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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO 
ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017 

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

 
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 
 
Názov školy: 
 

Stredná odborná škola obchodu a sluţieb 

Adresa školy: Ul. 17. novembra 2579, 022 01  Čadca 

Telefónne čísla školy: 
Sluţobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

041/4321590 

Faxové čísla školy:  
 

041/4326376 

Internetová stránka školy: 
 

www.sosca.sk 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

sekretariat@sosca.sk 

Zriaďovateľ: 
 

Ţilinský samosprávny kraj,  
Ul. Komenského 48, 011 09 Ţilina 

 
2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Funkcia: 
 

Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľka  
 

Ing. Ľudmila Verčimáková 

Zástupca 
pre teoretické vyučovanie 

Mgr. Juraj Bujňák 

Zástupca 
pre teoretické vyučovanie 

Ing. Anna Hanzelová 

Zástupca  
pre praktické vyučovanie  

Mgr. Pavlina Bulejčíková 

Zástupca 
pre technicko-ekonomické činnosti  

Ing. Valéria Rizmanová 

Výchovný poradca 
 

Ing. Valéria Rizmanová 

Koordinátor prevencie 
 

PhDr. Andrea Mravcová 

Školský psychológ 
 

Mgr. Monika Cyprichová 

Kariérový poradca PhDr. Andrea Mravcová 
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 
P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: 

 
Volený/delegovaný za... 

1. PaedDr. Silvia Okuliarová - predseda volený zástupca pedagogických zamestnancov 

2. Janka Poláčková volený zástupca pedagogických zamestnancov 

3. Ľubica Kupková volený zástupca nepedagogických zamestnancov 

4. Lenka Tomašcová volený zástupca rodičov 

5. Alena Mikulová volený zástupca rodičov 

6. Mgr. Anna Kubalová volený zástupca rodičov 

7. Erika Jatiová volený zástupca ţiakov 

8. Ing. Milan Gura delegovaný zástupca zriaďovateľa /ŢSK/ 

9. Mgr. Eva Turská delegovaný zástupca zriaďovateľa /ŢSK/ 

10. MUDr. Jozef Marec delegovaný zástupca zriaďovateľa /ŢSK/ 

11. Mgr. Tomáš Rybárik  delegovaný zástupca zriaďovateľa /ŢSK/ 
Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej 
samosprávy: 

16.02.2017 

 
4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  
 

Poradné orgány školy, ktoré pomáhali riaditeľke školy pri pedagogickom riadení boli: 
a) Gremiálna rada – pomáhala riaditeľke školy pri správnom rozhodovaní pri výkone štátnej správy, 
predrokovala problémy a úlohy, ktoré mala riaditeľka povinnosť prerokovať v kolektíve zamestnancov školy. 
Pomáhala prezentovať a obhajovať školu pred kolektívom zamestnancov školy, rodičmi a verejnosťou.  
b) Pedagogická rada – je najvyšším poradným orgánom riaditeľky školy. Funkcie pedagogickej rady boli:  
informačná, profesionálna, rozhodovacia, jednotiaca, poradná, odborno-metodická, kontrolná a hodnotiaca.  
Vo vzťahu k riaditeľke má odporúčajúci charakter, ale vo vzťahu k členom pedagogickej rady má záväzný 
charakter.  
c) Pracovná porada 
 Cieľom pracovných porád bolo operatívne riešiť aktuálne problémy, ktoré sa nedajú odloţiť na 
pedagogickú radu. Išlo o výmenu informácií a návrhov na riešenie aktuálnych problémov.  
d) Metodické orgány – pomáhali riaditeľke školy pri odbornom riadení a pri kontrole výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Plnili funkciu iniciatívnych a poradných orgánov a zaoberali sa pedagogickými a výchovno-
vzdelávacími problémami. V školskom roku boli zriadené metodické orgány:  
- predmetová komisia odborných predmetov, 
- predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov,  
- predmetová komisia cudzích jazykov. 
V kaţdej predmetovej komisii pracovali  sekcie podľa odborných predmetov.  
 
e) Rada školy 
 Je samosprávnym a iniciatívnym orgánom. Vyjadrovala sa ku koncepčným zámerom, k návrhom na 
počty prijímaných ţiakov, k informáciám v pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu, k správam o hospodárení, k návrhu rozpočtu a správe o výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch školy.  
f) Ţiacka školská rada 
 Reprezentuje ţiakov školy a zastupuje ich záujmy.  Vyjadrovala sa k podstatným otázkam, návrhom 
a opatreniam školy, predkladala riaditeľke školy svoje návrhy a stanoviská.  
f) Rada rodičov 
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 Je dobrovoľným občianskym zdruţením rodičov. Zastupovala záujmy rodičov ţiakov školy 
a predkladala stanoviská a návrhy riaditeľke školy.  

 
 
 

5A. ÚDAJE O POČTE ŢIAKOV ŠKOLY 
 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2016 Stav k 31. 08. 2017 

počet tried celkový  
počet ţiakov 

z toho počet 
začlenených 

ţiakov 

počet tried celkový  
počet ţiakov 

z toho počet 
začlenených 

ţiakov 

A B C A B C 

Denné štúdium 1. ročník 5 108 5   5 107 5   

2. ročník 6 127 1 1  6 123 1 1  

3. ročník 6 131    6 122    

4. ročník 4 86    4 85  1  

5. ročník 1 26    1 26    

6. ročník           

Nadstavbové 
a pomaturitné 
štúdium 

1. ročník 1 34    1 28    

2. ročník           

Externé a kombinované štúdium           

Spolu: 23 512 6 1  23 491 6 2  

 

 
 

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

 
Ročník   1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 

CH D CH D CH D CH D 

1. ročník   4  4 1 7  5 

2. ročník   4  7  6  8 

3. ročník   7  3  6  3 

4. ročník   4    4   

5. ročník    3    3 

Spolu: 0 19 0 17 1 23 0 19 

Spolu CH + D: 19 17 24 19 
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6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŢIAKOV NA VZDELÁVANIE 
 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺţka 
štúdia 

Počet ţiakov 

počet 
tried 

počet 
ţiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

6323 K hotelová akadémia 1 24 3 A 5 49 73 24 

6446 K kozmetik 0,5 10 3 A 4 11 33 10 

6405 K pracovník marketingu 0,5 8 3 A 4 5 16 8 

6444 K čašník, servírka 0,5 9 3 A 4 5 15 9 

6445 K kuchár 0,5 9 3 A 4 11 28 9 

2964 H cukrár 0,5 11 3 C 3 4 17 7 

6460 H predavač 1 17 3 C 3 1 7 7 

6445 H kuchár 0,5 14 3 C 3 13 25 13 

6444 H čašník, servírka 0,5 14 3 C 3 8 15 12 

6456 H kaderník 1 18 3 C 3 16 35 16 

6421 L spoločné stravovanie 0,33 17 3 A 2 22 22 22 

6411 L prevádzka obchodu 0,33 9 3 A 2 9 9 9 

 
Nenaplnené študijné/ učebné odbory: 
 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺţka 
štúdia 

Počet ţiakov 

počet 
tried 

počet 
ţiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

2962 H pekár 0,5 6 3C 3 0 0 0 

6426 L vlasová kozmetika 0,33 5 3A 2 0 0 0 

 
7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŢIAKOV 

 

 
 
 
 
 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet % počet % 

Celkový počet ţiakov  496 X 491 X 

Prospech prospeli s vyznamenaním 49 9,88 49 9,98 

prospeli s priemerom 1,00 2 0,40 6 1,22 

prospeli veľmi dobre 114 22,99 131 26,68 

prospeli 285 57,46 291 59,27 

neprospeli 46 9,27 14 2,85 

neklasifikovaní 0 0 0 0 

celkový prospech za školu 2,15 X 2,07 X 

Správanie veľmi dobré 474 95,57 462 94,09 

uspokojivé 8 1,61 13 2,65 

menej uspokojivé 13 2,62 16 3,26 

neuspokojivé 1 0,20 0 0 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 29192 X 34649 X 

počet ospravedlnených hodín 28476 97,55 34061 98,30 

počet neospravedlnených hodín 716 2,45 588 1,70 
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Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:  
 
Kód Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech Spolu 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 

