočná 108 v Starej Ľubovni, elokované 
pracovisko Lomnička 150 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 na vzdelávanie žiaka so zdravotným znevýhodnením na strednej škole, žiadosť 
o začlenenie, súhlas so spracovávaním osobných údajov) - splnená 
• následne prerokovať Návrh na vzdelávanie zdravotne znevýhodnených žiakov na 
pedagogickej rade školy - splnená 
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• vyhodnocovať, korigovať a dopĺňať individuálne vzdelávacie programy (počet: 26) - 
splnená 
• 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: 26) - 
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 
 
Jún: 
• záverečné skúšky 2016, 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 - splnená 
 
Júl, august: 
• kompletizácia agendy zdravotne znevýhodnených žiakov za školský rok 2015/2016  
• dovolenkové obdobie 
  
G. Návrhy a pripomienky: 
• osobným kontaktom zefektívniť spoluprácu s rodičmi žiakov v zmysle zlepšenia školskej 
dochádzky 
• prehĺbiť spoluprácu so sociálnymi pracovníkmi fungujúcimi v Lomničke, s príslušnými 
oddeleniami ÚPSVaR SR,  Policajného zboru SR a Regionálneho úradu  
•  v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa pokúsiť o zlepšenie nasledovných aktivít: 
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• zlepšenie diferenciácie aktivít pre individuálne začlenených zdravotne znevýhodnených 
žiakov 
• sfunkčnenie spätnej väzby 
• overovanie správnosti porozumenia zadaným úlohám 
• 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 triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi  a pri 
dopĺňaní  individuálnych vzdelávacích programov, priamo zapracovať konkrétne 
pripomienky vyučujúcich 
 
 
 
 
 

                                      Spracoval: PaedDr. Helena Choborová - ŠŠP 
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 
 
Škola v školskom roku 2015/2016 realizovala a ukončovala tieto programy a projekty: 
 

 
1. 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 
 

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 
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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 2015 
10. Otvorená škola – Infovek 2015 
11. Enviroprojekt 2015 
12. Rozvojový projekt „Zdravie v školách“ 
13. Vhodné projektové ponuky orgánov, organizácií a inštitúcií 

 
 
V školskom roku 2016/2017 bude škola pokračovať v realizácii týchto projektov: 

 
 

1. 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. 
 

2. Poľsko-slovenský projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce  
Poľská republika - Slovenská republika 2007- 2013 
Názov projektu: Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce 
 

3. 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. 
 

4. 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. 
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5. Škola podporujúca zdravie 
Cieľom projektu je harmonizovať výchovno-vzdelávací proces „Duch školy a ostatné 
medziľudské vzťahy, zvyšovať fyzickú zdatnosť žiakov, zamestnancov školy, starostlivosť 
o osobné zdravie vrátane hygieny, výchova k individuálnej a spoločenskej zodpovednosti  
v užívaní liekov, drog, výchova k zdravému spôsobu života, životnému štýlu, životospráve, 
výchove a k rodičovstvu, ochrana  a tvorba životného prostredia, tvorba interiéru a exteriéru 
školy. Škola je držiteľom certifikátu o prijatí do Národnej siete škôl  podporujúcich zdravie 
v SR. 
Koordinátor projektu: PaedDr. Dana Joštiaková 
 

6. Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava 
Názov projektu: Medzinárodný projekt ECVET TOUR II 
Cieľom projektu je vytvoriť maticu pre odbornú spôsobilosť "kuchára" a "hotelového a 
reštauračného obchodného asistenta - recepčný" a uplatnenie tejto matice overiť v rámci 
výmenných vzťahov medzi účastníkmi projektu SOU Trutnov, Česká republika, SOŠ 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a hotelovej školy v Salzburgu.    
 

