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a) Základné identifikačné údaje o škole:  
 

1. Názov školy:               Stredná odborná škola 

2. Adresa školy:              Garbiarska 1, 060 01  Keţmarok 

3. telefónne číslo:            052/452 3353, 052/452 3038               faxové číslo: 052/468 1121 

4. Internetová adresa:      www.sos-garbiarska1-kk.sk              mail: souskk@isternet.sk 

5. Zriaďovateľ:                Prešovský samosprávny kraj 

 

 

Vedúci zamestnanci školy: 
 

Meno a priezvisko Funkcie 

PhDr. Marta Sabolová riaditeľ školy 

Ing. Katarína Heldáková zástupca riaditeľa školy – TV 

Ing. Vojtech Wagner zástupca riaditeľa školy – TV 

Ing. Marta Mašteniková zástupca riaditeľa školy – PV + THČ 

Ing. Juraj Soska zástupca riaditeľa školy – PV + THČ 

 

 

Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
 

Úlohy a ciele RŠ vyplývajú z jej poslania - presadzovať a vyjadrovať záujmy rodičov, 

pedagógov a ţiakov v oblasti výchovy a vzdelávania - podieľať sa na verejnej kontrole práce 

riadiacich pracovníkov školy a ďalších orgánov a organizácií, ktoré sa podieľajú na utváraní  

podmienok na výchovu a vzdelávanie. RŠ sa pri svojej činnosti riadi štatútom.   

 

Rada školy pri SOŠ, Garbiarska 1 v Keţmarku bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obdobie 4 rokov dňa 15.5.2016.  

 

V súčasnosti má Rada školy SOŠ Garbiarska 1,  Keţmarok 11 členov: 

 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov 

 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov 

 3 zvolení zástupcovia rodičov 

 4 delegovaní zástupcovia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

 1 zvolený zástupca ţiakov 

 

Úlohy a ciele RŠ vyplývajú z jej poslania - presadzovať a vyjadrovať záujmy rodičov, 

pedagógov a ţiakov v oblasti výchovy a vzdelávania - podieľať sa na verejnej kontrole práce 

riadiacich pracovníkov školy a ďalších orgánov a organizácií, ktoré sa podieľajú na utváraní  

podmienok na výchovu a vzdelávanie. RŠ sa pri svojej činnosti riadi štatútom.   

 

Členovia Rady školy sa stretávali počas celého školského roka 2015/16  a pri svojej práci sa 

riadili plánom práce Rady školy a podľa potreby boli riešené aktuálne problémy a potreby 

školy. Zriadenie RŠ pri Strednej odbornej škole, Garbiarska 1, Keţmarok potvrdil zriaďovateľ 

dňom 15.5.2016. Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je štyri roky a končí 

14.5.2020. 

 

http://www.sos-garbiarska1-kk.sk/
mailto:souskk@isternet.sk
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Členovia rady školy: 

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za 

1. Ing. Martin Šimonov predseda pedagogický pracovník 

2. Ing. Tatiána Bizubová podpredseda pedagogický pracovník 

3. Ľudmila Podolská tajomník nepedagogický pracovník 

4. Miroslava Godlová  zástupca rodičov 

5. Ing. Dušan Mašlonka  zástupca rodičov 

6. Marta Zemjanková  zástupca rodičov 

7. Jozef Gaľan  za zriaďovateľa - ÚPSK 

8. Ing. Danka Hudáčová   za zriaďovateľa - ÚPSK 

9. Ing. Jozef Harabin      za zriaďovateľa - ÚPSK 

10. Jozef Grivalský  za zriaďovateľa - ÚPSK 

11. Mária Marhevková  zástupca ţiakov 

 

 

Správa ZO OZ PšaV 

 
Počas celého šk. roka 2015/2016  sa  ZO OZ  PŠaV stretala s pochopením a podporou vedenia 

SOŠ. Spolupráca bola korektná a vedenie školy vychádzalo v ústrety ZO pri riešení 

odborárskych problémov. Vedenie školy v rámci svojich moţností plnilo ustanovenia vyššej 

kolektívnej dohody a úspešne bolo ukončené aj rokovanie o vnútornom dodatku KZ, ktorý bol  

vydaný v januári 2016. 

 

Vedenie SOŠ predkladalo na prerokovanie a schválenie: 

 plán dovoleniek, 

 rozpočet SF, 

 štatút tvorby a čerpania prostriedkov zo sociálneho fondu, 

 čerpanie prostriedkov zo SF v súčinnosti s návrhmi komisie SF, ktorej členom je aj 

zástupca ZO OZ, 

 zmeny pracovno-právnych vzťahov 

 ďalšie dokumenty, týkajúce sa fungovania výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

 

Správa o činnosti Ţiackej školskej rady 2015/2016 
 

V školskom roku 2015/2016 má ţiacka školská rada 10 členov pozostávajúcich z predsedov 

tried, ktorí prejavili záujem byť členmi Ţiackej školskej rady. Zasadnutia prebiehali počas 

celého roka.  

 

Výbor ŢŠR tvorili:  

 Predseda Študentskej rady: Mária Marhefková (IV.HŠ) 

 Členovia: Radoslav Lipták (III.B), Dominika Bieľaková (III.B), Soňa Ľachová 

(II.GŠ), Patrícia Seredová (IV.HŠ), Štefan Čarnogurský (II.AN), Sabína 

Novosadová (I.HŠ), Katarína Rusnáková (I.GŠ), Radovan Petro (I.C), Dáša 

Slavkovská (II.A) 

 

Členovia ŢŠR sa snaţili dodrţiavať program a plán práce schválený na prvom 

zasadnutí v septembri 2015.  
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Činnosť ŢŠR v školskom roku 2015/2016:  

o  4. 11. 2015 sa konala Kvapka ľudskosti 

o  19. – 20. 11. 2015 sa členovia ŢŠR zúčastnili odborného seminára k činnosti ţiackych 

školských rád 

o  4.12.2015 sa uskutočnila Zbierka pre deti z krízového centra a zbierka Hodina deťom 

o  16.- 18.12.2015 sa konali Vianočné trhy v Keţmarku na ktorých sa zúčastnili 

a vystúpili ţiaci a pedagógovia našej školy 

o  17. 12. 2015 sa konala súťaţ o „Najkrajšiu vianočnú triedu“  

o  27. 01. 2016 – školská akcia „Učíme sa v maskách“ 

o  11. 02. 2016 – školská akcia „Napíš svoju Valentínku“  

o  25. 02. 2016 – členovia a koordinátorka ŢŠR sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na 

našej škole  

o  23. 03. 2016 sa v priestoroch dielní na Tvaroţnianskej ulici konala súťaţ „Silná ruka“ 

o  28. 03. 2016 – Deň učiteľov 

o  06. – 07. 05. 2016 sa členovia ŢŠR zúčastnili školenia zameraného na komunikáciu 

so samosprávou 

o  09. – 10. 06. 2016 – Literárny Keţmarok  

o  ŠR spolupracuje s Metodickým centrom v Prešove, s Radou mládeţe Prešovského 

samosprávneho kraja a s Mestským študentským parlamentom v Keţmarku 

 

 

Správa o činnosti rady rodičov SOŠ, Garbiarska 1 v Keţmarku za 

šk. rok  2015/2016 
 

Dňa 07.10.2015 sa konalo Plenárne rodičovské zdruţenie v spoločenskej miestnosti Strednej 

odbornej školy Garbiarskej v Keţmarku, na ktoré boli pozvaní všetci rodičia ţiakov školy. 

Zhodnotila sa činnosť školy v predchádzajúcom šk. roku 2014/2015, rodičia boli oboznámení 

s hospodárením fondu Rady Rodičov v šk. roku 2014/2015 (podľa jednotlivých poloţiek 

čerpania), zároveň sa schválil príspevok do fondu Rady Rodičov pre školský rok 2015/2016, 

ako aj rozpočet pre tento školský rok (plán čerpania). Rodičia schválili príspevok do fondu 

Rady Rodičov vo výške 13,- eur/ţiaka, 2,- eurá na nezistené škody a 3,- eurá na 135.výročie 

školy. Po plenárnom Rodičovskom zdruţení sa uskutočnili triedne rodičovské zdruţenia 

v budove školy. 

 

Rada rodičov pracovala v šk. roku 2015/2016 v tomto zloţení: 

Edita Kosárová (trieda IV.HŠ – manaţment regionálneho CR) 

Miroslav Matalík ( trieda IIAN – spoločné stravovanie) – zvolený 4.10.2015 

Miroslava Godlová (trieda I.HŠ – obchod a podnikanie) – zvolená 4.10.2015 

 

Dňa 30.03.2016 sa konala voľba Rady školy nakoľko jej skončilo funkčné obdobie. Za 

rodičov boli zvolení zástupcovia do Rady školy pre ďalšie funkčné obdobie: 

Ing. Mašlonka Dušan 

Godlová Miroslava 

Zemjanková Marta 

 

Rada rodičov sa stretávala podľa potreby, v tomto šk. roku zvyčajne v termínoch triednych 

rodičovských zdruţení. 
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Správa o činnosti koordinátora finančnej gramotnosti SOŠ, 

Garbiarska 1 v Keţmarku za šk. rok  2015/2016 
 

 

Stredná odborná škola Garbiarska 1, Keţmarok, zaradila do odborných aj všeobecno-

vzdelávacích predmetov v šk. roku 2015/2016 finančnú gramotnosť podľa Národného 

programu finančnej gramotnosti – ISCED 3. (viď plán FG u koordinátora Ing. Bretzovej). 

 

Zároveň sa v priebehu šk. roka uskutočnili tieto aktivity, súvisiace s finančnou gramotnosťou: 

- zaradenie FG do ŠVP vyučujúcimi 

- zriadenie informačnej nástenky o FG v priestoroch školy 

- návšteva banky – Slovenská sporiteľňa a.s. ţiakmi nadstavbových ročníkov 

- prezentácia internet bankingu ţiakom na hodinách ekonomických cvičení 

- produkty komerčných bánk – pracovníčky Tatrabanky, a.s. Ing. Uličná, Ing. Šišková 

- prezentácia poisťovacích produktov – p. Kalafutová ČSOB poisťovňa 

- vzdelávací kurz finančnej gramotnosti – Finančná akadémia, program EURÁČIK 

zameraný na  objasnenie pojmu a úloh peňazí, plánovanie vo financiách a vlastné 

hospodárenie - kaţdý ţiak dostal Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho kurzu.  

 

Správa výchovného poradcu  o plnení úloh v šk. roku 2015/16 
            

           Počas tohto obdobia som koordinovala svoju prácu v súlade s plánom VP a potrebami 

našej školy. Moja práca spočívala v koordinačnej, koncepčno-plánovacej, informačnej, 

odborno-metodickej, diagnostickej, vyhodnocovacej a prieskumnej činnosti. V jednotlivých 

úsekoch – študijných a profesionálnych informácií – úsek metodiky a úsek dokumentácie 

som dosiahla tieto výsledky: 

 

- v prvých ročníkoch som uskutočnila depistáţ ţiakov a prednášku „Ako sa učiť 

a správať na strednej škole“, 

- v spolupráci s triednymi učiteľmi som zaevidovala problémových ţiakov 

z predchádzajúcich ročníkov, 

- zabezpečila som prednášku pre ţiakov 2.a 3.ročníkov na tému ,,Ako sa brániť?“-

Mgr:Jana Krettová- psychológ CPPPaP v Keţmarku, 

- zabezpečila som rediagnostiku pre integrovaných ţiakov, konkrétne termíny dostali 

triedni učitelia, 

- prednáška a beseda na tému ,,Ako tvoriť a hodnotiť IVVP pre ţiakov so ŠVVP“-

PaedDr. Chripková - CPPPaP Keţmarok  

- konzultácie so psychologičkami a špec.pedagogičkami z CPPPaP a ŠCPPP v Poprade, 

- organizačné zabezpečenie na Burzy informácií  v Keţmarku a v Poprade, 

- kompletizácia pedagogickej dokumentácie pre integrovaných ţiakov/23 ţiakov/ 
- priebeţná kompletizácia IVVP , vypracovanie nových plánov 

- v štvrtých ročníkoch študijných odborov a druhých ročníkoch nadstavbového štúdia 

som zrealizovala prieskum ţiakov ašpirujúcich na vysokoškolské štúdium, 

- na prvom poschodí novej budovy som pripravila informačný panel o moţnostiach 

štúdia na vysokých školách, 

- od septembra 2015 som svoju činnosť zamerala na prezentáciu našej školy, moţnosti 

štúdia v jednotlivých odboroch a ich uplatnenia v praxi. Pre lepšiu informovanosť 

a predstavivosť sme za vynikajúcej podpory vedenia školy a všetkých pedagogických 
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pracovníkov zrealizovali v priestoroch našej školy „Deň otvorených dverí“ 

25.2.2016, 

- prezentácia školy - opätovný nábor na štúdium v našej škole – marec – apríl 2016 

osobné návštevy, niektoré aj so zástupcom pre TV Ing.Wágnerom- 18 základných 

škôl, 

- so ţiakmi štvrtých ročníkov denného štúdia a druhých ročníkov nadstavbového štúdia 

konzultácie o moţnosti štúdia na VŠ , vypisovanie  a kontrola  prihlášok na VŠ, 

- pre ţiakov 3.ročníkov študijných odborov, ţiakov 2.ročníkov učebných odborov 

a ţiakov 1.ročníka nadstavbového štúdia som organizačne zabezpečila prednášky 

s besedami na témy : 

- 1.,,Vyštartuj k úspechu“- zvýšenie finančnej gramotnosti a uplatnenie na trhu 

práce. 