ADK Administratíva a korešpondencia 1,85      1,85 

ANJ Anglický jazyk 3,09 3,19 3,01 2,56 1,85  2,74 

AGO Anglický jazyk v odbore   2,5 2,17   2,34 

BCL Biológia človeka 2,75      2,75 

BIK Biológia koţe 2,75      2,75 

CTO Cestovný ruch 3,2 2,33     2,77 

CKT Cukrárska technológia 2,22 1,82 1,91    1,98 

CUY Cukrárske výrobky  1,27     1,27 

CVM Cvičenia z matematiky     2  2 

DEJ Dejepis 2,83 2,48     2,66 

DRT Dermatológia  2,36 1,63 2,3   2,10 

EKO Ekonomika 3,19 2,68 2,54 2,46 2,08  2,59 

ETE Estetická a výtvarná výchova 1,38 1     1,38 

FRJ Francúzsky jazyk 2,42 2,64 2,18 2,14 2,08  2,49 

GEG Geografia 1,89      1,89 

GOR Geografia cestovného ruchu  1,82 2,18 1,72 1,08  1,7 

GSY Grafické informačné systémy    1,46   1,46 

HOK Hospodárska korešpondencia 3 1,75     2,38 

HSZ Hotelové sluţby 3,2      3,2 

HGM Hotelový a gastronomický 
manaţment 

   1,97 1,88  1,93 

CHE Chémia 2,99 2,75 2,63    2,79 

INF Informatika 1,23 1,32     1,28 

INO Informatika v odbore 1,63 1,37  1,1 1  1,28 

KMU Komunikácia  1,98  1,26 1  1,41 

KOC Konštrukčné cvičenia    2,15   2,15 

KEC Kozmetická chémia 2,5      2,5 

KZM Kozmetika    1,8   1,8 

MPC Manaţment podnikov cestového 
ruchu 

1,56 2,55     2,06 

MVS Manaţment v spoločnom stravovaní 2,7      2,7 

MKT Marketing 2,21 1,82 1,29 1,6 2  1,78 

MKM Marketingová komunikácia  2,27     2,27 

MAT Matematika 2,62 2,47 2,74 2,51   2,59 

MTE Materiály 2,32 2,67 2,7 2,5   2,55 

NBV Náboţenská výchova 1,09 1,06     1,08 

NAN Náuka o nápojoch  2,64   1,88  2,26 

NOZ Náuka o výţive   1,32    1,32 

NEJ Nemecký jazyk 2,53 2,35 2,81 2,64 1,85  2,44 

NJO Nemecký jazyk v odbore 1,78 2,46  3,33   2,52 

OBN Občianska náuka 1,91 1,66 2,19    1,92 

OCH Obchodná prevádzka 3,17 1,75     2,46 

PRX Odborná prax   1,14 1,29   1,22 

OXV Odborná prax vo vlasovej 
kozmetike 

2      2 

ODK Odborné kreslenie 2,05 1,11     1,58 

OBO Odborné kreslenie a modelovanie 1,56 1,73     1,65 

OVY Odborný výcvik 1,58 1,66 1,7 1,72   1,67 

OXP Odborný výcvik v príprave pokrmov 1,26 1,16     1,21 

PDN Podnikanie    2,57   2,57 

PTB Potravinárska biológia 2      2 

PGG Potravinárska biológia a 
mikrobiológia 

1,89 2,27     2,08 

PVY Potraviny a výţiva 2,28 2,74 2,66 2,33   2,50 

PRW Právo 3,5   1,76 2,27  2,51 

PXU Prax v technike obsluhy   1,55    1,55 
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PLZ Príprava a realizácia stavieb    1,69   1,69 

POJ Prístrojová technika  1,93     1,93 

PSY Psychológia 2,38      2,38 

PBK Psychológia a komunikácia 1,25 1,21     1,23 

REG Regionálna gastronómia 2,95      2,95 

RUJ Ruský jazyk    2,4   2,4 

RJO Ruský jazyk v odbore  2,23 3    2,62 

SJL Slovenský jazyk a literatúra 2,9 2,82 2,84 2,94 2,69  2,84 

SLC Sluţby cestovného ruchu  2,27     2,27 

KMM Spoločenská komunikácia 1,66      1,66 

SRB Spotrebiteľská výchova   1,17    1,17 

STO Stolovanie 2,48 2,24 2,64    2,45 

STZ Stroje a zariadenia 1,89      1,89 

SUR Suroviny 2,11 1,64 2,09    1,95 

SEE Svet práce   2,16    2,16 

TEA Technika administratívy 2,9 1,63     2,27 

TOB Technika obsluhy 1,89 2,05 1,95 1,11   1,75 

TPY Technika prevádzky 3,25      3,25 

TLL Techniky líčenia a úprava vlasov    1   1 

TEC Technológia 2,18 2,44 2,49 2,44   2,39 

EPP Technológia prípravy pokrmov 1,48 2,16     1,82 

TSF Technológia sluţieb cestovného 
ruchu 

2      2 

TVK Technológia v kozmetike 1,63      1,63 

TSV Telesná a športová výchova 1,23 1,53 1,22 1,22 1  1,24 

TVZ Tovaroznalectvo 3,17 1,88 1,38 1,2   1,91 

UCT Účtovníctvo 3  2,34 2,03 1,62  2,25 

USP Úvod do sveta práce     1  1 

VLS Vlasová kozmetika 2,63      2,63 

ZYV Základy výţivy  1,45 2,18    1,82 

ZDR Zdravoveda 2,46 2,09 2,52 2,8   2,47 

Spolu:  2,24 2,15 2,31 2,13 1,69  2,07 

 
Po prijatých opatreniach na pedagogickej rade bolo zaznamenané oproti minulému školskému roku 2015/2016 
zlepšenie vo výchovno-vzdelávacích výsledkoch z 2,23 na 2,07. 
Zlepšenie sledujeme aj vo výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov, v prospechu, správaní a vymeškaných 
hodinách oproti minulému školskému roku, ako je uvedené hore v tabuľke č. 7. 
 

 
8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA 

 
Údaje o maturitnej skúške 
 
Externá časť maturitnej skúšky: 

 
 
 
 
 

Predmet Úroveň  Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra --- 72 54,2 

Anglický jazyk 
B1 57 59,0 

B2 1 73,3 

Nemecký jazyk B1 13 35,9 
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Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
Pri porovnaní MS 2016 a MS 2017 došlo k zlepšeniu prospechu v predmete PČOZ z 1,81 na 1,32 na ÚFIČ 
z 2,32 na 2,07 a priemerná úspešnosť zo SLJ v EČ z 47,5% na 54,2%, v PFIČ zo 66,3% na 69%, úspešnosť  
z ANJ v EČ z 55,2% na 59,5%, v PFIČ z 55,2% na 62,8%. Zhoršenie nastalo z NEJ v EČ z 39% na 35,9% 
a PFIČ z 59% na 51,5%. Všetci ţiaci v roku 2017 po mimoriadnom termíne v septembri úspešne ukončili 
maturitnú skúšku rovnako ako v predchádzajúcom školskom roku.  
Pri porovnaní výsledkov MS zo strany NÚCEM tento konštatoval, ţe výsledky školy sú v tomto, aj 
v predchádzajúcom š. r. na úrovni očakávania vzhľadom k výsledkom, ktoré má NÚCEM k dispozícii 
z testovania 9. 
 
Údaje o záverečných skúškach 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra --- 72 69,0 

Anglický jazyk 
B1 57 62,8 

B2 1 70,0 

Nemecký jazyk B1 13 51,5 

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra --- 72 2,35 

Anglický jazyk 
B1 59 1,82 

B2 1 1,00 

Nemecký jazyk B1 13 2,38 

Francúzsky jazyk B1 5 2,40 

TČOZ --- 72 1,92 

PČOZ --- 72 1,34 

Kód Učebný odbor Počet 
ţiakov 

Prospech Počet ţiakov, 
ktorí nekonali  
skúšku 

prospeli s  
vyznamenaním 

prospeli 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli 

2964 H cukrár 11 4 1 5 0 1 

6460 H predavač 6 4 0 2 0 0 

6456 H kaderník 15 2 3 10 0 0 

6445 H kuchár 19 1 6 11 0 1 

6444 H čašník, servírka 17 7 3 7 0 0 
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9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 
 

A) Aktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 

6323 K hotelová akadémia denná 3A 

6446 K kozmetik denná 3A 

6362 M kozmetička a vizáţistka denná 3A 

6405 K pracovník marketingu denná 3A 

6444 K čašník, servírka denná 3A 

6445 K kuchár denná 3A 

2964 H cukrár denná 3C 

6460 H predavač denná 3C 

6456 H kaderník denná 3C 

6444 H čašník, servírka denná 3C 

6445 H kuchár denná 3C 

6421 L spoločné stravovanie denná 3A 

6426 L vlasová kozmetika denná 3A 

6411 L prevádzka obchodu denná 3A 

 
 
B) Neaktívne 

 
1. 2962 H pekár denná 3 C neaktívny – 

1.9.2009 

2. 3152 H 02 krajčír – dámske odevy denná 3 C neaktívny – 
1.9.2008 

 
10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ţeny 50 0 0 

Muţi 7 0 0 

Spolu (kontrolný súčet): 57 0 0 

Kvalifikovanosť v %: 100 % X 

Veková štruktúra do 30 rokov 0 0 0 

do 40 rokov 7 0 0 

do 50 rokov 20 0 0 

do 60 rokov 26 0 0 

nad 60 rokov 3 0 0 

dôchodcovia 1 0 0 

Spolu (veková štruktúra): 57 0 0 
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11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

Ţeny 16 

Muţi 4 

Spolu (kontrolný súčet): 20 

Veková štruktúra do 30 rokov 0 

do 40 rokov 2 

do 50 rokov 4 

do 60 rokov 9 

nad 60 rokov 2 

dôchodcovia 3 

Spolu (veková štruktúra): 20 

 
 
 
 

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
ŠKOLY 

 

 
13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH  

VYUČOVACÍCH PREDMETOV 
 

P.č. Zoznam vyučovacích predmetov 

Percentuálne vyjadrenie 
(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok) 

Odbornosť 

1. Administratíva a korešpondencia 100 

2. Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk 100 

3. Anglický jazyk ako druhý cudzí jazyk 100 

4. Anglický jazyk v odbore 100 

5. Biológia koţe 100 

6. Biológia človeka 100 

7. Cestovný ruch 100 

8. Cukrárska technológia 100 

9. Cukrárske výrobky 100 

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

Absolventi 
vysokých škôl 

ţeny    

muţi    

do 30 rokov ţeny    

muţi    

do 40 rokov ţeny    

muţi    

do 50 rokov ţeny 1 externá  RP MPC Ţilina, osvedčenie o prvej atestácii  

muţi    

do 60 rokov ţeny 2 externá RP MPC Ţilina, RP MPC Trenčín – funkčné vzdelávanie 

muţi    

nad 60 rokov ţeny    

muţi    

dôchodcovia ţeny    

muţi    

Spolu:  - - 
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10. Cvičenia z matematiky 100 