7. Otvorená škola  - oblasť športu na rok 2017 
8. Otvorená škola – Infovek 2017 
9. Enviroprojekt 2017 
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 54 učební, z toho je 24 odborných. V školskom roku 2015/2016 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.    
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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 2015 bol vo výške 1 472 686,00 € 
 
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 
od rodičov alebo inej osoby , ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 
- príspevok od rodičov (nezistené škody,  rok 2015)    1 903,50 € 
- príspevok od rodičov pre Občianske združenie: Rodičovské  
  združenie pri SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa za  rok 2015                            2 573,00 € 
 
3. Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 
podľa financovaných aktivít:  
- príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške       13 390,00 € 
- z toho odmeny pre pedagogických zamestnancov:         6 333,50 € 
- odvody do poisťovní:         2 213,50 € 
- materiálne zabezpečenie krúžkov:         4 833,00 € 
 
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             876,00 € 
 
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 
- maturita 2015/2016, z toho:         1 271,00 € 
 odmeny                                                                                                   941,80 € 
 odvody                                                                                                              329,20 € 
 cestovné                                                                                                                0,00 € 

 
 
 
 

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 
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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 2015 – 2016 vytvárala predpoklady pre zabezpečenie širokej a variabilnej ponuky 
rôznych študijných a učebných odborov i vzdelávacích ciest s rozličnou úrovňou 
poskytovanej kvalifikácie v rámci celoživotného vzdelávania.  Škola skvalitnila prípravu 
žiakov vo všetkých sférach výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby im škola otvárala 
dvere na európsky trh práce.  
 
Snahou vedenia školy bolo vytvoriť modernú reformovanú školu, ktorá dáva rodičom 
žiakov záruku: 

1. kvalitného odborného, všeobecného i environmentálneho vzdelania, 
2. humánneho ľudského prístupu k žiakom a dobrých vzťahov, 
3. možnosti riešenia problémov žiakov v súčasnom svete prostredníctvom služieb 

školského špeciálneho pedagóga,   školského psychológa i sociálneho pedagóga, 
4. získania vedomostí  a zdravom spôsobe života a životnom štýle, 
5. pokojného študijného prostredia v pekných interiéroch  i exteriéroch školy, 
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 
2015/2016: 

1) 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,       

2) Zapájanie sa do rozvojových projektov MŠ SR 
3) Pokračovanie v realizácii projektu „Škola podporujúca zdravie“ a v projekte „Zelená 

škola“ 
4) Zabezpečovanie vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  
5) Zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov na vzdelávanie žiakov so 

ŠVVP 
6) Zabezpečovanie vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  
7) Riešenie problémov žiakov v súčasnom svete prostredníctvom služieb školského 

špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu,  
8) Vytváranie pokojného študijného prostredia v pekných interiéroch i exteriéroch školy 
9) Vylepšovanie materiálno-technických podmienok školy a vybavenie  školských 

učební, učební a odborných učební 
10) Vybudovanie internetového počítačového  sieťového systému školy 
11) Začatie rekonštrukcie školských športovísk (vybudovanie atletickej dráhy, 

rekonštrukcia antukového ihriska na viacúčelové asfaltové  a iné, ) 
12) Vytváranie partnerstiev: škola – zamestnávateľ 
13) Získavanie  mimorozpočtových finančných prostriedkov pre školu. 
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Vyhodnotenie plnenia: 
 
 
AD 1) Škola realizovala projekt "Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia" Operačného 
programu Vzdelávanie,  prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, 
Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú, na základe ktorého získala nenávratný 
finančný príspevok na realizáciu aktivít projektu. 
 
AD 2) Škola sa zapájala do rozvojových projektov MŠ SR  

 
AD 3) 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 4) Škola v školskom roku 2015/2016 vzdelávala 65 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 5 Škola zabezpečila vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre potreby výchovy a 
vzdelávania žiakov zo ŠVVP. Vzdelávania sa zúčastnili všetci pedagogickí zamestnanci.   
 
AD 6) 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 7) Škola v školskom roku 2015/2016 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 8) 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 9) Škola v školskom roku 2015/2016  doplnila informačno-komunikačné  technológie 
v klasických učebniach, v jazykových učebniach, v učebniach odborných predmetov i v 
multimediálnej učebni.  Škola mala 54 učební, z toho je 24 odborných. V školskom roku 
2015/2016 sme dobudovali priestory pre vykonávanie odborného výcviku v odbore cukrár, 
čašník, kuchár, kaderník, stolár.  
 
AD 10) Škola zdokonaľovala internetový počítačový sieťový systém školy s možnosťou 
využívania aSc Agendy a ŠEVT tlačív pre administratívu školy, riešenie pedagogickej 
dokumentácie, stravovací systém, internetovú žiacku knižku, komunikáciu s rodičmi.  
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AD 11) Škola začala s vybudovaním atletickej dráhy a dobudovala viacúčelové športové 
ihrisko.  
 