- 2.V úzkej spolupráci s CPPPaP som zabezpečila v škole a v priestoroch CPPPaP 

v Keţmarku preventívne programy pod vedením. Mgr. Magyarovej 

a Mgr.Varšovej na témy: Riziká práce v zahraničí a obchod s bielym mäsom“,                                        

- propagácia – informovala som ţiakov – absolventov ako získať medzinárodný  

certifikát IES, prínos, uplatnenie, výhody /bohuţiaľ záujem je minimálny pre vysokú 

cenu/, 

- jednotlivé problémy so ţiakmi, triedami som riešila a riešim priebeţne individuálnymi 

pohovormi v prítomnosti triednych učiteľov, majstrov OV, rodičov a zástupcov 

vedenia školy. Pohovory boli zaevidované v denníku VP formou záznamov 

a prijali sme výchovné opatrenia. 

- na úseku dokumentácie VP som zaevidovala všetky potrebné dokumenty.       

- spolupráca s Občianskym zdruţením eSlovensko som zabezpečila elektronické 

anonymné vyplňovanie dotazníka :Prieskum predsudky v spoločnosti/1.GŠ-15 

ţ.,2HŠ-16.ţ.,3.HŠ-17ţ./, 

 

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických zdruţeniach - 

poradných orgánoch riaditeľa  školy 
 

Poradným orgánom riaditeľky SOŠ počas šk. roka 2015/16 boli: 

 stála komisia SF, ktorá posúdila a objektívne zhodnotila všetky predloţené ţiadosti a 

navrhla výšku prideleného príspevku, na základe doporučenia komisie riaditeľka SOŠ 

rozhodla o pridelení a výške príspevku 

 vyraďovacia komisia - navrhuje ďalšie nakladanie s neupotrebiteľným majetkom štátu v 

správe školy 

 likvidačná komisia - zabezpečuje fyzickú likvidáciu vyradeného nefunkčného hmotného 

majetku školy 

 škodová komisia - navrhuje riaditeľke SOŠ riešenie a vysporiadanie vzniknutých škôd a 

mánk a navrhuje opatrenia na ich predchádzanie 

 stravovacia komisia - predkladá riaditeľke SOŠ pripomienky stravníkov priamo 

v stredisku praktického vyučovania. 

  8 predmetových komisií, ktorých prácu riadili: 

1, PK - slovenský jazyk, literatúra                    ved. Mgr. Juchová Monika 

2, PK - cudzie jazyky – NJ, AJ                                         ved. Ing.  Kozáková Mária 

3, PK - všeobecnovzdelávacie predmety 

            ON, D, EV, NV, PS, SV, 

            Zdravoveda, Ekológia, RV                                ved. Dr. Kendţírová Palmíra 
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4, PK - telesná výchova - TV                                           ved. Mgr. Vaverčák Igor 

5, PK - F, Ch, M, VT, IS, cvič. M                                  ved. Mgr. Husár Ján 

6, PK - stavba, drevo                                                          ved. Mgr. Pjonteková Mária 

7, PK - odevníctvo, vlasová kozmetika, 

             kaderníčka                                     ved. Mgr. Gurková Jarmila 

8, PK - ekonomických predmetov                                   ved. Ing. Gaborčík Marek 

 

Predmetové komisie a MZ sú poradným orgánom vedenia školy, ktoré výrazne ovplyvňovali 

efektívnosť výchovy. Zjednocujú, zdokonaľujú, odborne a metodicky sa v nich pripravujú 

vyučujúci podľa učebných a študijných odborov a predmetov. Členovia jednotlivých PK so 

svojimi vedúcimi si v celoročnom pláne školy stanovili hlavné úlohy PK s konkretizáciou 

úloh a cieľov vo výchove a vzdelávaní a taktieţ termíny a obsah zasadnutí predmetových 

komisií. Tieto stanovené úlohy a ciele sa snaţili plniť, pravidelne sa stretávali, vyvíjali bohatú 

výchovno-vzdelávaciu, mimovyučovaciu činnosť, o čom svedčia, hodnotiace správy vedúcich 

PK z konca školského roka . 

 

 

Práca poradných orgánov - Kompetencie vedúcich PK  
 

1. Vypracovanie plánu zasadnutí PK, ich zvolávanie a vedenie 

2. Vedenie zápisov zo zasadnutí PK, ich archivovanie / 5 rokov / 

3. Príprava tematických plánov pre jednotlivé predmety na príslušný školský rok. 

4. Príprava a tvorba zadaní a tém pre praktickú, ústnu časť maturitnej skúšky a záverečné 

skúšky. 

5. Navrhovanie nových metód a spôsobov výučby, vyuţitie IKT a didaktickej techniky, 

navrhovanie spôsobov pre zlepšenie medzi predmetových vzťahov. 

6. Navrhovanie nových študijných a učebných programov školy, tvorba ZPD pre tieto 

študijné a učebné odbory (tvorba akreditačných materiálov), aktívna účasť pri 

posudzovaní nových študijných a učebných odborov a ich základných pedagogických 

dokumentov pripravovaných ŠIOV. 

7. Aktívna účasť a odborné poradenstvo vedeniu školy pri návrhoch na materiálno-

technické vybavenie odborných učební a laboratórií. 

8. Aktívna účasť pri prezentácií študijných a učebných programov školy, tvorba 

prezentačných materiálovo činnosti PK pre zverejnenie na web stránke školy. 

9. Zapisovanie správ zo školení a ich archivovanie 

10.Kontrola pedagogickej agendy členov PK - triednych kníh - mesačne,  

                                                                               katalógov - polročne,  

                                                                               tematických plánov - ročne 

11.Kontrola dochádzky, dozoru a plnenia ďalších pracovných povinností členov PK 

12.Koordinácia práce členov PK a úzka spolupráca s vedením školy 

13.Prejednávanie a schvaľovanie tém. plánov, s čím súvisí: 

 sledovanie správnosti pouţívania učebných osnov, dotácia hodín, vzdelávacích 

programov 

 sledovanie aktualizácie obsahu učiva v tematických. plánoch 

 sledovanie zahrnutia environmentálnej výchovy do učebných plánov 

14.Priebeţné sledovanie kvalifikačného a odborného rastu jednotlivých členov PK formou 

samoštúdia, školení a seminárov 

15.Sledovanie odbornosti výuky - pouţívanie vhodných učebníc, odbornej literatúry, 

časopisov, zákonných predpisov, učebných pomôcok 

16.Prejednávanie plánov exkurzií v rámci PK 
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17.Organizovanie spoločných zasadnutí PK učiteľov a majstrov PK 

18.Vedenie členov PK k tvorbe estetického ţivotného prostredia 

19.Zavádzanie do práce PK nových foriem a metód práce pre zvýšenie vedomostnej úrovne    

ţiakov a ich motiváciu 

20.Sledovanie stavu učebných pomôcok v kabinet. zbierkach, ich dopĺňanie, vyuţívanie, 

nákup odbornej  literatúry 

21.Riešenie aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov v triedach v rámci PK 

22.Príprava tém na maturitné skúšky a ZUS 

23.Starostlivosť o začínajúcich učiteľov v rámci PK 

 

 

b) Údaje o ţiakoch školy za školský rok 2015/2016 
 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2015 Stav k 31. 8. 2016 

Počet  

tried 

Počet 

ţiakov 

Z toho 

integrovaných 

 

Počet  

tried 

Počet 

ţiakov 

Z toho 

integrovaných 

 

1. r. 9 205 6 9 187 5 

2. r 7 148 12 7 133 11 

3. r 3 62 2 3 60 2 

4. r 2 34 3 2 33 3 

Spolu 21 449 23 21 413 21 
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Výsledky o počte prijatých ţiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje 

o počtoch a úspešnosti uchádzača na prijatie uvádza nasledujúca tabuľka 

 

 
 

Záujem ţiakov o učebný odbor montér suchých stavieb a manikér – pedikér – je nízky, 

konečný stav ţiakov je 0. 5 dievčat z odboru obchod a podnikanie zmenilo odbor na 

kozmetičky, keďţe v šk. roku 2016/17 sa odbor obchod a podnikanie neotvoril z dôvodu 

nízkeho počtu záujmu o tento odbor. 

 

 

Výsledky o počte prijatých ţiakov do prvého ročníka strednej školy – 

nadstavbové štúdium; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzača na prijatie 

uvádza nasledujúca tabuľka  

 

P.č. kód a názov študijného/učebného odboru 

Zriaďovateľom 

schválený počet 

ţiakov, ktorých 

moţno prijať            

do 1. ročníka 

Počet 

prijatých 

ţiakov 

Počet 

zapísaných 

ţiakov 

1 3178 F výroba konfekcie 24 13 5 

2 3686F stavebná výroba 24 13 10 

3 3355 H stolár 10 10 9 

4 3668 H montér suchých stavieb 0 0 0 

5 3661H murár 10 10 10 

6 6445 H kuchár 10 10 10 

7 6444 H čašník, servírka 10 10 10 

8 6456 H kaderník 10 10 10 

9 6489 H hostinský 10 10 10 

10 6424 H manikér - pedikér 0 0 0 

11 
3658 K mechanik stavebno - inštalačných 

zariadení 15 
10 10 

12 6446 K kozmetik 15 15 20 

13 6352 M obchod a podnikanie 24 14 0 

Spolu 162 125 104 

P.č. kód a názov študijného/učebného odboru 

Zriaďovateľom 

schválený počet 

ţiakov, ktorých 

moţno prijať            

do 1. ročníka 

Počet 

prijatých 

ţiakov 

Počet 

zapísaných 

ţiakov 

1 6403 L podnikanie v remeslách a sluţbách 15 11 11 

2 6426 L vlasová kozmetika 16 11 11 

3 6421 L spoločné stravovanie 31 9 9 

Spolu 62 31 31 
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Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ţiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania 
Učebné odbory – dvojročné 

 

 

Učebný odbor Počet tried Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Výroba konfekcie 1 0,5 1,5 

Stavebná výroba 1 0,5 1,5 

Spolu  2 1 3 

 

Učebný odbor Počet ţiakov Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Výroba konfekcie 16 4 20 

Stavebná výroba 20 4 24 

Spolu  36 8 44 

 

Prospech Počet ţiakov Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Prospel s vyznamenaním 3 0 3 

Prospel veľmi dobre 3 0 3 

Ostatní  30 7 37 

Neprospel  0 1 1 

Neklasifikovaní  0 0 0 

Spolu  36 8 44 

 

Skúšky Počet ţiakov Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Opravné skúšky 0 0 0 

Komisionálne skúšky 

neklasifikovaných 

0 0 0 

Spolu  0 0 0 

 