11. Dejepis 100 

12. Dermatológia 50 

13. Ekonomika 95,3 

14. Estetická a výtvarná výchova 0 

15. Francúzsky jazyk ako druhý cudzí jazyk 100 

16. Geografia 100 

17. Geografia cestovného ruchu 100 

18. Grafické informačné systémy 100 

19. Hospodárska korešpondencia 100 

20. Hotelové sluţby 100 

21. Hotelový a gastronomický manaţment 100 

22. Chémia 100 

23. Informatika 100 

24. Informatika v odbore 100 

25. Komunikácia 0 

26. Konštrukčné cvičenia 100 

27. Kozmetika 0 

28. Kozmetická chémia 100 

29. Manaţment podnikov cestovného ruchu 100 

30. Manaţment v spoločnom stravovaní 100 

31. Marketing 100 

32. Marketingová komunikácia  100 

33. Matematika 60 

34. Materiály 81,8* 

35. Náboţenská výchova 100 

36. Náuka o nápojoch 50 

37. Náuka o výţive 100 

38. Nemecký jazyk ako prvý cudzí jazyk 100 

39. Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk 100 

40. Nemecký jazyk v odbore 100 

41. Občianska náuka 100 

42. Obchodná prevádzka 100 

43. Odborná prax 100 

44. Odborná prax vo vlasovej kozmetike 100 

45. Odborné kreslenie 0 

46. Odborné kreslenie a modelovanie 100 

47. Odborný výcvik 100 

48. Odborný výcvik v príprave pokrmov 100 

49. Podnikanie 100 

50. Potravinárska biológia 100 

51. Potravinárska biológia a mikrobiológia 100 

52. Potraviny a výţiva 100 

53. Právo 85,7 

54. Prax v technike obsluhy 100 

55. Príprava a realizácia stavieb 100 

56. Prístrojová technika 100 

57. Psychológia 100 

58. Psychológia a komunikácia 100 

59. Regionálna gastronómia 100 

60. Ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk 100 

61. Ruský jazyk v odbore 100 

62. Slovenský jazyk a literatúra 100 

63. Sluţby cestovného ruchu 100 

64. Spoločenská komunikácia 0 

65. Spotrebiteľská výchova 0 

66. Stolovanie 100 

67. Suroviny 60* 

68. Svet práce 66,7 
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69. Technika administratívy 100 

70. Technika obsluhy 8,3* 

71. Technika prevádzky 100 

72. Techniky líčenia a úprava účesov 0 

73. Technológia 57,4* 

74. Technológia sluţieb cestovného ruchu 100 

75. Technológia v kozmetike                                             0* 

77. Technológia prípravy pokrmov 0* 

78. Telesná a športová výchova 100 

79. Tovaroznalectvo 76,9* 

74. Účtovníctvo 100 

75. Úvod do sveta práce 0 

77. Vlasová kozmetika 0 

78. Základy výţivy 100 

79. Zdravoveda 66,7 

Celkový priemer (%): 91,5 

 
*Poznámka – predmety označené hviezdičkou, teoretickú časť vyučujú MOV príslušného študijného, učebného odboru 

 
14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 

 
a)  Zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:  
  V školskom roku 2016/2017  boli podkladom pre prácu výchovnej poradkyne plán práce školy 
stanovený na začiatku školského roka, pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2016/2017, 
vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z.z. o výchovnom poradenstve a poradenských zariadeniach a metodický pokyn 
č. 2/2005-01  o optimalizácii a humanizácii práce výchovného poradcu strednej školy. 
 Na začiatku mesiaca september boli  ţiaci prvých ročníkov oboznámení s výchovným poradenstvom  
a začali prebiehať individuálne konzultácie so ţiakmi a ich zákonnými zástupcami. V spolupráci so školskou 
psychologičkou bola vypracovaná diagnostika pre individuálne začlenených ţiakov skupiny B a ţiakov 
s poruchami učenia a správania ako podklad pre prevenciu  a pomoc ţiakom v rámci spolupráce s CPPP a P 
v Čadci a Ţiline  a Špeciálnopedagogického poradenstva v Čadci. Okrem iného sa ţiaci dozvedeli  
o moţnostiach prípadnej pomoci alebo rady v rámci školy, ktorú by počas roka potrebovali, o poskytovaní 
informácií na nástenke a o „ Schránke dôvery“ zriadenej na ich podnety, námety a sťaţnosti.  
 V mesiaci október, november, december a január sa zrealizovali osobné kontakty medzi školou 
a základnými školami v regióne v rámci propagácie školy a náboru ţiakov deviatych ročníkov. Kaţdoročne sa 
aktívne zúčastňujeme na Cezhraničnom Veľtrhu- Burze informácií, vzdelávania a zamestnanosti v Čadci, 
organizujeme Deň otvorených dverí a vianočnú výstavu, kde podávame ţiakom deviatych ročníkov informácie, 
týkajúce sa moţnosti štúdia na našej škole. 
 V mesiaci marec  a apríl poskytli zástupkyne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci informácie 
ţiakom končiacich ročníkov o moţnosti budúceho zamestnania a orientácie na trhu práce.  V rámci 
konzultačných hodín sa poskytuje pomoc ţiakom  pri riešení ich osobných problémov  v súvislosti so 
správaním k vyučujúcim a spoluţiakom. 
 Počas školského roka bolo prerokovaných s rodičmi, triednymi učiteľmi a ţiakmi samotnými 85 
prípadov, ktoré sa týkali predovšetkým nedbalej školskej dochádzky, svojvoľných odchodov z vyučovania 
a falšovania ospravedlnení od lekárov. Ďalej to boli prípady nevhodného správania sa ţiakov k sebe 
navzájom, k vyučujúcim,  slovné útoky, vyrušovanie a manipulácia s mobilom počas vyučovania. Počas 
školského roka sa vyskytli prípady fajčenia v priestoroch školy, odchodov cez okná za účelom fajčenia 
a dokonca fajčenia omamných látok.  
 Počas celého roka spolupracujeme s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci, so sociálnymi 
odbormi mestských a obecných úradov, s kurátormi a zasielame im podklady o nedbalej školskej dochádzke 
ţiakov a podklady  týkajúce sa ţiakov, ktorí sú pod dohľadom Odboru sociálnych vecí v Čadci. V tomto 
školskom roku sme v rámci spolupráce boli súčinní pri  predávaní ţiakov pracovníkom sociálnej kurately a ich 
umiestnení do reedukačných ústavov.     
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 V spolupráci s protidrogovou koordinátorkou vyhodnocujeme zapojenie tried do prevencie sociálno-
patologických javov formou kultúrnych, športových  podujatí a prednášok.  
 Včasná diagnostika prostredníctvom osobných pohovorov so ţiakmi,  odhalenie príčin ich problémov a 
depistáţ formou mapovania potrieb a problémov školy patria k najdôleţitejším úlohám práce výchovného 
poradcu.  
 Výchovnou poradkyňou bola Ing. Valéria Rizmanová. 
 