AD 12) 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 13) 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 2015/2016 
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 2015/2016  uplatnenie na trhu práce zo všetkých absolventov školy. 
 
 

  zamestnaní Evidovaní na 
ÚPSV a R 

ďalšie vzdelávanie nezistení 

v odbore mimo odbor   Prijatí na VŠ Prijatí na 
NŠ/PMŠ 

 
názov 

odboru 
kód 

odboru 
 
 

po
če

t 
ab

so
lv

en
to

v 

počet % počet % počet % počet % počet % 

 
 
 
 

počet 

 
 
 
 

% 
cukrár 2964 H00 5 1 20,0 1 20,0 3 60,0       

stolár 3355 H00 4         4 100,0   

murár 3661 H00 5 1 20,0       4 80,0   
operátor  stav. 
výroby 3656 K00 4 1 25,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0     

pracovník 
marketingu 6405 K00 6     1 20,0 5 80,0    

  

čašník, 
servírka 6444 H00 11 8 72,7       3 27,3   

čašník, 
servírka 6444 K00 10 7 70,0   3 30,0       

kuchár 6445 H00 15 5 33,3 1 6,7 5 33,3   4 26,7   

kuchár 6445 K00 6 3 50,0   3 50,0       

kaderník 6456 H00 9     1 11,1   8 88,9   

stavebníctvo 3659 L00 3 3 100,0           
spoločné 
stravovanie 6421 L00 6 4 66,7 2 33,3         

vlasová 
kozmetika 6426 L00 4 2 50,0   1 25,0 1 25,0     

Spolu: 
2015/2016  88 35 39,77 5 5,68 18 20,45 7 7,95 23 26,13   

Spolu: 
2014/2015  77 35 45,46 1 1,30 17 22,08 7 9,09 17 22,07   

rozdiel  11 0 -5,69 4 4,38 1 -1,63 0 -1,14 6 4,06   
             

 
V školskom roku 2015/2016 uplatnenie na trhu práce našlo 45,45 % absolventov,  20,45 %  
absolventov je evidovaných na ÚPSV a R, čo je pokles oproti šk. roku 201/2015 o 1,63 %  a 
34,08 %  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. 
 
 

  zamestnaní Evidovaní na 
ÚPSV a R ďalšie vzdelávanie nezistení 

v odbore mimo odbor   Prijatí na 
VŠ 

Prijatí na 
NŠ/PMŠ  

názov 
odboru 

kód 
odboru 

 
 

po
če

t 
ab

so
lv

en
to

v 

počet %  počet %  počet % 
 

počet %  počet % 

 
 
 
 
počet 

 
 
 
 

% 
murár 3661 H00 2           2 100,0 
poľnohospod. 
-služby 4561 H03 6     1 16,67     5 83,33 

praktická 
žena 3161 F00 11     1 9,09     10 90,91 

stavebná 
výroba 3686 F00 6           6 100,0 

lesná výroba 4579 F00 7           7 100,0 
Spolu: 
2015/2016  32 0 0,00 0 0,00 2 6,25 0 0,00 0 0,00 30 93,75 

Spolu: 
2014/2015  39 10 25,6

0 3 7,7 14 35,9 0 0,00 0 0,00 12 30,8 

Rozdiel  -7 -10 -25,6 -3 -7,0 -12 -29,65 0 0,00 0 0,00 18 62,95 

             
V školskom roku 2015/2016 sa na trhu práce neuplatnilo ani 1% absolventov,  6,25 %  
absolventov je evidovaných na ÚPSV a R, čo je pokles oproti šk. roku 2014/2015 o 29,65%.   
 
 
 
 
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. 
 