Správanie 

Počet ţiakov Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Veľmi dobré 18 3 21 

Uspokojivé  7 2 9 

Menej uspokojivé 4 1 5 

Neuspokojivé  7 2 9 

Spolu  36 8 44 
      

 

Dochádzka Počet hodín Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Priemerný počet vymeškaných hodín na   

1 ţiaka 

211,38 182 206,04 

ospravedlnené 6 043 858 6 901 

neospravedlnené 1 567 598 2 165 
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Učebné odbory - trojročné 

 

Učebný odbor Počet tried  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Stolár  0,5 0,3 0,5 1,3 

Murár 0,5 0,3 0,5 1,3 

Kaderník  0,5 0,4 0,5 1,4 

Hostinský 0,5 1 0,5 2 

Čašník, servírka 0,5 0,5 0 1 

Kuchár 0,5 0,5 0 1 

Spolu  3 3 2 8 

 

Učebný odbor Počet  ţiakov  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Stolár  12 4 2 18 

Murár 12 6 9 27 

Kaderník  14 10 13 37 

Hostinský 19 10 14 43 

Čašník, servírka 13 12 0 25 

Kuchár 11 12 0 23 

Spolu  81 54 38 173   

 

Prospech  Počet  ţiakov  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Prospel 

s vyznamenaním 

3 3 3 9 

Prospel veľmi 

dobre 

5 5 5 15 

Ostatní  64 40 30 134 

Neprospel  9 6 0 15 

Neklasifikovaní  0 0 0 0 

Spolu 81 54 38 173 

 

Skúšky  Počet  ţiakov  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Opravné skúšky 4 1 0 5 

Komisionálne 

skúšky 

neklasifikovaných 

0 0 0 0 

 

Správanie 

 

Počet  ţiakov  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Veľmi dobré 54 21 20 95 

Uspokojivé  9 10 9 28 

Menej uspokojivé 12 5 5 22 

Neuspokojivé  6 18 4 28 

Spolu  81 54 38 173 
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Dochádzka  

 

Počet  hodín  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Priemerný počet 

vymeškaných 

hodín na   1 ţiaka 

208,23 264,80 132,89 209,34 

ospravedlnené 14 585 9 930 4 128 28 643 

neospravedlnené 2 282 4 369 922 7 573 

 

 

Nadstavbové štúdium – denná forma 

 

Študijný odbor Počet tried Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Podnikanie v remeslách a sluţbách 0,5 0 0,5 

Spoločné stravovanie 1 0,5 1,5 

Vlasová kozmetika 0,5 0,5 1 

Spolu  2 1 3 

 

Študijný odbor Počet ţiakov Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Podnikanie v remeslách a sluţbách 7 0 7 

Spoločné stravovanie 15 15 30 

Vlasová kozmetika 9 10 19 

Spolu 31 25 56 

 

Prospech  Počet ţiakov spolu 

1. ročník 2. ročník 

Prospel s vyznamenaním 1 1 2 

Prospel veľmi dobre 6 4 10 

Ostatní  17 20 37 

Neprospel  7 0 7 

Neklasifikovaní  0 0 0 

Spolu  31 25 56 

 

 

Skúšky Počet ţiakov spolu 

1. ročník 2. ročník 

Opravné skúšky 2 0 2 

Komisionálne skúšky 

neklasifikovaných 

0 0 0 

 

 

Správanie 

Počet ţiakov spolu 

1. ročník 2. ročník 

Veľmi dobré 31 25 56 

Uspokojivé  0 0 0 

Menej uspokojivé 0 0 0 

Neuspokojivé 0 0 0 

Spolu  31 25 56 
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Dochádzka  

Hodiny  spolu 

1. ročník 2. ročník 

Priemerný počet zameškaných hodín 

na 1 ţiaka 

162,42 74,00 122,95 

Ospravedlnené  4 048 1 626 5 674 

Neospravedlnené  987 224 1 211 

 

 

4 – ročné študijné odbory 

 

 

Študijný odbor 

Počet tried spolu 

1.ročník 2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Mechanik stavebnoinštalačných zariadení 0,5 0,5 0 0 1 

Manaţment regionálneho cestovného ruchu 0 0,5 0 0,5 1 

Obchod a podnikanie 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Kozmetik 0,5 0,5 0,5 1 2,5 

Spolu  2 2 1 2 7 

 

 

Študijný odbor 

Počet ţiakov spolu 

1.ročník 2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Mechanik stavebnoinštalačných zariadení 8 6 0 0 14 

Manaţment regionálneho cestovného ruchu 0 8 0 8 16 

Obchod a podnikanie 20 17 13 14 64 

Kozmetik 11 15 9 11 46 

Spolu  39 46 22 33 140 

 

 

Prospech  

Počet ţiakov spolu 

1.ročník 2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Prospel s vyznamenaním 1 8 3 3 15 

Prospel veľmi dobre 8 9 5 8 30 

Ostatní  27 29 12 19 87 

Neprospeli  3 0 2 3 8 

Neklasifikovaní  0 0 0 0 0 

Spolu  39 46 22 33 140 

 

 

 

Skúšky 

Počet ţiakov Spolu 

1.ročník 2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Opravné skúšky 0 0 2 3 5 

Komisionálne skúšky  neklasifikovaných 0 0 0 0 0 

      

 

Správanie  

Počet ţiakov spolu 

1.ročník 2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Veľmi dobré 31 39 19 25 114 

Uspokojivé  4 2 1 5 12 

Menej uspokojivé 1 1 2 2 6 

Neuspokojivé  3 4 0 1 8 

spolu   39 46 22 33 140 
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Dochádzka  

Počet ţiakov spolu 

1.ročník 2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Priemerný počet vymeškaných hodín/ţiaka 166,69 118,15 97,73 89,81 121,78 

Ospravedlnené hodiny 5 805 5 129 2 066 2 621 15 621 

Neospravedlnené hodiny 696 306 84 343 1 429 

 

 

Štúdium ukončené v riadnom a mimoriadnom období: 

 

Názov študijného odboru Kód 

odboru 

Ţiakov  

celkom 

Riadne 

obdobie  

Mimoriadne 

obdobie 

september 2016 

Manaţment regionálneho cestovného 

ruchu 

6324 M 8 8 0 

Obchod a podnikanie  6352 M 14 14 0 

Kozmetik  6446 K 11 8 3 

SPOLU  4-ročné ŠO  33 30 3 

 

 

Štúdium ukončené v riadnom a mimoriadnom období: 

 

Názov študijného odboru Kód odboru Ţiakov  

celkom 

Riadne 

obdobie  

Mimoriadne 

obdobie 

september 2016 

Spoločné stravovanie 6421 L 15 14 1 

Vlasová kozmetika 6426 L 10 6 4 

SPOLU 2-ročné ŠO  25 20 5 

 

 

 

Výsledky externých meraní – maturitné skúšky 

4-ročné študijné odbory 

 

 

Ukazovateľ   

Triedy  Spolu  

IV.HŠ IV.KŠ  

Počet  ţiakov prihlásených na MS 23 11 34 

Počet  ţiakov, ktorí neukončili posledný ročník  1 3 4 

Počet  ţiakov, ktorí konali ÚFIČ 22 8 30 

Počet  ţiakov, ktorí úspešne ukončili MS v riadnom termíne 22 8 30 

Počet ţiakov, ktorí majú povolenú opravnú MS resp. maturujú po 

prvý krát v mimoriadnom termíne 
0 3 3 

Počet ţiakov, ktorí majú povolenú opakovať celú MS (reprobovaní) 0 0 0 
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2-ročné študijné odbory 

 

 

Ukazovateľ   

Triedy  Spolu  

II.AN 

Počet  ţiakov prihlásených na MS 27 27 

Počet  ţiakov, ktorí neukončili posledný ročník  2 2 

Počet  ţiakov, ktorí konali ÚFIČ 25 25 

Počet  ţiakov, ktorí úspešne ukončili MS v riadnom termíne 5 5 

Počet ţiakov, ktorí majú povolenú opravnú MS resp. maturujú po prvý krát 

v mimoriadnom termíne 
5 5 

Počet ţiakov, ktorí majú povolenú opakovať celú MS (reprobovaní) 0 0 

 

 

Externá časť MS 

 

predmet Počet ţiakov 

prihlásených na MS 

Z toho písalo 

EČ MS 

SJL 58 58 

ANJ 31*) 31*) 

NEJ 26 26 

 

1 ţiačka so zdravotným znevýhodnením nevykonala EČ a PFIČ z anglického jazyka.  

 

 

Zoznam odborov, ktoré má škola zaradené v sieti  

 

 Kód odboru Názov odboru 

2464 H Strojný mechanik 

3125 L Odevníctvo 

3152H 02 Krajčír – dámske odevy 

3178 F Výroba konfekcie 

3347 L Drevárska a nábytkárska výroba  

3355 H Stolár 

3370 H  Čalúnnik 

3658 K Mechanik stavebnoinštalačných zariadení 

3661 H Murár 

3663 H Tesár 

3668 H Montér suchých stavieb 

3673 H Kachliar 

3675 H Maliar 

3678 H Inštalatér 

3680 H Podlahár 

3686 F Stavebná výroba 

3759 K Komerčný pracovník v doprave 

6324 M  Manaţment regionálneho cestovného ruchu 

6352 M  Obchod a podnikanie 

6403 L Podnikanie v remeslách a sluţbách 

6411 L Prevádzka obchodu 

6421 L Spoločné stravovanie 
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6424 H Manikér – pedikér – od 1.9.2015 

6426 L Vlasová kozmetika 

6444 H Čašník, servírka 

6445 H Kuchár 

6446 K Kozmetik 

6456 H Kaderník 

6460 H  Predavač 

6489 H Hostinský, hostinská 

 

 

Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní,  v ktorých škola 

zabezpečovala  výchovu a vzdelávanie v školskom roku 2015/2016 

 

Názvy učebných odborov  Kód 

odboru 

 Pedagogická dokumentácia  

2-ročný učebný odbor:   

Výroba konfekcie  3178 F Školský vzdelávací program 

Stavebná výroba 3686 F Školský vzdelávací program 

3-ročné učebné odbory:   

Stolár  3355 H Školský vzdelávací program 

Murár 3661 H Školský vzdelávací program 

Čašník, servírka 6444 H Školský vzdelávací program 

Kuchár 6445 H Školský vzdelávací program 

Kaderník 6456 H Školský vzdelávací program 

Hostinský, hostinská  6489 H Školský vzdelávací program 

 

 

Názvy študijných odborov  Kód 

odboru 

 

Mechanik stavebno-inštalačných zariadení 3658 K Školský vzdelávací program 

Manaţment regionálneho cestovného ruchu 6324 M Školský vzdelávací program 

Obchod a podnikanie  6352 M Školský vzdelávací program 

Kozmetik  6446 K Školský vzdelávací program 

2-ročné študijné odbory denného 

nadstavbového štúdia (s maturitou) 

  

Podnikanie v remeslách a sluţbách 6403 L Školský vzdelávací program 

Spoločné stravovanie 6421 L Školský vzdelávací program 

Vlasová kozmetika 6426 L Školský vzdelávací program 

 

 

 

c) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

 

Vedenie školy 
 

Vedenie školy tvorí 5 pracovníkov, všetci sú plne  kvalifikovaní, vrátane funkčného štúdia.  

Všetci vedúci pracovníci sú zaradení v 12. platovej triede v prvej pracovnej triede.  
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Z vedenia všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výučbu jednotlivých 

predmetov. Miera vyučovacej povinnosti je u vedúcich pracovníkov stanovená podľa 

vyhlášky č. 422/2009 Z. z.  

 

 

Úsek teoretického vyučovania 
 

Teoretické vyučovanie zabezpečuje okrem 5 členov vedenia aj 29 zamestnancov na plný 

pracovný úväzok, vrátane 1 výchovného poradcu, z nich 1 poberateľ starobného dôchodku.  3 

zamestnanci na skrátený pracovný úväzok, z nich 1 je tieţ  poberateľ starobného dôchodku. 