b)  Zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora všeobecnej prevencie 
 Činnosť koordinátora všeobecnej prevencie bola realizovaná v súlade so schváleným plánom práce, 
ktorý vychádza zo školského poriadku. Taktieţ vychádza z metodického usmernenia č.7/2006 r. z 28.3. 2006 
vydaného MŠ SR podľa § 14 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z.. Metodické usmernenie č.7/2006 je smernica 
zameraná na prevenciu šikanovania. Plán práce koordinátora  ďalej vychádza z koncepcie boja proti 
extrémizmu na roky 2015 – 2019. Plán koordinátora všeobecnej prevencie taktieţ vychádza zo smernice rady 
(EÚ) č. 2220/2000 o zriadení Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, čiţe je 
v súlade s článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa priebeţne vykonávať opatrenia na ochranu pred 
nezákonným poţívaním narkotík a psychotronických látok.  Činnosť vykonávaná v súlade so schváleným 
plánom práce koordinátora všeobecnej prevencie prebiehala v školskom roku 2015/2016 nasledovne: 
 V rámci prevencie sociálno-patologických javov na Strednej odbornej škole obchodu a sluţieb Čadca 
sa do popredia dostali aktivity, ktoré boli realizované najmä na hodinách komunikácie, občianskej výchovy 
a triednických hodinách.  Preventívne aktivity zamerané na rozvoj sociálnych spôsobilostí bolo vytvárané 
v spolupráci koordinátora všeobecnej prevencie, výchovného poradcu a školskej psychologičky. Jednotlivé 
aktivity a prednášky boli realizované počas celého školského roku, prioritne boli vyberaní ţiaci prvých 
a druhých ročníkov s cieľom realizácie primárnej prevencie. 
  V rámci aktívneho sa zapájania mládeţe do primárnej prevencie sa ţiačky II.A. triedy zapojili do 
literárnej súťaţe „ Dni nádeje“. Formou eseje vyjadrili svoj postoj k problematike vzťahu mladých ľudí 
k drogám.  
 Dňa 10.10. 2016 sa ţiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili besedy z názvom „Z temnoty do svetla“ 
. Členovia komunity Cenakolo, abstinujúci narkomani, ktorí v minulosti prepadli drogovej závislosti, 
vyrozprávali svoje príbehy našim ţiakom veľmi pútavou formou. Ţiakom premietli dokumentárny film o histórii, 
fungovaní a ţivote v tejto komunite. Táto pútava prednáška bola ukončená diskusiou so ţiakmi. 
 V mesiaci október sa ţiaci končiacich ročníkov pod dohľadom kariérneho poradcu zúčastnili na veľtrhu 
Štúdium a kariéra v Bratislave. Študenti mohli osobne konzultovať o moţnostiach štúdia po strednej škole so 
zástupcami jednotlivých vysokých škôl na Slovensku a v Českej republike. Na veľtrhu sa zúčastnili aj 
zástupcovia viacerých pracovných agentúr, ktorí ponúkali moţnosti zamestnať sa v jednotlivých sektoroch na 
Slovensku aj v zahraničí. 
 Ţiaci piateho ročníka sa v mesiaci november zúčastnili on-line testovania predpokladov štúdia na 
vysokých školách 
 V mesiaci november sa v rámci Európskeho týţdňa boja proti drogám ( 16.11-20.11.) konali dve 
podujatia. Tým prvým bol výchovný koncert s názvom „Trinásta komnata“. Koncertu predchádzali skupinové 
aktivity v rámci triednických hodín a hodín občianskej výchovy, ktorých cieľom bolo zvýšiť povedomie 
o rizikách spojených s uţívaním drog a ich dopadu na ľudskú osobnosť. 
 Dňa 23.11.2016 sa ţiaci druhých a tretích ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia s názvom 
„Biele deti“. Hra bola spracovaná podľa predlohy rovnomennej hry kysuckého rodáka Ladislava Hrubého. 
Predstavenie bolo spojené s diskusiou s abstinujúcimi narkomanmi z resocializačného centra v Nitrianskom 
Pravne. Cieľom podujatia bolo aktivizovať odmietavý postoj mladých ľudí k drogám. Podujatie bolo 
organizované Mestskou políciou v Čadci pod názvom „ Drogy sú cesta do tmy“. 
 V mesiacoch január a február bol na našej škole realizovaný prieskum na zistenie vzťahu  ţiakov 
Strednej odbornej školy obchodu a sluţieb Čadca k uţívaniu legálnych a nelegálnych drog. Dotazník bol 
zostavený a prieskum následne zrealizovaný ţiačkami II.H triedy za pomoci koordinátora všeobecnej 
prevencie. Jeho výsledky boli pouţité pri SOČ a budú uverejnené aj v Manuáli všeobecnej prevencie školy. 
 Stredná odborná škola obchodu a sluţieb Čadca vychádzajúc z koncepcie boja proti extrémizmu 
podporuje aktivity zamerané na efektívnu a cielenú prevenciu prejavov extrémizmu. Pedagógovia školy sa 
zúčastnili odborných seminárov s názvom „Prejavy radikalizmu a šíriaceho extrémizmu a moţnosti ich 
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prevencie“. Ţiaci štvrtého a piateho ročníka odboru hotelovej akadémie sa 6.2.2017 zúčastnili odbornej 
prednášky v anglickom jazyku na tému „Extrémizmus“. 
 Dňa 24.4. 2017 sa ţiaci dvoch tried prvého a druhého ročníka zúčastnili na jedinečnom projekte 
s názvom „Protidrogový vlak“, ktorý mal na Slovensku premiéru. „ Revolution train“ je unikátny projekt 
protidrogovej prevencie zaloţený na zmyslovom záţitku a interaktivite. 
Je to špeciálne vybavená multimediálna mobilná vlaková súprava, ktorá formou interaktívneho a záţitkového 
vzdelávania prináša úplne nové poňatie primárnej prevencie pre vybrané cieľové skupiny - predovšetkým deti 
a mládeţ vo veku 12 - 17 rokov. Cieľom je prostredníctvom zapojenia všetkých ľudských zmyslov maximálne 
zapôsobiť na osobnosť návštevníka vlaku a efektívnym spôsobom tak ovplyvniť jeho pohľad na legálne a 
nelegálne drogy. 
 Stredná odborná škola obchodu a sluţieb Čadca podporuje uplatňovanie prevencie prostredníctvom 
grantových programov. V školskom roku 2016/2017 boli na našej škole realizované dva projekty. V rámci 
programu „ Škola bez tabaku, alkoholu a drog“ bol realizovaný projekt s názvom „Efektívna prevencia je 
dobrou investíciou do budúcnosti“. Súčasťou projektu bola odborná prednáška, beseda s abstinujúcimi 
narkomanmi, práca ţiakov s metodickými materiálmi, tvorba netradičných násteniek v priestoroch školy, 
článok uverejnený v regionálnych novinách a rozhlasové pásmo vysielané v školskom rozhlase. Do projektu 
boli zainteresovaní ţiaci prvých a druhých ročníkov. 
 V mesiacoch február- jún bol realizovaný projekt „Kyberpriestor neohrozí môj reálny svet“.      
 V školskom roku 2016/2017 sa pod vedením koordinátora všeobecnej prevencie robila primárna 
a sekundárna prevencia sociálno-patologických javov a drogovej závislosti. V priestoroch školy boli vytvorené 
nástenky, ktoré sú priebeţne aktualizované. V priebehu školského roka prebiehal monitoring zameraný na 
výskyt sociálno-patologických javov, závislosti a šikanovania u ţiakov školy. Koordinátor všeobecnej prevencie 
a kariérny poradca poskytoval odborné poradenstvo a operatívne riešil porušovanie školského poriadku 
v spolupráci s výchovnou poradkyňou a riaditeľkou školy. 
 Koordinátorkou všeobecnej prevencie bola PhDr. Andrea Mravcová.  
 
c) Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie 
 

Spolupracujúcimi subjektmi v tejto oblasti v školskom roku 2016/2017 boli:  
    - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Čadci,  
    - Kysucká kniţnica v Čadci,  
    - Obvodné oddelenie policajného zboru v Čadci,  
    - Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci,  
    - Mestská polícia v Čadci, 
    - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Čadci,  
    - Regionálny úrad verejného zdravotníctva,  
    - Kysucké múzeum v Čadci, 
    - Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, 
    - MPC Ţilina,  
    - Mesto Čadca. 
 
 
 

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 
 

Multimediálna prezentácia školy 
 Prostredníctvom firmy Google je zabezpečená multimediálna 3-D prezentácia školy a jej prevádzok. 
 Aktivity školy sú prezentované na novej web-stránke školy a facebooku školy.  
 

Spolupráca školy s rodičmi 
 
 Spolupráca školy s rodičmi sa uskutočňovala na niekoľkých úrovniach: 



 14 

a) Prostredníctvom Rady rodičov pri SOŠO a S v Čadci. 
Rada rodičov pozostáva z výboru a zástupcov rodičov jednotlivých tried. Na zasadnutiach rady rodičov 
a výboru bola pozývaná riaditeľka školy, na ktorých boli prerokované aktuálne otázky a poţiadavky 
rodičov.  
 

b) Prostredníctvom Rady školy pri SOŠO a S v Čadci.  
V rade školy majú zastúpenie aj volení zástupcovia rodičov a mali moţnosť na rokovaniach predniesť, 
pripomienkovať a predkladať návrhy k materiálom, ktoré predkladala riaditeľka školy.  
 

c) Prostredníctvom triednych aktívov rodičovských zhromaţdení jednotlivých tried. 
 Z uvedených triednych aktívov sa vyhotovovali zápisnice, s ktorými sa oboznámilo vedenie školy  
 a vyjadrilo k nim stanoviská. Riaditeľka školy prijala príslušné opatrenia na podnety zo strany rodičov.  
 
 

Formy prezentácie školy na verejnosti 
 
 Škola sa na verejnosti prezentovala najmä praktickými zručnosťami, poskytovaním cateringových 
sluţieb, na Budatínskom rínku organizovanom zriaďovateľom a účasťou na odborných, vedomostných či 
športových súťaţiach. 
 V rámci prezentácie na verejnosti sme sa zúčastnili na Burze informácií a zamestnanosti v Čadci.  
 V mesiaci december sme organizovali Vianočnú výstavu spojenú s Dňom otvorených dverí, na ktorom 
sme prezentovali všetky študijné a učebné odbory, ktoré škola ponúka verejnosti s moţnosťou prehliadky 
priestorov školy.  
 Okrem uvedených prezentácií sa škola prezentovala v regionálnych médiách ako je regionálna 
televízia KTV a týţdenníky Kysucké noviny, Kysuce, Kysucký večerník, časopis Gastro a na webovej stránke 
školy www.sosca.sk. 
  

Školský časopis 
 
 V školskom roku 2016/2017 vydala redakčná rada školského časopisu pod vedením Mgr. Anny 
Krkoškovej a PaedDr. Magdalény Válkovej dve čísla časopisu, ktorý mal názov KOCKA @ MY.  
 
 Činnosť ţiackej školskej rady 
 
 Ţiacka školská rada pracovala podľa svojho plánu práce a vyjadrovala sa k otázkam výchovy 
a vzdelávania. Predloţené námety a poţiadavky sa riešili vo vedení školy alebo priamo riaditeľkou školy. Bola 
zriadená schránka na recepcii školy, do ktorej mohli ţiaci dávať svoje návrhy a podnety. Tieto boli pravidelne 
prehodnocované a následne prijímané opatrenia. 
 V rámci svojej činnosti členovia rady aktualizovali svoju nástenku, pripravovali relácie do školského 
rozhlasu a aktívne sa zapájali do akcií, ktoré boli v škole organizované a pripravovali program, spolupracovali 
s koordinátorom všeobecnej prevencie v oblasti prevencie šikanovania.  
 