 

   uchádzači Z toho 
úspešných 

     v odbore mimo odbor  
Školský rok 

 
absolventi 

počet % počet % počet % počet % 
2015/2016 39 7 17,9 7 100 3 42,9 4 57,1 
2014/2015 46 7 15,2 7 100 4 57,1 3 42,9 
rozdiel -7 0 2,7 0 0 -1 -14,2 1 14,2 
 
 
V školskom roku 2015/2016 sa na VŠ hlásilo 7 študentov, čo je 17,9 % z celkového počtu 
absolventov. Všetci prihlásení boli úspešní na prijímacom konaní. V porovnaní so školským 
rokom 2014/2015 nezaznamenávame 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 2015/2016 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 2015/2016 z celkového počtu 455 vydaných vzdelávacích  poukazov 
odovzdalo vzdelávací poukaz škole  449  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.  Michal Varchol ADBz Architektúra – dom, byt, záhrada 
3. Bc. Lýdia Vilčeková BAR1z Barmanský 
4. Mgr.  Iveta Kuzárová CSYz Cvičenia zo SJL  
5. Mgr.  Miroslav Mytník DOFz  Dokumentárny film 
6.  Štefan Šulian FUT1z Futbalový 
7. PaedDr.  Igor Fabian FUT2z Futbalový - chlapci 
8. Bc. Eva Hanečáková HVPz Hotelierstvo v praxi 
9. Ing. Zuzana Pekárová HRMz Hravá matematika 
10. Ing.  Ján Hovan INIz Informatika a internet 
11. Ing.  Viera Sroková IPMz Internet_práca s multimédiami 
12. Mgr. Milan Reľovský INTz Internetový Lomnička 
13. Mgr.  Žofia Kolačkovská JSAz Jazykový seminár ANJ 
14. Bc.  Eva Konkoľová KKAz Kozmetika 
15. PaedDr.  Dana Joštiaková KNJz Krúžok nemeckého jazyka 
16. PhDr. Marta Weissensteinerová LKUz Literárno-kultúrny  
17. Mgr.  Dagmar Duchnická MSANJ Maturitný seminár z ANJ 
18. Mgr.  Antónia Merklová MSJ1z Maturitný seminár zo SJL  
19. Ing. Peter Štucka KHPz Mladý projektant 
20. Ing.  Helena Beňačková MKEz Myslím (a konám) ekonomicky 
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21.  Michal Saloň OPKz Ochrana prírody a krajiny 
22. Ing. Petra Romanová CZE Peer dobrovoľníci 
23. Bc.  Gabriela Hanečáková PERz Perníky na rôzne príležitosti 
24. Ing.  Peter Duchnický POCz Počítačový - Lomnička 
25. Mgr. Martin Hains PoFz Posilňovanie a fitnes 
26. Bc. Martin Leščinský PRDz Práca s drevom  
27. Bc. Stanislav Šoltisik PRDz Práca s drevom Lomnička 
28.  Ing. Vincent Sokolák PCPz Projektovanie v CAD-e 
29. Mgr.  Silvia Škapurová Sabolová JSRz Jazykový seminár RUJ 
30. Ing.  Daniel Koterba STNz Stolný tenis  
31. Ing.  Jozef Čanda STT Stolný tenis Lomnička 
32. PaedDr. Milan Birčák SACz Šachový krúžok Lomnička 
33. Mgr. Daniela Zimová SIJz Šijeme 
34. Bc.   Otília Martančíková SIR Šikovné ruky 
35. Mgr.  Iveta Kuzárová SCSz Školský literárny časopis ŠUM 
36. PaedDr.  Igor Fabian TENz Tenis 
37. PaedDr. Adriana Gergelyová GaT Turisticko-geografický 
38.  Peter Žoldák TURz Turistický Lomnička 
39. Ing.  Dana Solovicová UCSz Účtujeme spolu 
40. Mgr.  Viera Buvaličová VOD Volejbalový - dievčatá 
41. Mgr.  Anna Kaletová ZDR Zdravotnícky  
42. Ing.  Katarína Kmečová ŽŠR Žiacka školská rada 
43. Mgr.  Mária Palubová SOVz Starostlivosť o vlasy 

 
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 2015/2016 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 2015/2016 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 2016/2017 škola bude naďalej venovať maximálnu pozornosť úzkej 
spolupráci rodičov žiakov a školy s  ostatnými vonkajšími partnermi.  
 
 
V Starej Ľubovni 30.09.2016  
 
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 2015/2016 bola  prerokovaná  na  pedagogickej  
rade  dňa  30.08.2016. 
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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 2015/2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
              Ing. Karol Lacko,  PhD. 
         vedúci Odboru školstva  ÚPSK 