 

Analýza kvalifikácie zamestnancov na plný, resp. na skrátený pracovný úväzok: 

Z 32 zamestnancov 3 absolvovali v šk. roku 2015/2016 -  2. atestáciu. 2 zamestnanci 

absolvovali 1. atestáciu, z nich  1 zamestnanec na RD.  

 

 

Úsek praktického vyučovania 
 

V tomto úseku je zamestnaných celkom 16 zamestnancov – majstrov OV, z toho 10 ţien 

v hlavnom pracovnom pomere, 1 zamestnankyňa, t.č. na RD.  2 zamestnanci sú poberatelia 

starobného dôchodku  

 

Podľa učebných odborov:  

 

- Kaderník – 3  zamestnankyne s VŠ I. stupňa v študijnom odbore majster OV - plne 

kvalifikované 

- Stolár – 2  zamestnanci - kvalifikovaní, z toho 1 - plne kvalifikovaný s VŠ I. stupňa 

v študijnom odbore majster OV, v šk. roku 2014/2015 si doplnil vzdelanie v odbore 

murár, 1 - na 50 % - čiastočný úväzok v kombinácií s majstrom OV učebného odboru 

hostinský – plne kvalifikovaný, t.j. DPŠ, ÚSV a SV. 

      -     Murár a 2-ročný učebný odbor stavebná výroba -  3 zamestnanci, plne  

            kvalifikovaný, z nich 1 s ÚSV, SV a DPŠ, 1 s VŠ 2. st.  v študijnom odbore učiteľstvo  

            technických odborných predmetov, ÚSV, SV  a 1 s VŠ I. stupňa v študijnom  

            odbore sociálna práca, s DPŠ, ÚSO a SV. 

- Kozmetik – 3 zamestnanci – z nich 1 ÚSO, DPŠ, 2 zamestnankyne s VŠ I. stupňa 

Bc.v študijnom odbore majster OV, úplnú kvalifikáciu získali ústnou maturitnou 

skúškou v 2-ročnom pomaturitnom štúdiu v študijnom odbore kozmetička, z nich t.č. 

je jedna na RD,  

- Hostinský, Kuchár, Čašník – servírka  -  5 zamestnancov plne kvalifikovaných –     

1 zamestnanec s 50 % pracovným úväzkom v kombinácií s učebným odborom stolár, 

spolu 6 osôb.   

2  zamestnanci s DPŠ, SV a ÚSV – plne kvalifikovaní,  

2  zamestnanci s I. stupňom VŠ v študijnom smere majster PV, DPŠ, SV a ÚSV,  

2 zamestnanci s VŠ II. stupňa v inom študijnom smere neţ poţadovanom s I. stupňom 

VŠ v študijnom smere majster PV, z nich 1 DPŠ, SV, ÚSO a 1 s SV, ÚSV – plne 

kvalifikovaní.  

- 2-ročný učebný odbor výroba konfekcie – 1  zamestnanec  s SV, ÚSO a DPŠ – plne 

kvalifikovaná.  
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Nepedagogickí pracovníci 
 

Úsek zabezpečuje celkom 9 THP plne kvalifikovaných: jeden s výnimkou so vzdelania VŠ,  1 

s ÚSV a 7 s ÚSO. Okrem THP úsek zabezpečuje 6 prevádzkových pracovníkov na plný 

pracovný úväzok.  

Okrem zamestnancov v trvalom pracovnom pomere prácu vykonáva ešte 1 externý 

zamestnanec v dvoch kotolniach na dohodu o pracovnej činnosti  a 1 zamestnankyňa v rámci 

PČ na dohodu o vykonaní práce.  

 

 

d) Úspechy ţiakov v školskom roku 2015/2016 
  
Prehľad účasti druţstiev a jednotlivcov na telovýchovných a športových 

podujatiach a súťaţí s konkretizáciou dosiahnutých výsledkov 
 

25.09.2015 Kežmarská protidrogová míľa  

 

1. miesto :  Nikola Kendiová   3.HŠ 

2.miesto: Boris Kantorek   2.B  

2. miesto: Alexandra Zemjanková 1.GŠ 

 

08.10.2015 Cezpoľný beh -okresné kolo SŠ 

 

2. miesto : družstvo dievčat 

3.miesto: Alexandra Zemjanková 1.GŠ 

 

09.10.2015 Beh Ľubicou 

 

1. miesto : Štefan Čarnogurský  2.AN 

2.miesto : Alexandra Zemjanková 1.GŠ 

 

05.11.2015 Futsal- okresné kolo SŠ 

 

4. miesto: družstvo chlapcov 

 

07.04.2016 Volejbal –okresné kolo SŠ 

 

5. miesto : družstvo chlapcov 

 

08.04.2016 Volejbal- okresné kolo SŠ 

 

4.miesto: družstvo dievčat 

 

26.4.2016 Futbal- okresné kolo SŠ 

 

4.miesto: družstvo chlapcov 

 

19.05.2016 Atletika-okresné kolo 
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1.miesto:  Ján Grivalský  /100m, 400m/  2.B 

1. miesto: Mária Šmáliková  /skok do diaľky/  2.HŠ  

1.miesto:  Andrej Bolcá r/ vrh guľou/   2.C 

2.miesto : Alexandra Zemjanková /400m/  1.GŠ 

2.miesto: Lenka Harhovská /vrh guľou/  2.C 

2.miesto: Martin Lizák /skok do diaľky/  3.HŠ 

3.miesto: Boris Kantorek  /400m/  2.B 

3. miesto: Miroslava Kažmírová  /1500m/  3.A 

 

 

 

e) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

V školskom roku 2015/2016 škola bola zapojená do projektu Infovek, Edulab, Pil School 

Agreement, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, Zdravá škola, Modernizácia 

vzdelávania na SŠ, Modernizácia vyučovania informatiky, Digiškola. 

 

 

f) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou v škole. 

 
V školskom roku 2015/16 v SOŠ, Garbiarska 1, Keţmarok nevykonala ŠŠI ţiadnu inšpekčnú 

činnosť. (Komplexná inšpekcia s číslom poverenia 7162/2012-2013 bola u nás vykonaná 

v dňoch od 15.04.2013 do 22.04.2013 a následná inšpekcia 10.2. 2014.) 

 

 

g) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  
      

Teoretické vyučovanie sa realizuje v budove školy na Garbiarskej ulici č. 1, kde majú ţiaci 

k dispozícii 35 učební, z toho 5 odborných učební: 3 PC učebne, 3 učebne s interaktívnou 

tabuľou a 1 učebňa s informáciami o Zdravej škole, 2 jazykové učebne. Učitelia majú 

k dispozícii modernú zborovňu a všetci vlastné, dobre vybavené kabinety, pripojené na 

internet. Ďalšie 4 odborné učebne stolovania (vrátane 1 počítačovej) boli k dispozícii vo 

vedľajšej budove riaditeľstva.  

 

Od 22. marca 2013 bol objekt telocvične uzatvorený kvôli váţnym statickým poruchám, ktoré 

ohrozujú ţivot a zdravie. Od polovice augusta 2015 do konca novembra 2015 prebehla 

asanácia tejto budovy V súčasnosti bola ukončená rekonštrukcia a prístavba telocvične na ul. 

Niţná brána 6. Vyučovanie telesnej výchovy bolo počas školského roka zabezpečené 

v Mestskej športovej hale mesta Keţmarok. 

 

Praktické vyučovanie prebieha v dielňach na Tvaroţnianskej ulici a v budove riaditeľstva na 

Garbiarskej ulici.  

Na Garbiarskej ulici -  vykonávajú praktické vyučovanie ţiaci učebného odboru:  

HOSTINSKÝ, KUCHÁR, ČAŠNÍK-SERVÍRKA – veľká spoločenská miestnosť, kuchyňa, 

jedáleň, skladové priestory, šatne a hygienické zariadenia, 3 miestnosti stolovania, počítačová 

učebňa, cvičná kuchynka, v suteréne sa nachádza salónik s televíziou, kaviareň, šatne ţiakov, 

2 kancelárie pre MOV, skladovacie priestory a sociálne zariadenia. 



20 

 

V dielňach na Tvaroţnianskej ulici sa nachádzajú pracoviská pre tieto učebné a študijné 

odbory: 

VÝROBA KONFEKCIE - stredisko odbornej prípravy tvoria 2 dielne, v ktorých sú 

umiestnené šijacie aj priemyselné poloautomatické šijacie stroje, ţehliaca technika, prac. 

pomôcky a nástroje pre výchovno-vzdelávací proces, skúšobná miestnosť, skladové priestory 

a hygienické zariadenia. Súčasťou vybavenia je i jedna počítačová učebňa. 

 

MURÁR, STAVEBNÁ VÝROBA - stredisko odbornej prípravy tvoria 3 dielne, vybavené je 

šatňami a  hygienickými zariadeniami, vhodné na vykonávanie praktického vyučovania, 

skladové priestory sú priestranné. 

 

MECHANIK SIZ – stredisko odbornej prípravy tvoria 2 dielne, zariadené základným 

vybavením pre praktické vyučovanie, šatne a sociálne zariadenia. 

 

KADERNÍK a KOZMETIK - v suteréne budovy sú šatne odborov kaderník aj kozmetik, WC, 

práčovňa, sklad a miestnosť pre MOV. Na prízemí sa nachádza kadernícky salón, čakáreň, 

WC. Súčasťou priestorov na výučbu sú aj 2 odborné učebne v areáli dielní na Tvaroţnianskej 

ulici.  Na 1.poschodí sa nachádza kozmetický salón, 2 učebne, miestnosť na manikúru 

a pedikúru, miestnosť pre laserové pracovisko, WC. Priestory majú veľmi dobré materiálno – 

technické vybavenie a sú vhodné na vykonávanie odborného výcviku.  

 

STOLÁR - 3 dielne vybavené strojovým zariadením pre ţiakov II. a III. ročníka, 2 dielne so 

stolárskymi hoblicami pre ţiakov I. ročníka, šatne a hygienické zariadenia. 

 

 

h)  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej  

        činnosti školy 
 

 

1) o dotáciách zo štátneho rozpočtu na ţiakov 

 

Dotácia zo ŠR (zdroj 111) 

9 až 12/2015 1 až 8/2016 Spolu Dotácia  

BV KV BV KV BV+KV na žiaka 

Schválený rozpočet 344 125 x 711 715 x 1 055 840 2 352 

Úprava schváleného rozpočtu na: 

BV - vrátenie nevyč. FP - asanácia TV -21 526 x 0 x -21 526 

  

BV - normatívny UR 26 025 x 70 592 x 96 617 

jubilejné odmeny 0 x 0 x 0 

kreditové príplatky 444 x 0 x 444 

hmotná zainteresovanosť 8 853   0 x 8 853 

mimoriadne odmeny - MŠ SR 8 948 x 0 x 8 948 

oprava havarij. st. strechy PV Tvaroţn. 35 964 x 0 x 35 964 

zákl.vybavenie telocvične Niţná brána 0 x 10 000 x 10 000 

oprava havarij. stavu strechy telocv. NB 0 x 41 382 x 41 382 

revízie 4 850 x 0 x 4 850 

lyţiarsky kurz 0 x 4 090 x 4 090 

vzdelávacie poukazy 3 468 x 5 375 x 8 843 

maturitné komisie 448 x 2 908 x 3 356 

odstupné  0 x 0 x 0 

odchodné 833 x 0 x 833 

Spolu úpravy SR (zdroj 111) 68 307 x 134 347 x 202 654 451 
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rekonštr. Telocvične Niţná brána (41) x 25 020 x 171 545 196 565 438 

zriadenie Centra odborn. vzdelávania x x 10 000 x 10 000 22 

Rozpočet po úprave BV (111),KV (41) 412 432 25 020 856 062 171 545 1 455 059 3 241 

       

Pozn.: Počet žiakov za školský rok 2015/2016 = 449 žiakov     

 

 

2) o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi 

vyţivovaciu povinnosť 

 

Škola nevyberá ţiadne príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov ani od inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu 

povinnosť. 