Iné aktivity 
 
 Škola zabezpečuje pre ţiakov študijných odborov hotelová akadémia, čašník, servírka a spoločné 
stravovanie zahraničnú prax na Cypre, Karibiku, vo Francúzsku, v Nemecku, v Taliansku a vo Švajčiarsku. 
 Zahraničná prax bola zabezpečená prostredníctvom agentúr Global Contract, s. r. o., Bratislava,  
J Hole, s. r. o., Brezno, Spolkový úrad práce so sídlom v Bonne – SRN, EUROPE 3000, Bergamo, Taliansko 
a Švajčiarsko-slovenské zdruţenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici.  
 V školskom roku 2016/2017 sa zahraničnej praxe zúčastnilo celkom 23 ţiakov. Účasťou na 
zahraničnej praxi sa ţiakom umoţňuje zdokonaliť sa v cudzom jazyku a cudzojazyčnom prostredí. Viacročné 
skúsenosti organizovania zahraničnej praxe ukazujú aj na veľký prínos v profesijnom raste a uplatnení sa na 
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trhu práce. Ţiaci vykonávali prax v reštauračných, ubytovacích a stravovacích zariadeniach v prímorských 
i vnútrozemských letoviskách.  
 Zastúpenia v jednotlivých destináciách boli nasledovné: Cyprus – 6 ţiakov, Guadeloupe - 3 ţiaci, 
Nemecko – 2 ţiaci, Taliansko – 3 ţiaci, Francúzsko - 8 ţiakov, Švajčiarsko –1 ţiak. 
 Účasťou na zahraničnej praxi majú ţiaci moţnosť okrem jazykového a profesijného zdokonalenia aj 
spoznať špecifickú gastronómiu a hotelové sluţby príslušného štátu alebo destinácie. 
 
 
 

16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 
2016/2017 

 

Projekt 
/ 

Grant 

Názov projektu 
/ grantu 

Stručná 
char.Projektu / 

grantu 

Schválený/
Neschvále

ný/V 
procese 

hodnoteni
a 

Termín 
začiatku 

realizácie pr. 

Termín 
ukončeni

a 
realizácie 

pr. 

Celkový 
rozpočet 

Spolufinanc
ovanie 

Š
ko

la
 

Ţ
S

K
 

Ţ
S

K
 

Dynamické 
fitnes/ Vráťme 
šport do škôl  

Zlepšenie materiálno-
technických 
podmienok TSV 

schválený apríl 2017 november 
2017 

610 € 60 € 550 
€ 

Efektívna 
prevencia je 
dobrou 
investíciou do 
budúcnosti/ 
Protidrogová 
prevencia 2017 

Posilňovať schopnosť 
ţiakov chrániť sa pred 
sociálno-
patologickými javmi.  

schválený  apríl 2017 jún 2017 350 € 50 € 300 
€ 

Cesta za 
poznaním 
objektívnej 
slovenskej 
histórie  

Projekt je zameraný 
na zvýšenie 
národného povedomia 
ţiakov v oblasti 
regionálnej histórie. 

schválený apríl 2017 jún 2017 350 € 50 € 300 
€ 

M
Š

V
V

aŠ
 S

R
 

V ústrety zdraviu 
/Zdravie 
a bezpečnosť 
v školách 2017 

Podpora zdravého 
ţivotného štýlu 
a ochrana zdravia 
prostredníctvom 
pohybových aktivít.  

neschválený   2200 € 200 
€ 

 

Poznaj a chráň 
Kysuce/ 
Enviroprojekt 
2017 

Priblíţiť verejnosti 
informácie o stave 
biodiverzity na 
Kysuciach 
a o význame CHKO  
pre zamedzenie straty 
biodiverzity.  

schválený    2200 € 200 
€ 

 

F
o

n
d

y 
E

U
 

Erasmus+ 
Spoznávanie 
nových 
gastronomickýc
h trendov pre 
profesijný rozvoj 
osobnosti 
mladých 
gastronómov 

Nadobudnutie 
a prepojenie nových 
teoretických 
poznatkov 
z gastronomických 
trendov spojených 
s praktickou činnosťou 
pre profesijný rozvoj. 

schválený september 
2017 

august 
2018 

75644 €   

Erasmus+ 
Rozvoj 
kompetencií 
projektového 

Tvorba projektov EÚ 
v nemeckom jazyku. 

schválený, 
na čakacej 
listine 

november 
2017 

 3700 €   
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manaţmentu 
a rozvoj 
interkultúrnych 
kompetencií 
v škole 

Erasmus+ 
School in a 
Cloud 

Cieľom projektu je 
vytvorenie virtuálnej 
triedy za účelom 
zdokonalenia metód 
a techník 
vyučovacieho procesu 
na strane učiteľov ako 
aj na strane ţiakov. 

neschválený   206970 €   

IN
É

 

Grant Nadácie 
Orange e-
ŠKOLY PRE 
BUDÚCNOSŤ 
2016/2017 

Zistiť a prehodnotiť 
osobné skúsenosti 
ţiakov školy 
s kyberšikanovaním. 
Oboznámiť ich 
s faktormi vzniku 
kyberšikany. 

schválený november 
2016 

jún 2017 1500 €   

Grant O2 férová 
nadácia/ Zdravý 
ţivotný štýl 

Vytvorenie podmienok 
na uskutočňovanie 
voľno-časových aktivít 
a programov pre 
ţiakov, ktoré 
podporujú výchovu ku 
zdraviu a zdravému 
ţivotnému štýlu.  

neschválený   5000 €   

Grant 
Slovenskej 
informačnej 
spoločnosti/ 
Digitálne 
zručnosti pre 
ţivot pomocou 
ECDL  

Ţiaci absolvujú 
vzdelávanie, vykonajú 
certifikačné skúšky, 
následne získajú 
certifikácie v systéme 
ECDL (Európsky 
vodičský preukaz na 
počítače.  

neschválený      

Projekt Nadácie 
J&T 
 

Školskí MasterChef 
kuchári  

schválený október 2016 október 
2017 

400 €   
 

Nadácia VÚB/ 
Školský areál je 
miesto, kde to 
ţije! 

Vybudovať oddychovú 
zónu v areáli školy.  

neschválený      

Nadácia 
Raiffeisen banky 
Gesto pre 
mesto/ Školská 
oddychová zóna 

Vybudovať oddychovú 
zónu v areáli školy, 
ktorá bude trvale 
vyuţívaná vo 
vyučovacom procese 
pre ţiakov 
a zamestnancov 
školy. 

schválený máj 2017 júl 2017 1000 €   

Nadácia SLSP/ 
Chutne, zdravo 
a tradične po 
kysucky 

Propagácia zdravého 
stravovanie 
a tradičných 
kysuckých jedál 
a nápojov formou 
záţitkového učenia sa 
ţiakov.  

neschválený      
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17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU 

 
Zistenia: 
 Na základe poverenia č.:5111/2016-2017 bola vykonaná školská inšpekcia Školským inšpekčným 
centrom Ţilina v čase od 16.02.2017 do 16.03.2017. 
 Predmet inšpekcie:  
 Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti – testovanie ţiakov končiaceho 
ročníka strednej odbornej školy.  
 Závery: 
 Dosiahnutá priemerná úspešnosť končiaceho ročníka strednej odbornej školy bola o 4,55 % horšia 
ako priemerná úspešnosť za Ţilinský kraj (50,74%) a v porovnaní s dosiahnutým národným priemerom 
(47,87%) o 1,68 % horšia.  

Na dosiahnutie vyššej úrovne v kompetenciách ţiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti bola na 
pedagogickej rade prijatá úloha pre všetkých pedagogických zamestnancov, aby rozvíjali čitateľskú 
gramotnosť ţiakov vo všetkých predmetoch. 
 
 

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 
A) budovy, dielne, odborné učebne 

 
 

Kapacita školy 
k 01.09.2016 

817 
Skutočný počet 

ţiakov: 
512 

Naplnenosť 
školy (%): 

62,66 % 

  

 Počet Počet skutočne 
vyuţívaných učební 

Priestor v m3  / m2  Poznámka 

Budovy celkom 3 3 40230  

 Učebne 35 35 6125  

Z
 t

o
h

o
 

Kmeňové 23 23 X  

Jazykové 1 1 X  

Odborné 8 8 X  

IKT 3 3 X  

Laboratória 0 0 X  

Šatne(Áno/Nie) 10 10 1006  

Dielne(Áno/Nie) 6 6 2026  

Školský internát               
(Áno/Nie) 

NIE    

Školská jedáleň                
(Áno/Nie) 

NIE    

Výdajná školská jedáleň  
(Áno/Nie) 

NIE    

Telocvičňa                         
(Áno/Nie) 

1  4437  

Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia) 

NIE    

T
ec

h
n

ik
a 

 PC                             
(ks) 

188  X  

Dataprojektory         
(ks) 

25  X  

Interaktívne tabule   
(ks) 

11  X  
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B) športoviská 

 

 

 
19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 

 
- definícia cieľa pre školský rok 2017/2018: 

 
 V riadiacej práci zamerať prácu manaţmentu na postupné zavádzanie systému kvality do školy. 

 V personálnej oblasti podporovať kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
             a vzdelávanie nepedagogických zamestnancov.  

 Vo VVP aplikovať získané vedomosti zo vzdelávania a vyuţívať interaktívne metódy. Monitorovať 
úroveň dosiahnutých študijných výsledkov ţiakov, prijímať závery a odstraňovať nedostatky. 

 V materiálno-technickej oblasti pokračovať v rekonštrukcii priestorov, budovy školy a zabezpečiť 
efektívne vyuţívanie majetku. Odborné učebne a pracoviská praktického vyučovania vybavovať 
moderným zariadením a inventárom v súlade s normatívom a poţiadavkami výchovno-vzdelávacieho 
procesu. 

              
 

a) Vyhodnotenie cieľov v oblasti riadenia  
 

1.  Odborne a profesionálne riadiť  na všetkých úrovniach s  dodrţiavaním platnej legislatívy a   
interných predpisov, rešpektovania pokynov a nariadení v hierarchii nadriadený → podriadený,    
reagovať na spätnú väzbu, vytvárať priaznivú klímu, ihneď riešiť problémy  a zabrániť mobingu      

Športoviská 

Názov športoviska Áno 
/ 

Nie 

Rozmery Povrch Stav  
(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 
rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa A 17,25x29,
40 

palubovka vyhovujúci   

Telocvičňa        

Ihrisko        

Ihrisko        

Viacúčelové ihrisko A 36x46 umelá 
tráva 

vyhovujúci   

Atletický ovál       

Atletická rovinka        

Atletické doskočisko A X umelá 
hmota 

vyhovujúci   

Vrhačský sektor  X     

Hokejové ihrisko       

Posilňovňa  7,50x8,40  vyhovujúci   

Tenisové kurty       

Plaváreň       

Sauna  X X    

Pohybové štúdio A 5,50x8,50 koberec vyhovujúci   

Gymnastická telocvičňa A 9,80x10,1
0 

liata 
guma 

vyhovujúci   

Floorbalové ihrisko       

Iné (uviesť)       

       

Šatne 5 - vyhovujúci 

Hygienické zariadenia 5 - vyhovujúci 
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a bosingu na pracovisku. 
Vedúci zamestnanci dodrţiavajú legislatívu. Podriadených pravidelne oboznamujú so zmenami a vedú 
ich k dodrţiavaniu zákonov, vyhlášok, nariadení, poriadkov a k vytváraniu priaznivej klímy na 
pracovisku. Pre vytváranie dobrej klímy a team buildingu sme zorganizovali posedenie pri otvorení 
a ukončení školského roka, k Vianociam. Pri príleţitosti Dňa učiteľov odmeňujeme pedagogických 
zamestnancov Plaketou J.A.K a finančnou odmenou z FKSP.  

2. Organizovať odborné prednášky. 
V spolupráci s psychologičkou  boli pre všetkých zamestnancov zorganizované prednášky – Ako 
predchádzať stresu, Mobing a bosing a pre pedagogických zamestnancov Koučing v práci učiteľa. 

3.  Zabezpečovať nerušený a úspešný chod celej školy s vhodnými, jasnými a jednoznačnými riadiacimi 
pokynmi a činnosťami. 
Chod školy a VVP je riadený tak, ţe kaţdý zamestnanec sa riadi náplňou prácou a operatívnymi 
pokynmi vedúcich. 

4. Rozvíjať a upevňovať spoluprácu so zriaďovateľom, rodičmi, laickou a  odbornou verejnosťou so   
      zameraním  na kvalitatívny rozvoj školy, organizovanie duálneho vzdelávania a celoţivotného   
      vzdelávania. 

Spoluprácu hodnotíme na veľmi dobrej úrovni. Rezervy sú u podnikateľských subjektov v SDV, kde 
sme zo strany školy intenzívne vysvetľovali význam systému. 

5.  Zintenzívniť propagáciu školy prostredníctvom médií, web stránky školy a činnosťami pedagogických 
zamestnancov a ţiakov v poskytovaní sluţieb a charitatívnej činnosti. 
Podarilo sa vytvoriť novú web stránku a stránku facebook so štruktúrou činnosti, ktoré škola vykonáva. 
Pravidelne informujeme verejnosť o činnosti školy. Ţiaci majú moţnosť zdieľať názory. Pokračujeme 
v charitatívnej činnosti nielen na území mesta Čadca – v dome seniorov robíme kadernícke úkony, ale 
zapájame sa aj do zbierok napr. Biela pastelka, deň narcisov   a ďalšie. 

6. Vyuţívať moţností získavania finančných prostriedkov a grantov prostredníctvom podávania 
projektov. 
Plnenie je uvedené v časti Projekty a granty. Z grantov sme skultúrnili prostredie v interiéri aj 
v exteriéri školy. 

 
 
 b) Vyhodnotenie cieľov  vo výchove a vzdelávaní 
 

1.    Pri tvorbe ŠkVP reagovať na zmeny a aktuálne ho revidovať. 
ŠkVP je pravidelne revidovaný a reaguje pruţne na zmeny v súlade POP, výsledkami ŠŠI, SDV. 
Úpravy školských vzdelávacích programov boli realizované rozšírením moţnosti výberu voliteľných 
predmetov pre jednotlivé študijné odbory s cieľom poskytnúť ţiakom širšie vedomosti, ktoré dokáţu 
uplatniť v praxi s ohľadom na potreby trhu práce a rozvíjať tvorivosť a logické myslenie. Úpravy 
všetkých školských vzdelávacích programov obsahujú aj aplikáciu Národného štandardu finančnej 
gramotnosti. 

2. Rozvíjať a upevňovať  kompetencie ţiakov v súlade s cieľovými poţiadavkami stanovenými školským 
      vzdelávacím programom. Zvýšenú pozornosť venovať komunikačným zručnostiam. 

Uplatňovanie problémového a projektového vyučovania sa zisťovalo hospitačnou činnosťou, ktorá 
bola vykonávaná na teoretickom i praktickom vyučovaní. Po kaţdej hospitácii bol uskutočnený 
individuálny pohovor s hospitovaným a bolo vykonané hodnotenie hodiny. Nedostatky boli riešené 
individuálne. V súlade s plánom pracovných porád úseku teoretického vyučovania poznatky z 
hospitácií boli na pracovnej porade analyzované a zovšeobecnené s cieľom odstránenia nedostatkov 
a motivácie k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Príkladom sú otvorené hodiny 
z ekonomických predmetov, techniky obsluhy, technológie prípravy pokrmov. 

3. Vo vyučovacom procese vyuţívať  najmä problémové  metódy vyučovania na podporu logického 
myslenia a samostatnosti ţiakov. Vyučovať tak, aby si ţiaci  vedomosti osvojili a vyuţili vo svojom 
ţivote.  

        Rozvíjanie a upevňovanie kompetencii ţiakov bolo preverované a kontrolované hospitačnou činnosťou 
zameranou na tento cieľ. Počas hospitácií sa zisťovalo, ako ţiaci plnili podmienky pre rozvoj : 



 20 

- poznávacích kompetencií,  
- kompetencií k celoţivotnému učeniu, 
- komunikačných kompetencií, 
- kompetencií v oblasti IKT, 
- pracovných návykov a zručností ţiakov, 
- občianskych a sociálnych kompetencií. 

       Naplnenie týchto podmienok bolo sledované pri: 
- riešení úloh zameraných na aplikáciu poznatkov z vyučovania aj v rámci medzipredmetových 

vzťahov,  

- aktívnom vyjadrovaní sa ţiakov, 

- pri práci s výpočtovou technikou aj v súvislosti s vyuţitím internetu, 

- organizácii jednotlivých zručností aj v praktickom vyučovaní, 

- tímovej práci a pri vyjadrovaní postojov, názorov a skúseností. 

Rezervy boli zistené hlavne v komunikačných kompetenciách ţiakov a v plánovaní a riadení 

pridelených úloh pri  tímovej práci. Dosiahnuté výsledky sú uvedené vo vyhodnocovacích správach 

jednotlivých PK. 

 
4.   Podporovať celoţivotné vzdelávanie. Rekvalifikačné kurzy ponúkať nielen fyzickým osobám, ale 

organizovať ich aj v spolupráci s ÚPSVaR SR. 
             Zrealizované boli vzdelávacie programy cukrár, kozmetik a kaderník. 
5.  Vyvinúť aktivity na zaradenie nového študijného odboru do siete. 
             Podľa dostupných informácií, majú sa revidovať odborné školy a aj odbory. Zatiaľ ponechať terajšie   
             názvy odborov. 
6.  Zabezpečiť odborný výcvik pre odbory kaderník a kozmetik počas trvania rekonštrukcie priestorov 

a zriadení odborných učební.  
             Zrealizované. Ţiačky boli umiestnené v rámci individuálneho odborného výcviku v salónoch 

súkromných podnikateľských subjektov.  
7.   Podporovať nadaných ţiakov a zúčastňovať sa súťaţí na rôznych úrovniach. 
             Vyhodnotené v texte. 
8.   Osobitnú pozornosť venovať ţiakom so slabými vzdelávacími výsledkami. 
             Pravidelne vyhodnocované na PR, ţiaci s poruchami učenia majú vypracovaný plán, v súlade   
             s ktorým sa vzdelávajú. Vyučujúci majú individuálny prístup. 
9.  Pri riešení výchovných problémov zintenzívniť spoluprácu triedneho učiteľa, rodiča, výchovného 

poradcu a školského psychológa/ičky. 
              Vyhodnotené v texte. Závaţnejšie a opakované priestupky sa riešia u riaditeľky školy. 
 

c) Vyhodnotenie cieľov  v personálnej oblasti 
 

1.  Kvalifikáciu a odborné vzdelanie  pedagogických zamestnancov zabezpečovať a podporovať      
vzdelávaním  podľa plánu kontinuálneho vzdelávania. Na vzdelávanie vyuţívať akreditované 
vzdelávacie  programy . MOV majú moţnosť vzdelávať sa  aj v odborných zväzoch, sekciách, 
asociáciách.  
Pre MOV cukrárov a kuchárov bol v spolupráci so Zväzom kuchárov  cukrárov zorganizovaný 
workschop na  trendy v cukrárskej výrobe. Pre MOV bol zorganizovaný barmanský a baristický kurz, 
kde získali osvedčenie. 
Pravidelne delegujeme zástupkyňu MOV do komisie cukrárov na hodnotenie celoslovenskej súťaţe 
O najkrajšiu tortu. 