 

 

3) o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich 

pouţitia v členení podľa financovaných aktivít 

 

 

 počet VP od 1.9.2015 do 31.12.2015  =  289 x 3,00 € x 4 mesiace     =       3 468,00 € 

 počet VP od 1.1.2016 do 31.08.2016   = 289 x 3,10 € x 6 mesiacov   =       5 375,00 € 

Spolu za školský rok 2015/2016                                                         =       8 843,00 €     

 

Kategória 
Rozpočet v € Rozpočet Skutočné čerpanie v € Nevyčerpaný 

9 aţ 12/2015 1 aţ 8/2016 v € 4. Q. 2015 1 aţ 8/2016 SPOLU zostatok 

610    934 1 586 2 520 934,00 1 586,00 2 520,00  0,00 

620    326    554 880 326,00     554,32 880,32 -0,32 

630 2 208 3 235 5 443 2 208,00 3 234,68 5 442,68   0,32 

SPOLU 3 468 5 375 8 843 3 468,00 5 375,00 8 843,00   0,00 

 

Vo štvrtom štvrťroku 2015 boli vyplatené odmeny vedúcim jednotlivých 

krúţkov, odvody poistného k týmto odmenám a nakúpené technické zabezpečenie pre 

fungovanie jednotlivých krúţkov  a za prenájom telocvične v celkovej výške 3 468,00 €. 

 

 V prvom polroku 2016 boli vyplatené vo výške 1 586,00 € formou odmien finančné 

prostriedky vedúcim jednotlivých krúţkov. K týmto odmenám boli zúčtované odvody 

poistného vo výške 554,00 €. Finančná čiastka 3 235,00 € bola vyčerpaná na technické 

zabezpečenie fungovania jednotlivých krúţkov a prenájom telocvične. K 31. 8. 2016 boli 

všetky finančné prostriedky účelovo určené na financovanie vzdelávacích poukazov 

v školskom roku 2015/2016 v plnej výške 8 843,00 € vyčerpané.  

 

 

4) o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov 

ţiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich pouţitia v členení 

podľa finančných aktív 

Prehľad o finančných prostriedkoch získaných od fyzických a právnických osôb  

v školskom roku 2015/2016 v € 
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Účet Tržby z predaja služieb 

september Január až Spolu za šk. 

december 2015 
august 
2016 

rok 2015/2016 

602001 za remeselnícke práce 99,00 405,14 504,14 

602002 za poskytnutie sluţieb 5 595,05 6 560,16 12 155,21 

602003 za stravné 2 080,67 5 542,17 7 622,84 

602004 za PPŢ - PV mimo ZSŠ 812,00 1 235,00 2 047,00 

602008 za uprat.,čist.,pranie 53,00 90,00 143,00 

602012 za potraviny - akcie 2 721,22 4 700,52 4 006,79 

602222 za poskyt. sluţby - konsol. 1 013,45 3 752,21 4 765,66 

648005 za nájom hnut. a nehn. maj. 945,60 2 105,97 3 051,57 

648906 za ubytovanie - podnik. čin. 3 043,60 5 254,10 8 297,70 

Spolu 16 363,59 29 645,27 42 593,91 

 

 Tieto trţby z predaja sluţieb boli pouţité na ŠR nezabezpečené beţné výdavky 

školy, ako sú náklady na cestovné, čiastočné pokrytie energií, poštovné a telekomunikačné 

sluţby, materiálové zabezpečenie teoretického a praktického vyučovania školy, prepravné 

účely, opravy a údrţbu výpočtovej techniky a náradia pre praktické vyučovanie, náklady na 

školenia, odvoz TKO a ďalšie. 

 

 Finančné prostriedky získané z trţieb za ubytovanie (podnikateľská činnosť školy) 

a čiastočne aj z nájmu nehnuteľného majetku školy boli pouţité na zlepšenie ubytovacích 

kapacít školy. 

5) iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

 

 Maturitné komisie   (S 12 = znak 2) 

 

Škola dostala rozpočtovým opatrením v októbri 2015 finančné prostriedky účelovo 

určené na dofinancovanie nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov 

a členov maturitných komisií a skúšobných komisií v školskom roku 2014/2015 vo výške 

448,00 € a v auguste 2016 na nový školský rok 2015/2016 vo výške 2 908,00 €.   
 

 Rozpočtové opatrenia určené na beţné výdavky boli rozdelené k čerpaniu na: 

 

 610 – mzdové náklady    =       2 309,-   €       

 620 – poistné                   =          808,-   €       

 630 – prevádzka              =          239,-   € 

Spolu                               =       3 356,-   €.     

 

 Finančné prostriedky účelovo určené na financovanie výdavkov súvisiacich 

s výkonom funkcie externých predsedov a členov maturitných komisií a skúšobných komisií 

v školskom roku 2014/2015 boli vyplatené zamestnancom školy vo výplate za mesiac október 

2015, t.j. 12.11.2015 a za mesiac júl 2016, t.j. 12.08.2016. Náklady na zastupovanie 

a cestovné náklady boli refundované v danej výške s účelovými finančnými prostriedkami.  

 

 

 Štipendiá ţiakom z Ústavu informácií a prognóz školstva, Bratislava 
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V zmysle uzatvorenej zmluvy o vyplácaní štipendií ţiakom stredných škôl č. 339/2006 

s Ústavom informácií a prognóz školstva Bratislava boli ţiakom v hotovosti na základe 

zdokladovaných ţiadostí vyplatené štipendiá za mesiace: 

 

           - september aţ december 2015       =         9 137,81  € 

           - január aţ jún 2016                         =      13 885,66  € 

     Spolu za šk. rok 2015/2016         =      23 023,47  € 

 

                  Prehľad vyplatených štipendií za školský rok 2014/2015 

 

Mesiac 
Počet Výška 

žiakov štipendia v € 

September 2015 71 1 627,73 

Október 2015 83 2 260,71 

November 2015 82 2 635,99 

December 2015 83 2 613,38 

9 - 12 /2015 319 9 137,81 

Január 2016 81 2 613,38 

Február 2016 77 2 604,34 

Marec 2016 78 2 138,73 

Apríl 2016 78 2 183,94 

Máj 2016 78 2 183,94 

Jún 2016 77 2 161,33 

1 - 6/2016 469 13 885,66 

SPOLU 788 23 023,47 

 

 

i) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 

na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia  

 
 Najdôleţitejšími  výsledkami práce školy a jej vedenia v školskom roku 2015/2016 boli: 

 

Škola 1: 

 stavebné úpravy a vymaľovanie chodieb a učební v starej aj v novej budove 

 oprava a vymaľovanie fasády starej budovy 

 VO – asanácia staticky narušenej telocvične 

 oprava dlaţby a vybudovanie schodov v priľahlej chodbe starej budovy bývalej TV 

 úprava a zatrávnenie exteriéru po asanácii telocvične 

 úprava spevnenej plochy pre parkovanie vozidiel 

 nátery lavíc, dverí a stoličiek 

 zhotovenie novej dlaţby vo WC zamestnanci 

 demontáţ podlahy na učebni č. 11 

 

Škola 2: 

 rekonštrukcia kuchynky na prízemí 

 rekonštrukcia učebne stolovania  

 rekonštrukcia ubytovania na prízemí  

 oprava sociálnych zariadení na prízemí 
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 vymaľovanie všetkých priestorov gastronomických odborov 

 uloţenie novej dlaţby a vymaľovanie škrabky 

 vybudovanie salónika na 1. poschodí 

 zrealizovanie televízneho pripojenia 

 vymaľovanie zadného prístupového schodišťa 

 montáţ a opravy rozvodu a odpadov vody v kuchyni 

 napojenie konvektomatu  

 výmena vykurovacích telies 

 oprava malieb a náterov v priestoroch ubytovania 

 

Dielne : 

 odstraňovanie následkov druhej povodne z 15.5.2014 

 stavebné úpravy a maliarske práce pri rekonštrukcii priestorov  

 oprava vstupov, chodníkov a ciest vnútri areálu 

 oprava strechy dielní 

 oprava vnútorných malieb, omietok a dlaţieb 

 vymaľovanie kaderníckeho a kozmetického salónu  

 vybudovanie priestorov pre interaktívnu učebňu, vymaľovnie a uloţenie laminátovej 

podlahy 

 

Telocvičňa Niţná brána 

 kompletná rekonštrukcia a prístavba telocvične 

 zariaďovanie telocvične 

 úprava okolia 

 oprava strechy 

 oprava náterov a malieb kabinetov a sociálnych zariadení 

 

Ďalšie aktivity 

 úprava detských ihrísk sídliska Juh 

 oprava nábytku Klubu dôchodcov 

 zbierka pre deti z krízového centra 

 VIII. ročník „Kvapka ľudskosti“  (odber krvi) 

 Burza informácií  

 Deň otvorených dverí 

 Vianočné trhy  

 Výjazdové zasadnutie vlády 

 Slávnostná akadémia k 135. výročiu školy 

 

j) V oblasti výchovy a vzdelávania 
 

      sme sa zamerali na zvýšenie úrovne vedomosti a zručností ţiakov, priblíţenie teoretického 

i praktického vyučovania potrebám praxe. Vypracovali sme nové školské vzdelávacie 

programy podľa pokynov MŠ SR, ŠIOV a ŠPÚ. Veľký dôraz sme zároveň kládli na 

environmentálnu, ekologickú, etickú, technickú a zdravotnú výchovu. Vzhľadom na nové 

materiály a technologické postupy sme modernizovali učivo tak, aby absolventi školy získali 

základnú orientáciu v modernej technike a súčasnej technológii, formovali odborné vedomosti 

a rozvíjali praktické zručnosti, potrebné na vykonávanie rozhodujúcich činností vo zvolenom 

odbore.  Dbali sme na všestranné skvalitnenie práce všetkých pedagogických pracovníkov vo 
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vyučovacom procese, mimovyučovacej činnosti, vyuţívanie moderných foriem a metód 

práce, čo sa prejavilo zvýšenou aktivitou ţiakov na hodinách a na praktickom vyučovaní.  

        V mimovyučovacej oblasti sme vytvárali priestor pre tvorivosť ţiakov v rámci 

úspešného zapojenia sa do SOČ, školských i mimoškolských súťaţí, výrazne sme podporili 

aktivity krúţkovej činnosti.  

        Rozvíjali sme program boja proti drogám a iným návykovým látkam a proti všetkým 

formám šikanovania a porušovania ľudských práv. Zároveň sme sa snaţili uplatňovať na 

podmienky našej školy Národný plán výchovy k ľudským právam na roky 2005-2014, 

koncepciu migračnej politiky SR na podmienky rezortu školstva, Národný akčný plán pre 

deti, Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.  

       V zmysle Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa, sme sa snaţili eliminovať 

problémy segregácie rómskych detí. V rámci prevencie a riešenia šikanovania sme v súlade 

s metodickým usmernením MŠ SR č. 7/2006 – R vydali a uplatňovali vnútornú smernicu.   

       Všetkými opatreniami sme sa snaţili o vytvorenie čo najvhodnejších podmienok pre 

všestranný rozvoj osobnosti ţiaka aj prostredníctvom skvalitnenia práce triednych učiteľov a 

zlepšenia spolupráce učiteľov a majstrov odborného výcviku. Uvedomujeme si, ţe treba však 

zlepšiť najmä disciplínu, zvýšiť úroveň správania sa ţiakov, dochádzku a pripravenosť ţiaka 

na vyučovací proces. V tejto oblasti nachádzame ešte značné rezervy a v nasledujúcom 

období im budeme venovať zvýšenú pozornosť. 

 

 

k) V oblasti riadenia a kontroly 
 

      sa vedenie školy zameralo na plnenie základných povinnosti pracovníkov školy, ktoré 

vyplývajú z ich pracovnej náplne a pracovného poriadku školy, kontrolu plnenia uznesení a 

pokynov z pedagogických, gremiálnych a pracovných porád v strediskách odbornej prípravy a 

na jednotlivých úsekoch, ako aj zo zasadnutí predmetových a metodických komisií. Sledovala 

sa a kontrolovala sa činnosť PK s dôrazom na koordináciu teoretického a praktického 

vyučovania.  