2.  Pre nepedagogických zamestnancov, podľa odboru a potreby, zabezpečiť vzdelávanie   
 prostredníctvom odborných inštitúcií. 

Ekonomické oddelenie, mzdárka a technicko ekonomická zástupkyňa sa pravidelne zúčastňujú 
seminárov a školení z oblastí ich výkonu práce. 

3.   Zabezpečiť pôsobenie školského psychológa/ičky pre potreby ţiakov a ich rodičov a pedagogických   
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             zamestnancov školy.  
Pôsobenie školskej psychologičky sa potvrdilo ako nevyhnutnosť. V úzkej spolupráci s výchovnou 
poradkyňou, koordinátormi, rodičmi a ţiakmi  a triednymi učiteľmi rieši problémy.  Koordinuje  ţiakov 
s poruchami učenia sa. 

4.   Zabezpečiť sluţby nového referenta BOZP.  
Sluţby na úseku BOZP zabezpečuje externý referent.  

5.   Získať hosťujúceho zahraničného lektora pre vyučovanie CJ. 
Hosťujúceho lektora sa nám nepodarilo získať. Poslali sme ţiadosť a zdôvodnenie Fulbrichtovej 
komisii, ale odpoveď sme nedostali. 

 
 d) Vyhodnotenie plnenia cieľov v oblasti inovácie, obnovy a rekonštrukcie 
 
1.          Aktivity zamerať na odovzdanie budovy TV2 ŢSK. 

Budova TV2 bola odňatá zo správy majetku školy - v hodnote pozemky 28 249,68 € a budova  
             v hodnote 208 212,22 €. 
2.          Aktivity zamerať na rekonštrukciu budovy školy sektoru A, B – vybudovanie a zariadenie odborných  
            učební pre odbor kaderník, kozmetik, inštruktáţnych tried, zborovne, bufetu, rekonštrukcie    
            hygienických priestorov. 
            Vo februári 2017 boli vybudované a zriadené odborné učebne pre odbor kaderník,  
             kozmetik, inštruktáţne triedy, zborovňa, bufet a zrekonštruované hygienické priestory.  
 Nákup interiérového vybavenia do salónov v sume 10 000 €. 
             Z vlastných zdrojov bolo dofinancované zariadenie a elektroištalačný materiál do salónov v sume  
             987,11 €. 
3.         Aktivity zamerať na zateplenie budovy školy, vyregulovanie tepelnej sústavy vykurovania. 
            Bola podaná ţiadosť zriaďovateľovi s uvedením priorít naliehavosti -  1. vyregulovanie tepelnej sústavy  
            vykurovania 2. nová strecha, 3. Zateplenie budovy. Projekt na vyregulovanie sústavy vykurovania je uţ      
            hotový, začne sa z realizáciou.  
4.         Dôsledne vyraďovať z evidencie nepotrebný fyzicky a morálne opotrebovaný majetok. 
            Pravidelne, kaţdý rok sa vykonáva inventarizácia majetku školy. Priebeţne sa realizuje vyraďovanie    
            z evidencie školy nepotrebného fyzicky a morálne opotrebovaného majetku. 
5.        Voľné priestory v škole a na pracoviskách praktického vyučovania efektívne vyuţívať.  
           Telocvičňu a voľné skladovacie priestory prenajímame na základe zmlúv.  
6.        Odstrániť zistené nedostatky v oblasti OBP. 
           Priebeţne sa odstraňujú nedostatky v oblasti BOZP. Objavujú sa nedostatky, ktoré neboli odstraňované  
           v minulom období.  
7.         Zrealizovať úpravy a opravy v strediskách praktického vyučovania a v odborných učebniach. 
             V reštaurácii Beskyd sa vymaľovali priestory v sume 3 046,27 €.  

Do výrobného strediska bolo zakúpených 5 ks nerezových stolov v sume 2 299,96 € a chladiaci   
montovaný box v sume 3 500 €. Staré zariadenie nevyhovovalo hygienickým podmienkam a bolo 
fyzicky aj morálne zastarané. Chladiaci box absentoval. 

8.         Zabezpečiť funkčný kamerový systém školy. 
            Bol doinštalovaný kamerový systém školy v hodnote 1 273 €. 
9.         Zakúpiť PC a vybaviť nimi odborné učebne pre vyučovanie informatiky, CJ. 
            Boli zakúpené PC do odborných učební 4 176,58 €. 
10.       Zriadiť novú www stránku školy. 
            V novembri 2016 bola zriadená nová  stránka web  a facebook školy. 
11.       Zriadiť elektronickú ţiacku kniţku. 
            V októbri 2016 bola spustená elektronická ţiacka kniţka.  
12.      Podľa potrieb obnovovať, rozširovať, inovovať internetovú sieť a programy PC – plnené ako je 

uvedené v texte správy.  
13.      Pracoviská praktického vyučovania postupne vybavovať a zariaďovať novým zariadením a vybavením  
 v súlade s normatívom a poţiadavkami výchovno-vzdelávacieho procesu - plnené ako je uvedené 

v texte správy.  
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 Ďalšie zrealizované aktivity pre modernizáciu VVP a prostredia školy :  

- úprava a výmena podláh v triedach v sume 6 193,27 €, 

- nákup kozmetického prístroja Dermabrasion v sume 4 860 €, 

- nákup elektrických sporákov do cukrárskej výroby v sume 500 €, 

- nákup vybavenia do výdajne stravy pre zamestnancov v sume 2 470 €, 

- nákup hydraulického kresla do kozmetického salóna v sume 450 €, 

- nákup masáţneho kresla v sume 350 €, 

- úprava a zveľadenie okolia školy svojpomocne – zapojili sa aj učitelia a ţiaci. Financované aj cez  
získané granty a projekty. 

 
 

20. SWOT ANALÝZA 
 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

1. Dobrá kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov 

1. Nedostatok kapitálových prostriedkov na riešenie  
energetickej revitalizácie objektov, opráv a údrţby  

2. Dobrá úroveň manaţmentu 2. Pomalá obnova fondu učebníc za nové 

3. Odborná úroveň vyučovania 3. Nedostatočne vybavenie odbornej učebne pre 
gastronómiu modernými zariadeniami a inventárom  

4. Tvorivé schopnosti mnohých pracovníkov 4. Veľká vzdialenosť medzi jednotlivými budovami 
pracoviskami praktického vyučovania školy v rámci 
mesta 

5. Dobrý informačný systém školy, vybavenie učební, 
výučbové programy, moţnosť realizovať externú časť 
PČM na PC  

5. Staré budovy, kde sa nachádzajú pracoviská 
praktického vyučovania pre gastronómiu 

5. Moţnosť zahraničnej odbornej praxe – Cyprus, 
Karibik, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, 
Švajčiarsko 

6. Absencia stravovacieho zariadenia 

6. Široký výber výučby cudzích jazykov 7. Niţší záujem rodičov o výchovno-vzdelávacie 
    výsledky svojich detí 

7. Organizovanie odborných kurzov (baristický, 
barmanský, someliérsky) na podporu rozvoja 
zručností ţiakov a MOV 

 

8. Rekvalifikačné kurzy  v akreditovaných 
vzdelávacích programoch (čašník, servírka, kuchár, 
cukrár, kozmetik, kaderník) 

 

9. Široká ponuka záujmových krúţkov (jazykových, 
športových odborných) 

 

10. Výhodná poloha budovy školy, príjemné 
prostredie 

 

11. Vybavenosť telocvičňami, ihriskom s umelým 
trávnikom, posilňovňou a pohybovým štúdiom 

 

12. Dobrá spolupráca so zriaďovateľom, mestom, 
radou školy, radou rodičov, ţiackou ŠR, 
predmetovými komisiami 

 

13. Systém duálneho vzdelávania a individuálny 
odborný výcvik 

 

14. Školská psychologička  
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Príleţitosti: Riziká: 

1. Postavenie školy v regióne  1. Demografický pokles populácie 

2. Záujem verejnosti o školu a jej sluţby 2. Vysoký počet stredných škôl v regióne 

3. Spolupráca školy so základnými, strednými 
a vysokými školami  

3.Celkový pokles záujmu o učebné odbory, 
mimoriadne o odbor  pekár, krajčír a predavač  

4. Európska mobilita ţiakov a pedagógov v odbornom 
vzdelávaní a príprave 

4. Nestabilné  vedenie MiŠ, často meniaci sa ministri 

5. Moţnosť ďalšieho vzdelávania zamestnancov 5. Často meniaca sa legislatíva 

6. Účasť na burzách stredných škôl 6. Zvyšovanie výdavkov na prevádzku 

7.Spolupráca s podnikateľskými subjektmi, zväzmi, 
komorami  

7. Strata motivácie pedagogických zamestnancov 

7. Organizovanie výstav a Dňa otvorených dverí školy 8. Zlá ekonomická a sociálna situácia niektorých 
rodín 

8. Zapájanie sa do odborných súťaţí, súťaţí na 
rôznych úrovniach 

 

 
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  

 Vo výchovno-vzdelávacom procese zavádzať prvky systému kvality školy, podporovať vzdelávanie 
zamestnancov, vyuţívať interaktívne metódy a vedomosti zo vzdelávania, pravidelne monitorovať 
vedomostnú úroveň ţiakov a odstraňovať zistené nedostatky. 