      Kontrolná činnosť bola zameraná aj na plnenie učebných osnov, štruktúru pracovného 

dňa, vyuţívanie pracovného času, dodrţiavanie bezpečnosti pri práci a PO, pouţívanie 

osobných ochranných pomôcok, dodrţiavanie technologických postupov, čistotu a hygienu 

pracovného prostredia, pedagogickú agendu, hospodárenie s materiálom, energiou, nástrojmi, 

náradím a strojmi. Kontroly a hospitácie vykonávalo vedenie školy podľa plánu hospitačnej 

činnosti úseku  TV a PV uvedeného v celoročnom pláne práce školy.  

      Kontrolnou a hospitačnou činnosťou sme tak získali poznatky o práci, metódach, 

organizácii a pracovných výsledkoch jednotlivých pracovníkov, pravidelne sme ju 

vyhodnocovali na gremiálnych poradách. V prípade zistenia nedostatkov sme sa snaţili o ich 

odstránenie, nápravnými opatreniami a termínovanými úlohami.  

       Prácu úseku riadenia sme zefektívnili zakúpeným nových počítačov a viacerých 

počítačových programov. Pri nákupe tovarov, materiálu a úhrade sluţieb dôsledne dbáme, aby 

nedošlo k porušeniu platných zákonov a vyhlášok, a tým i k porušeniu rozpočtovej disciplíny. 

Dôsledne kontrolujeme spotrebu materiálu na dielňach i fakturáciu produktívnych prác 

ţiakov. 

 

 

l) V oblasti úloh všeobecných a špecifických z POP na šk. rok. 
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      Aktívne sme sa podieľali na ochrane detí pred negatívnymi javmi v spoločnosti  

/šikanovaním, týraním , prejavmi rasizmu medzi ţiakmi s dôrazom na rómsku mládeţ /. 

Propagovali sme elimináciu drogových závislostí, prostredníctvom predmetov ON, EV, 

náboţenská výchova, triednických hodín, besied i výchovy mimo vyučovania. V škole 

naďalej platil taxatívny zákaz nosenia prechovávania a uţívania drog, alkoholu a fajčenia. 

      Systematickú pozornosť sme venovali kvalite vyučovania predmetu SJ a lit. a výchove k 

slovenskému národnému povedomiu a štátnosti, čím sme sa snaţili plniť obsah zákona NR 

SR. č. 170/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR. Taktieţ celá pedagogická dokumentácia bola 

dôsledne vedená v štátnom jazyku - v slovenčine. Systematicky sme venovali pozornosť 

osvojeniu si štátneho jazyka SR na všetkých vyučovacích hodinách, ale hlavne na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry. Pod vedením Dr. Juráškovej v spolupráci s ostatnými 

vyučujúcimi sme do výchovno-vzdelávacieho procesu začlenili proces výchovy k manţelstvu 

a rodičovstvu. Snaţili sme sa rozšíriť poznatky ţiakov o rodinnej a sexuálnej výchove, 

prehĺbili sme vlasteneckú výchovu vyuţitím významných regionálnych a celospoločenských 

výročí.  

 

 

m) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, 

v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania 

zlepšiť vrátane návrhov opatrení 
 

SILNÉ STRÁNKY 

 vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

 individuálna integrácia ţiakov so 

ŠVVP 

 zapájanie sa do projektov 

 dobré priestorové a materiálne 

zabezpečenie 

 veľmi dobré personálne zabezpečenie 

 modernizácia vyučovania 

SLABÉ STRÁNKY 

 nízka odbornosť vo vyučovaní 

cudzích jazykov 

 nedostatočné ohodnotenie pedagog. 

zamestnancov 

 nízka úroveň ovládania práce s PC 

 

 

 

PRÍLEŢITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

ţiakov 

 výborné podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných 

technológií 

 moţnosť získania medzinárodného 

certifikátu IES 

 

RIZIKÁ 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 nedostatok finančných prostriedkov 

na inováciu techniky a jej obmenu 

 veľké mnoţstvo rómskych ţiakov 
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n) Prehľad o celkovom počte absolventov školy za školský rok 

2015/2016 
 

Škola / školské zariadenie: Stredná odborná škola 
 

Sídlo (Ulica, mesto/obec): Garbiarska 1, 060 01 Keţmarok  

      

P.č. 

kód a názov 

študijného/učebného 

odboru /uviesť kód 

odboru, ktorý platil v čase 

ukončovania štúdia/ 

Celkový 

počet 

absolven

tov 

z toho  

prijatí 

na VŠ 

prijatí na 

NŠ / PMŠ 

prijatí do 

zamestnan

ia 

evidovaní 

na 

ÚPSVaR 

nezistení  

1. 3178 F výroba konfekcie 3  1 2    

2. 3686 F stavebná výroba 4  3 1    

3. 3355 H stolár 2    2   

4. 3661 H murár 9  4 5    

5. 6456 H kaderník 13  10 2  1  

6. 6489 2 hostinský 14  5 2 4 3  

7. 
6352 6 obchod a 

podnikanie 
14 5  7 2   

8. 6446 6 kozmetik 11   10 1   

9. 6324 6 Manaţment RCR 8 4  4    

10. 
6421 L spoločné 

stravovanie 
15 6  7 2   

11. 6426 L vlasová kozmetika 10 1  5 4   

SPOLU 103 16 23 45 15 4  
               

 

 

o) Ďalšie informácie o škole 
 

Voľnočasové aktivity školy 
     Mimovyučovacia záujmová činnosť sa v našej škole významnou mierou podieľa na 

výchove a formovaní osobností našich ţiakov. Pevné miesto v tejto oblasti má uţ 7 rokov 

veľkolepá akcia pre darcov krvi Kvapka ľudskosti, kaţdoročné zbierky pre deti 

z Krízového centra, organizovanie kultúrnych programov a veľkých gastronomických 

akcií pre mesto Keţmarok.  

     Okrem všetkých aktivít a prác konaných v rámci predmetových komisií, ako na 

teoretickom, ak aj praktickom vyučovaní, ţiaci našej školy mali moţnosť zapájať sa v 

priebehu celého školského roku aj do krúţkovej činnosti, ktorú organizovali a riadili učitelia 

našej školy. Záujmová oblasť mimo vyučovania sa v našej škole významnou mierou podieľa 

na výchove a formovaní osobností našich ţiakov. Okrem všetkých aktivít a prác konaných v 

rámci predmetových komisií na teoretickom aj praktickom vyučovaní sa ţiaci našej školy 

mali moţnosť zapájať v priebehu celého školského roku aj do športových krúţkových 

činností. 
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Prehľad záujmovej činnosti ţiakov v školskom roku 2015/2016 
 

 

Por

čís. 

 

Názov záujmového 

krúţku 

 

Vedúci krúţku 

 

Počet prijatých 

vzdelávacích 

poukazov 

1. Líčenie, vizáţ tváre, 

ošetrovanie pleti 
Bc. Viera Adámková 13 

2. Ošetrenie pleti prístrojovou 

technikou 
Daniela Kolodzejová 16 

3. Denná úprava vlasov Bc. Eva Cehuľová 12 

4. Regenerácia vlasov 

a starostlivosť o ne 
Bc. Vladislava Hovancová  11 

5. Environmentálny krúţok Mgr. Slavomír Laskovský 13 

6. Ekonomika hrou Ing. Marek Gáborčík 12 

7. Zábavná matematika  Mgr. Mária Galliková 11 

8. Gastro – krúţok Ing. Dana Gašparová 14 

9. Nechtový dizajn Mgr. Jarmila Gurková 22 

10. Cestovateľský krúţok Mgr. Ján Husár 12 

11. Tvorivý svet Ing. Slavomíra Huťová 15 

12. Nemecká konverzácia Mgr. Ing. Dana Chebanová 11 

13. Historický krúţok Mgr. Vladimír Janeček 15 

14. Tvorivé písanie Mgr. Monika Juchová 14 

15. Tvorivá dramatika Mgr. Zuzana Jurská 15 

16. Moja kariéra PaedDr. Palmíra Kendţírová 15 

17. Literárno – estetický krúţok Mgr. Iveta Grigláková 15 

18. Počítačová grafika Ing. Martin Sokáč 15 

19. Tvorba www stránok Ing. Martin Valluš 12 

20. Futbal Mgr. Igor Vaverčák 14 

21. Praktická korešpondencia Mgr. Mária Pjonteková 12 

 

Počet prijatých vzdelávacích poukazov 

 

289 

 

 

Správa o výsledku plnenia úloh projektu Školy podporujúcej 

zdravie v školskom roku 2015/2016 
 

 Projekt škôl podporujúcich zdravie má v našej škole pevné miesto s dlhoročnou tradíciou. 

Aktivity v jednotlivých oblastiach sa prelínajú, vo väčšine z nich sú spontánne zapojení všetci 

zamestnanci školy. V oblastiach, ktoré zásadne ovplyvňujú myslenie a správanie ţiakov pri 

ochrane a upevňovaní zdravia nikdy nebude dosť aktivít. Zhoršujúce sa ţivotné prostredie, 

globalizácia, epidémie, konzumizmus, prohibícia, rôzne závislosti, stres sú tak agresívne, ţe 

to vyţaduje nadmerné úsilie rodičov i školy, aby sa v tejto spleti vedeli mladí ľudia správne 

zorientovať. I k tomu smerujú naše aktivity.   

1. Oblasť zdravej výţivy  

- v odbore hostinský, kuchár, čašník kladieme dôraz pri výučbe odborných predmetov 

i na liečebné účinky jednotlivých druhov stravy, nové trendy v stravovaní, vplyv na 

prevenciu vzniku civilizačných ochorení  
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- rozšírili sme ponuku potravín a jedál v školskom bufete a dotazníkom sme zisťovali 

ďalšie poţiadavky na zlepšenie ponuky potravín a nápojov  

- aktualizovali sme nástenky o zdravej výţive  

2. Oblasť pohybových aktivít  

- naši ţiaci sa pravidelne zúčastňujú miestnych, okresných, obvodných i celoštátnych 

súťaţí i turnajov s vynikajúcimi výsledkami, na ktorých majú zásluhu najmä členovia 

športového klubu Elán  

3. Oblasť uţívania a zneuţívania liekov a drog  

- protidrogovú prevenciu vykonávame pravidelne na triednických hodinách   

- aktualizovali sme nástenky s protidrogovou tematikou 

- spolupracujeme s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a vyuţívame ich 

materiály  

- spolupracujeme s políciou pri prevencii uţívania a zneuţívania drog formou 

prednášok 

4. Oblasť ţivotného prostredia a zdravia  

- v škole sa priebeţne upravuje a vylepšuje pracovné prostredie- boli vymaľované triedy 

i chodby a obnovené ochranné nátery, v priestoroch odb. výcviku i v škole 

- upratali sme skladové priestory a vyradili nepotrebný a zastaraný majetok  

- priebeţne upravujeme okolie školy- trávniky a kvetinovú výzdobu, pred školou sa 

upravuje priestor, ktorý sa zatrávni, upravili sa prerastené konáre stromov 

- v oblasti environmentálnej výchovy , pri príleţitosti Dňa Zeme boli v niektorých 

triedach prednášky o ochrane a šetrení pitnou vodou, a o znečistení prírodného 

prostredia plastovými fľašami  

5. Oblasť rodinného ţivota  

- táto problematika je zahrnutá v triednických hodinách, a tieţ je súčasťou niektorých 

predmetov  

- v spolupráci s Centrom psychologických sluţieb v Keţmarku vyuţívame nové 

poznatky, materiály a aktualizujeme nástenky – priebeţne 

6. Oblasť duševného zdravia  

- prevencia šikanovania a iných negatívnych javov je predmetom triednických hodín 

a tieţ etickej, náboţenskej a rodinnej výchovy  

- vedieme ţiakov k prijatiu inakosti, tolerancii názorov, vierovyznania a iných 

negatívnych prejavov voči osobám inak zmýšľajúcim, vzhľadom k tomu, ţe sa tieto 

javy častejšie vyskytujú- ako prevencia pred moţnou kriminalitou  

7. Oblasť prevencie úrazov, prvá pomoc  

- tejto oblasti sme venovali pozornosť v Kurzoch na ochranu človeka a prírody - 

vyuţívali sme audiovizuálnu techniku s tematikou prvej pomoci  

- v predmete zdravoveda sme vyuţívali názorné ukáţky základov prvej pomoci  

- v spolupráci s RÚVZ Poprad sa naši ţiaci zapojili do rôznych dní- Svetový deň 

zdravia, Deň narcisov, Deň Zeme a podobne  

- aktualizovali sme nástenky  

- zorganizovali sme v spolupráci s transfúznou sluţbou Kvapku ľudskosti- darcovstvo 

krvi  

 

 

Záverečná správa o plnení plánu prevencie drogových závislostí 

a sociálno-patologických javov v školskom roku 2015/2016 

V mesiaci september bola v súvislosti s projektom „Keţmarok proti drogám“ 

nadviazaná spolupráca s Mestskou políciou v Keţmarku, konkrétne so zástupcom náčelníka 
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por. M. Kušnirákom a por. Mgr. Martou Dlhou z OO PZ Poprad. Spolupráca bude prebiehať 

dlhodobo formou besied, prednášok a praktických ukáţok na tému drogy, násilie, šikana 

a rôzne druhy závislostí. Osobitná pozornosť bola venovaná kritickým ţiakom z prostredia 

ohrozeného sociálno-patologickými javmi, s ktorými boli realizované osobné pohovory. 