 Prehlbovať spoluprácu so základnými školami pri získavaní ţiakov pre štúdium. 

 Podporovať spoluprácu s vysokými školami pri príprave učiteľov a MOV. Umoţňovať praktické 
            cvičenia študentom.  

 Získavať projekty z EF zamerané na mobilitu ţiakov a pedagógov v odbornom vzdelávaní a príprave.  

 Pokračovať vo výchovnom pôsobení na ţiakov, aby si uvedomili sebazodpovednosť za svoje  

 konanie a študijné výsledky.  

 Propagovať školu a vytvárať imidţ školy s vyuţitím účinných marketingových nástrojov. 

 Zúčastňovať sa  súťaţí, súťaţí praktických zručností všetkých odborov na rôznych úrovniach. 

 Vytvárať priateľské prostredie, aby sa ţiak cítil v škole bezpečne a v učiteľovi a MOV našiel    
             odborníkov, ktorí ho pripravia nielen pre trh práce, ale aj pre ţivot. 

 
 
21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA 

A UPLATNENIE ŢIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 
 
Kód Kód a názov 

študijných 
a učebných 
odborov   

Ukazovateľ 

celkový 
počet 

absolven
tov  

počet 
ţiakov 

ďalšieho 
štúdia 

počet 
zamestnaných 

ţiakov 

počet ţiakov 
zamestnaných 
v odbore, ktorý 

študovali 

počet evidovaných 
nezamestnaných ţiakov 

k 15. 09. 2017 

6323 K hotelová akadémia 26 7 3 15 1 

6362 M kozmetička a 
vizáţistka 

10 1 5 2 2 

3656 K operátor stavebnej 
výroby 

13 2 4 5 2 

6445 K kuchár 9 1 3 2 3 

6405 K pracovník 
marketingu 

5 1 1 3 0 

6444 K čašník, servírka 9 2 2 4 1 

6444 H čašník, servírka 17 9 1 3 4 

6445 H kuchár 18 6 5 4 3 

2964 H cukrár 10 5 1 2 2 
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6460 H predavač 6 6 0 0 0 

6456 H kaderník 15 8 1 5 1 

Spolu: 138 48 26 45 19 

 
 
 

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA 

 
 

Súčasná doba kladie čoraz väčšie nároky na psychiku človeka. Nárast informácií, ţivotná úroveň, 
ţivotné tempo a meniace sa podmienky v oblasti školstva kladú vysoké nároky na psychickú zdatnosť ţiakov 
i pedagogických zamestnancov. Preto je dôleţité v podmienkach školy dodrţiavať zásady duševnej hygieny. 
V tejto súvislosti sa vedenie školy snaţí o dodrţiavanie určitých zásad v organizácii práce pedagogických 
zamestnancov i v organizácii práce ţiakov. Ide o dodrţiavanie rytmu práce, dodrţiavanie poriadku a striedanie 
odpočinku a práce pri rešpektovaní výkonnostnej krivky v priebehu dňa.  
 Psychohygienické podmienky sú prispôsobené personálnym a priestorovým podmienkam školy 
a primerane zodpovedajú základným potrebám ţiakov a učiteľov.  
 Kaţdá z učební je funkčne vybavená. Škola disponuje niekoľkými odbornými učebňami. Má vlastnú 
telocvičňu a ihrisko. Nemá vlastnú jedáleň, ale má zriadenú miestnosť, kde majú zamestnanci moţnosť 
konzumovať jedlo. Sú zrekonštruované hygienické zariadenia, je vytvorená zóna na oddych ako čitateľský 
kútik. 
 Štruktúra vyučovacích hodín a prestávok je v súlade s platnou legislatívou. Pitný reţim je 
zabezpečený prostredníctvom školského bufetu a ţiaci i učitelia majú moţnosť sa stravovať v školských 
jedálňach susedných stredných škôl.  
 Škola zabezpečuje dostatočnú informovanosť a sústavnosť v riadiacej práci a dbáme na dodrţiavanie 
medziľudských vzťahov. 
 
 
 

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 
 
Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2016/2017: 

Zaradenie Názov krúţku 
Počet 
ţiakov 

Vedúci krúţku 
(meno a priezvisko) 

Spoločensko-vedné Aktivity v SLJ  Mgr. Anna Krkošková 

Spoznaj regióny Slovenska  Mgr. Magdaléna Sihelníková 

SOČ-ka  PaedDr. Magdaléna Válková 

Cestovateľ  Ing. Mária Janíčková 

Odborná angličtina   Mgr. Nataša Krulikovská 

Zmaturuj z nemčiny 1  Ing. Zuzana Švejdová 

Taliančina  Ing. Zuzana Švejdová 

Zmaturuj z nemčiny 2  Mgr. Andrea Sabelová 

Účtovníctvo a korešpondencia  Ing. Eva Brezovská 

Účtovníctvo v praxi   Ing. Elena Korduliaková 

Informačné hodiny v škole  PaedDr. Oľga Králiková 

Manaţment osobných financií  Ing. Marcela Kašubová 

Excel jednoducho a zábavne  Ing. Milan Kuchyňár 

Školské rozhlasové vysielanie   PaedDr. Silvia Okuliarová 

Gastronómia a cestovný ruch  Ing. Pavol Straka 

Príprava na maturitu z anglického jazyka   PhDr. Andrea Mravcová 

Základy anglickej gramatiky  PhDr. Andrea Mravcová 
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Dobré nápady   Mgr. Iveta Chilá  

S angličtinou k maturite  Ing. Martina Sloviaková 

Angličtina v praxi  Mgr. Ida Kurzyszová 

Príprava na štátnu skúšku z ADK  Ing. Ľubica Horváthová 

Komunikácia v anglickom jazyku   Ing. Slavka Jašurková 

Multimédia  Ing. Marcela Kubalíková 

Športové Športové hry   Mgr. Miroslav Kardoš 

Atletika  PaedDr. Anna Skorková 

Iné Tvorivá činnosť   Ing. Erika Liščáková 

Estetika, vkus a šikovné ruky v gastronómii  Bc. Zuzana Danková 

Vyrezávanie ovocia a zeleniny - carving  Mgr. Marta Škoríková 

Miešané nápoje a sushi   Mgr. Emília Boháčiková 

Tradičná kuchyňa  Ing. Pavol Pončka  

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

Úroveň Súťaţ 
Meno ţiaka  

(druţstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo Ţilinská gastronomická jeseň Helena Durčáková 
Dominik Huba  

3.miesto 

Ţilinská gastronomická jeseň – Top Cukrár  Katarína Poláčková 1.miesto 
absolútny víťaz 

   

   

Celoslovenské 
kolo  

Top Gastro Slovakia, Námestovo  – Jar na tanieri Kristína Špiláková absolútny víťaz 

Top Gastro Slovakia, Námestovo – Studená misa Peter Balala zlaté pásmo 

Danubius Gastro 2017 - barman Alţbeta Urbánková zlaté pásmo 

Top Gastro Slovakia, Námestovo - barista Marcel Svancár  bronzové pásmo 

Top Gastro Slovakia, Námestovo – slávnostná 
tabuľa 

Veronika Praţencová zlaté pásmo 

Súťaţ o najkrajšiu tortu  Veronika Jurkovičová zlatá medaila 

 Danubius Gastro 2017 - cukrár Alţbeta Hričovcová 
Katarína Poláčková 

zlatá medaila 
absolútny víťaz 

Skills Slovakia, Juvyr 2016, Súťaţ o zlaté noţnice Kristína Nekorancová 3. miesto 

SOČ Katarína Hrošová  1.miesto 

Medzinárodné 
kolo 

Cassovia Cup Košice Beáta Štrbová zlaté pásmo 

   

Ţiačka Alţbeta Urbánková bola ocenená za mimoriadne dosahované výsledky. 
Ţiačka Katarína Poláčková bola zriaďovateľom ocenená na podujatí „Slávnostné pasovanie absolventov učebných odborov dňa 
26.06.2017. 

 

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

Úroveň Súťaţ 
Meno ţiaka  

(druţstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo Ţupná kalokagatia zmiešané druţstvo 4. miesto 

Krajské kolo v atletike zmiešané druţstvo  1.,2., 3. miesto 

   

   

Celoslovenské 
kolo  

Majstrovstvá Slovenska v atletike zmiešané druţstvo  8. miesto 

   

   

   

Medzinárodné 
kolo 

   



 26 

 
 
 
 
 
Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za 
školský rok 2015/2016 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1 

 
 
 
 
 
Dátum:  9. októbra 2017 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy:     Ing. Ľudmila Verčimáková 