Ďalšími aktivtami bola výstava na prezentačných paneloch v priestoroch školy a účasť ţiakov 

na kultúrnom podujatí „Ber hudbu, nie drogy“. Taktieţ sme sa zapojili do športových podujatí 

realizovaných našim mestom „Ber loptu, neber drogy“ a úspešní sme boli na behu mestom 

„Protidrogová míľa“, na ktorom naša ţiačka 3. ročníka obsadila 2. miesto spomedzi všetkých 

zúčastnených škôl. Protidrogovú tematiku a šikanu sme zaradili vo všetkých triedach do plánu 

triednických hodín pod názvom „Vzťahy v kolektíve, vzťahy medzi rovesníkmi, šikanovanie“ 

a „Drogová prevencia“. Súčasne bolo vytvorené informačné okienko pre študentov, skrinka 

„Mám problém“ a v súvislosti s tým sme začali aktívne spolupracovať aj s CPPPaP 

Keţmarok.    

V októbri prebehla aktualizácia násteniek, kde sú zverejnené rôzne informácie 

o dôsledkoch uţívania drog, o vzniku závislostí nielen na nelegálnych ale aj na legálnych 

drogách, ale aj závislosti na jedle a o nevyhnutnej prevencii. Ţiaci navštívili policajnú budovu 

v Keţmarku, kde ich sprevádzal preventista Mestskej polície v Keţmarku, por. Kušnirák. Boli 

zvolaní všetci triedni učitelia, ktorí boli informovaní o metodickom liste protidrogovej 

prevencie, ktorý by mal byť vyuţitý pre potreby triednických hodín. Zároveň sa uskutočnila 

beseda s psychologičkou CPPPaP Keţmarok zameraná na tému drogové závislosti a ich vplyv 

na budúcnosť mladého človeka. V kaţdej triede sa uskutočnil prieskum pomocou 

anonymných dotazníkov o uţívaní legálnych drog študentmi našej školy, ktorý sme následne 

dôkladne vyhodnotili. 

V novembri sa všetci ţiaci školy zúčastnili moderného multimediálneho protidrogovo-

motivačného koncertu „KLUB 27“, ktorý priniesol pohľad na problematiku drog z iného uhlu 

ako sú študenti zvyknutí, a to cez ţivotné osudy drogovo závislých spevákov a hudobníkov. 

Škola bola zapojená do ôsmeho ročníka celoslovenskej kampane boja proti AIDS – Červené 

stuţky a zároveň bola vytvorená osobitná nástenka s tematikou AIDS. Na hodinách OBN, 

ETV a SCP boli spropagované a prebrané témy významných dní: 19.11. - Svetový deň 

prevencie týrania detí a 20.11. -  Medzinárodný deň bez fajčenia. Koordinátorka prevencie 

vykonala prednášky pre učiteľov aj majstrov OV o prevencii šikanovania na stredných 

školách a zároveň urobila na škole prieskum veľmi nebezpečného javu, akým je šikana a 

kyberšikana pomocou dotazníka.  

Dňa 1. decembra ţiaci zviditeľnili Svetový deň boja proti AIDS nosením červených 

stuţiek. V súvislosti s Dňom ľudských práv prebehli 10. 12. triedne kolá vedomostného kvízu 

Olympiáda ľudských práv a víťazi sa zúčastnili školského kola OĽP. Priebeţne sa riešili 

rôzne problémy spolu s výchovnou poradkyňou (poţitie alkoholu a fajčenie počas prestávky, 

obvinenie ţiačok zo šikanovania atď). Bolo premietané výukové DVD Obchod s bielym 

mäsom zamerané na aktivitu študentov s hraním jednotlivých rolí, a tieţ DVD Skazená 

mládeţ o šikanovaní na stredných školách. V spolupráci s triednymi učiteľmi bola formou 

anonymného prieskumu v rámci triednických hodín zisťovaná miera a forma šikanovania 

u ţiakov. 

V januári sa konala prednáška s besedou na tému Prevencia drogových závislostí 

v spolupráci s CPPPaP Keţmarok pre 2. ročníky a beseda Ţivot za mreţami pre ţiakov 2. 

ročníka s pedagógom z Ústavu na výkon trestu a odňatia slobody v Prešove. Predmetom 

besedy bolo aj odolávanie experimentovaniu s drogami v podobe aktívneho vyuţívania 

voľného času. Na nástenke boli spropagované charitatívne organizácie ako Liga proti 

rakovine a Liga za duševné zdravie. Zapojili sme sa do projektu Bezpečný návrat domov, 

zameraný na prevenciu rizík v dopravnom správaní adolescentov. 
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  Február sa niesol v znamení týţdňa boja proti alkoholizmu. Na túto tému boli 

aktualizované nástenky, ţiaci obdrţali letáčiky, v rámci triednických hodín prebiehali besedy, 

ţiaci vypracovávali referáty a sledovalo sa DVD pod názvom „Aţ na dno“. Triedni učitelia 

informovali ţiakov o nebezpečenstve uţívania alkoholických nápojov. Z anonymného 

dotazníka sa zistilo, ţe viac ako 70% ţiakov uţ má skúsenosti s alkoholickými nápojmi. Na 

podporu zdravého ţivotného štýlu sme sa zapojili do kampane „Odstráň obezitu“. Na 

hodinách zdravovedy vyučujúci zabezpečili rozhovory na tému „Zdravý ţivotný štýl“. 

Uskutočnila sa tieţ prednáška s lekárom – odborníkom na zdravú výţivu – na tému 

„Podvýţiva a obezita“, súčasťou ktorej bola aj beseda. Súčasne sme vytvorili propagačnú 

vitrínu a nástenku zameranú na zdravú výţivu, zdravý ţivotný štýl a pohybové aktivity. 

V marci  prebehli  v rámci Týţdňa boja proti rasizmu volejbalové a futbalové turnaje 

medzi bielymi a rómskymi ţiakmi. Taktieţ boli vytvorené nástenky s tematikou boja proti 

rasizmu. Dňa 2.3. sa uskutočnili protidrogové preventívne prednášky pod názvom „Pravda 

o drogách“ pre ţiakov 1., 2., 3. ročníkov a nadstavbového štúdia. Prednášateľ pán Peter 

Remper z občianskeho zdruţenia Slovensko bez drog sa pokúsil pútavou formou dosiahnuť 

u ţiakov porozumenie toho, prečo drogy pre nikoho nie sú skutočným riešením beţných 

problémov (ako sú škola, známky, nesmelosť, nuda, rozchod s chlapcom alebo dievčaťom). 

Súčasťou prednášok bolo aj ich vyhodnotenie anonymnou formou, kde v stručných 

odpovediach mali ţiaci vyjadriť svoj vlastný názor či ich prednáška zaujala a či bola pre ne 

prínosom.     

V apríli boli v škole aktualizované nástenky s tematikou zdravého ţivotného štýlu. Pri 

príleţitosti Svetového dňa zdravia bol tematický týţdeň zameraný na zvýšenú konzumáciu 

ovocia a zeleniny formou ochutnávok v triedach a ţiaci v rámci triednických hodín 

prezentovali vlastné projekty na tému „Zdravý ţivotný štýl ţiaka strednej školy“. Uskutočnila 

sa prednáška zo série Protidrogová prevencia u mladých ľudí pre ţiakov 1., 2., 3. ročníkov 

a nadstavbového štúdia vedená preventistom kpt. Ing. Milanom Ţenčuchom z Mestskej 

polície Stará Ľubovňa. Prednáška bola spojená s ukáţkami vyhľadávania drog psom 

a psovodom v 1. ročníkoch, ţiaci boli poučení o účinkoch rôznych druhov drog a tieţ 

o trestnoprávnych následkoch pri uţívaní a distribúcii drog. Všetci ţiaci školy navštívili 

muzikál „TOMU VER!“, zameraný na témy šikanovanie a intolerancia medzi mládeţou. 

Súčasťou tohto projektu bolo aj zapoţičanie tzv. Okuliarov opitosti, ktoré po nasadení 

nasimulovali stav, ku ktorému dochádza po poţití alkoholu. Išlo o to, aby si ţiaci uvedomili 

nepriaznivý vplyv alkoholu na vlastný organizmus. Uskutočnili sa besedy v škole aj v budove 

CPPPaP v Keţmarku na témy Kyberšikana, Obchod s bielym mäsom a Šikanovanie na 

stredných školách.  

V máji bolo realizované športové podujatie pri príleţitosti svetového dňa „Pohybom 

ku zdraviu“, boli to rôzne športové súťaţe medzi strednými školami. V rámci projektu „Zober 

loptu, nie drogy“ sa uskutočnila súťaţ tried vo volejbale. Ţiaci tretích ročníkov sa počas 

Kurzu ochrany ţivota a zdravia zúčastnili turistických pochodov do Vysokých Tatier a okolia. 

Tieţ bola zaktualizovaná propagačná nástenka s tematikou zdravie a pohyb. Triedni učitelia 

oboznámili ţiakov na triednických hodinách s rizikom vyplývajúcim z uţívania tabakových 

výrobkov pri príleţitosti Svetového dňa bez tabaku - 31.5. 

V júni bol formou nástenky a propagačných materiálov spropagovaný Medzinárodný 

deň boja proti drogovej závislosti a nezákonnému obchodovania s drogami. Všetci študenti sa 

dňa 1.6. zúčastnili multimediálneho protidrogovo-motivačného koncertu „Trinásta komnata“ 

zameraného na drogovú prevenciu na školách. Predstavenie v podaní profesionálnych 

hudobníkov, obohatené o melodickú hudbu a najväčšiu videoprojekciu na Slovensku malo za 

cieľ podporiť výchovu ţiakov v aktuálnych témach, ako sú prevencia proti drogám 

a medziľudské vzťahy. V spolupráci s občianskym zdruţením Slovensko sme elektronicky 

formou dotazníkov uskutočnili prieskum medzi ţiakmi 1., 2. a 3. ročníkov zameraný na 
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prevenciu šikanovania a kyberšikanovania, prevenciu rizík pri pouţívaní internetu a závislosti 

na internete, ako aj prevenciu diskriminácie a extrémizmu medzi mladými. Na oplátku 

obdrţíme programy prevencie a rôzne materiály – DVD, príručky a pracovné listy, ktoré 

vyuţijú učitelia ako pomôcku pri práci so ţiakmi. 

Celý školský rok sa priebeţne riešili problémy so šikanovaním a porušovaním šk. poriadku 

v zmysle príkazných listov riaditeľky školy o Zákaze pouţívať mobilné telefóny, fajčiť vo 

všetkých priestoroch a okolí školy, nosenie, prechovávanie, distribúcia a uţívanie alkoholu, 

drog a iných psychotropných látok. 

 

 

Hodnotiaca správa koordinátora výchovy k ľudským právam 

v školskom roku 2015/2016. 

 
Na základe  plánu práce, som učiteľov oboznámila s konkrétnymi úlohami a termínmi, ktoré 

sme v priebehu školského roka splnili nasledovne: 

1.Organizačne som  zabezpečila premietanie filmu ,,Sovietsky príbeh „-cieľ- poukázať na 

chyby v minulosti, predchádzať rôznym formám extrémizmu. 

2.Vizualizácia násteniek k témam: Deň obetí holokaustu, Právo na ţivot, Európsky týţdeň 

miestnej demokracie, Medzinárodný deň boja proti  fašizmu a antisemitizmu, Deň 

ľudských práv, Deň zápasu za ľudské práva, Deklarácia práv dieťaťa, Dohovor 

o právach dieťaťa. 

3.Premietanie filmu ,,Červené stuţky“. 

4.Na hodinách OBN,Umenia a kultúry kreslenie na tému-,, Namaľuj si svoje práva“- 

výstavka ţiackych prác. 

5.,,Chcem vedieť viac o ľudských právach“- práca s internetom, spolupráca s učiteľmi 

informatiky/Huťová,Sokáč,Valluš/. 

6.Triedne  kolá a školské kolo  Olympiády ľudských práv – téma Ľudská dôstojnosť. 
7.Prednáška a beseda s aktivistkou ţidovského pôvodu na tému HOLOKAUST. 

8.,,Európsky týţdeň akcií boja proti rasizmu“- ,,Predsudky voči menšinám“- pútače- 

práce ţiakov, 

9. Učitelia TSV – volejbalový a futbalový turnaj so zmiešanými druţstvami dievčat 

a chlapcov a rómskeho etnika. 

10.Športové aktivity ţiakov pod vedením tr.učiteľov -,,Voľný čas stredoškolákov a ich 

postoj k extrémizmu“. 

11.Nadviazala som spoluprácu s Občianskym zdruţením eSlovensko, ktoré  dlhodobo 

pracuje v oblasti prevencie sociálno-patologických javov medzi mladými ľuďmi.  Za 

aktívnu spoluprácu získame programy prevencie, ktoré budú slúţiť učiteľom pri práci so 

ţiakmi. 

 

 

Zhodnotenie environmentálnej výchovy 2015/16 
 

Environmentálna výchova na SOŠ Keţmarok sa realizovala vo všetkých predmetoch, 

ktoré s ňou komunikujú a sú v učebnom pláne. Škola sa významnou mierou podieľala na 

estetizácii vlastného prostredia a na zlepšení pracovných a študijných podmienok učiteľov 

a ţiakov. Ozdravilo sa prostredie školy, zlepšila sa čistota a hygiena. Škola investovala 

prostriedky  do opráv budovy, ich zariadení i okolia, do estetizácie prostredia a jeho 

zazelenenia. 
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      EV sa realizovala aj prostredníctvom násteniek v triedach. Stala sa neoddeliteľnou    

súčasťou teoretického aj praktického vyučovania. Kaţdý triedny učiteľ venoval  aspoň  1 

triednicku hodinu environmentálnej výchove. 

      V septembri a v máji sme zrealizovali úpravu okolia školy podľa rozpisu tried 

 Počas účelových cvičení a KOŢAZ-u sme upozorňovali ţiakov na problémy EV /znečistenie 

vody, pôdy, ovzdušia, zásah ľudskej činnosti  do ţivotného prostredia/ 

V júni sme zorganizovali výstavu prác ţiakov pri príleţitosti Európskeho týţdňa 

udrţateľnej energie. 

                           

 

Hodnotiaca správa PK všeobecnovzdelávacích predmetov za šk. 

rok 2015/2016. 
 

PK v tomto šk. roku pracovala v tomto  zloţení: 

Vedúca PK: Dr. Kendţírová 

     Členovia: Mgr. Ţembovič, Mgr.Janeček a všetci vyučujúci OBN a ostatných 

spoločenskovedných predmetov. 

         Na pravidelných stretnutiach PK sme v súlade s plánom práce riešili aktuálne problémy 

a zrealizovali sme hlavné úlohy, vyplývajúce z tohto plánu: 

1.Zorganizovali sme so ţiakmi akciu ,,Čisté hory.“ 

2.V spolupráci s Inštitútom Leva XIII, som zabezpečila  pre učiteľov OBN premietanie filmu 

„Sovietsky príbeh“, na ktorý následne učitelia urobili so ţiakmi test, vyhodnotenie sme 

poslali  

Inštitútu... 

3.Realizácia projektu „ Zdravá škola- v októbri sa uskutočnila prednáška o výţive a zdraví. 

Prednášku realizoval lektor občianskeho zdruţenia Ţivot a zdravie zo Zlatých Moraviec 

p. Jaromír Novota./besedy, výstava s praktickými ukáţkami zdravej výţivy. 

4.Prihlásila som školu do kampane „Kaţdý iný- všetci rovní“, spolupráca so ZIPCEM-

metodické materiály som rozdala vyučujúcim OBN 

5.V apríli sme zabezpečili besedu s pani Palgutovou, lektorkou Slovenského národného 

múzea v Bratislave na tému HOLOKAUST. 

5.V rámci celoslovenskej kampane,, Európskeho týţdňa akcií boja proti rasizmu,, učitelia 

podporili  a zabezpečili v mesiaci marec  tieto aktivity a podujatia: ţiaci vytvorili rôznymi 

výtvarnými technikami na tému ,,Predsudky voči menšinám“ plagáty a pútače, ktorými 

vyzdobili nástenky, uskutočnil sa volejbalový a futbalový turnaj so zmiešanými 

druţstvami dievčat a chlapcov  a rómskeho etnika. 

6.Členovia PK svojimi aktivitami zabezpečili úspešnú realizáciu 

,,Dňa otvorených dverí“ a ,,Burzu stredných škôl“. 

7.V decembri sa konali triedne kolá a školské kolo Olympiády ľudských práv. Nosná téma 

XVIII. Ročníka OĽP: Ľudská dôstojnosť. 

8.Ţiaci 4.HŠ v spolupráci s Dr.Kendţírovou pripravili a uskutočnili pri príleţitosti 

Medzinárodného dňa ľudských práv pre ţiakov niţších ročníkov prezentáciu  v Power –

pointe:1.Medinárodný deň ĽP, 2.Porušovanie ĽP,  3.Sacharovova cena za slobodu 

myslenia.   
10.Zorganizovali sme 10.ročník zábavno-náučného kvízu ,,Vieš  nevieš..., 

11.Význam ekológie sme podporili besedou s horským vodcom p.Vincom Broţom. 

12.Na základe plánu práce v predmete USP som zabezpečila pre ţiakov končiacich ročníkov 

prednášky a besedy s vedúcou oddelenia informačno-poradenských a sprostredkovateľských 

sluţieb a pracovníčkami EURES, na tému ,,Moţnosti uplatnenia absolventov na trhu 

práce“ a ,,Spôsoby aktívneho vyhľadávania pracovných pozícií“. 
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13. Z príleţitosti „Európskeho týţdňa udrţateľnej energie“ sa ţiaci 1.a 2.ročníkov zapojili 

do výtvarnej súťaţe, najlepšie práce boli ocenené a vystavené v priestoroch našej školy. 

14.V spolupráci so zástupcom pre teoretické vyučovanie sme  pre ţiakov 2.a 3.ročníkov 

zabezpečili prednášku s aktivistkou ţidovského pôvodu na tému HOLOKAUST . 

15.Prostredníctvom exkurzií sme rozvíjali environmentálnu výchovu, zamerali sme sa taktieţ 

na poznávanie regionálnych pamiatok mesta a okolia. 

16.Pod vedením Mgr.Ţemboviča sa ţiaci zapojili do  dekanátneho kola v Biblickej 

olympiáde. 

17.Mgr.Janeček zorganizoval exkurziu do koncentračného tábora  v Osvienčime. 

 

 

Hodnotiaca správa PK SJL za šk. rok 2015/2016 
 

Zloţenie PK: 

Mgr. M. Juchová  SJL, ESV 

Mgr. Z.  Jurská  SJL, ESV 

PaeDr. P. Kendţírová SJL, OBN 

Mgr. Z. Petrasová SJL, ESV    Mgr.Ľ.Lukešová / zastupujúca uč./ 

Mgr. I.Grigláková SJL, NEJ 

        Členky  PK sa schádzali  plánovane 6-krát do roka. Na svojich stretnutiach sa riadili  

plánom práce, ktorý schválili na prvom zasadnutí v septembri. 

Okrem plánovaných úloh sa zúčastňovali na  kultúrnych a spoločenských akciách v 

meste, na súťaţiach organizovaných inými školami, pripravovali študentov na písomné 

a ústne MS, venovali sa literárne nadaným ţiakom, opravovali  školské slohové práce 

i písomné maturitné práce, nacvičili program ku Dňu učiteľov, na vianočné trhy a k 135. 

výročiu školy, dopĺňali si vzdelanie formou 1. a 2. kvalifikačnej skúšky. 

Členky PK sa  priebeţne podieľali na plnení týchto úloh: 

- vypracovali plán práce na školský rok. 2015/2016, 

- pripravili a vyhodnotili  vstupné testy zo SJL pre 1. roč. študijných odborov, 

- vypracovali  nové učebné plány v súlade  so ŠVP, 

- zostavili testy pre študijné odbory k tematickým celkom v učebných plánoch, 

- vytipovali učivo vo svojej aprobácii pre integráciu s inými predmetmi /EV, ON, ETV, SVS, 

PN/, 

- do učebných plánov zapracovali plán návštev výstav, besied, exkurzií,  

- upevňovali spoluprácu s kniţnicou, lýceálnou kniţnicou, múzeom, CVPP,   

- podieľali sa na estetizácii pracovného prostredia a príprave kultúrnych programov pri 

rôznych príleţitostiach, 

- Mgr. Jurská, Mgr. Juchová pripravili  so ţiakmi program k 135. výročiu školy, 

zabezpečili nové slovníky a odbornú literatúru a doplnili kabinetnú zbierku,     

-Mgr. Jurská  zorganizovali pre deti z krízového centra stretnutie s rozdaním mikulášskych 

balíčkov, 

- Mgr. M.Juchová zorganizovala so ţiakmi 3.HŠ triedy triedne kolo SOČ, 

-Mgr. Jurská, Mgr. Juchová pripravili program na  keţmarské vianočné trhy a vianočné 

posedenie pre zamestnancov školy a program ku Dňu učiteľov 

-25.2.2015 vyučujúce pripravili otvorené hodiny a prezentácie počas Dňa otvorených dverí 

-  členky PK SJL sa zúčastnili  na kultúrnych akciách v meste  - div. predstavenia v KaSS - 

rockový koncert, výchovné koncerty 

- 15.3. 2016  hodnotili externú časť MS a internú časť MS 

- Mgr .Juchová a PaedDr. P. Kendţírová sa zúčastnili na  MS v iných školách ako 

predsedníčky  maturitnej komisie 
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- 9.5. a 12.5.2016 Mgr. Grigláková, Mgr. Juchová pripravili a opravovali testy na prijímacie 

skúšky pre 1. ročníky študijných odborov 

- 30.5. – 2.6.2016 členky PK SJL skúšali na ústnych MS zo SJL, 

- 10.5.2016 Mgr. M.Juchová sa so ţiakmi 3.HŠ triedy zúčastnila na besede 51. ročníka 

Literárneho Keţmarku 

- 23.6.2016 Mgr. Jurská, Mgr. Juchová pripravili a opravovali testy na prijímacie skúšky pre 

ţiakov  nadstavbovéhoštúdia. 

 

 

Hodnotiaca správa PK cudzích jazykov za šk. rok 2015/2016 
 
Predmetová komisia cudzích jazykov pracovala v školskom roku 2015-2016 v zloţení: Ing. 

Adamjaková, Mgr. Hablovičová, Mgr. Bednarčíková, Ing. Kozáková, Mgr. Timko, Mgr. Ing. 

Chebanová, Mgr. Janeček  a Mgr. Grigláková. 

Predmetová komisia pracovala podľa plánu práce, ktorý bol schválený na začiatku 

školského roka.  

V mesiaci september učitelia cudzích jazykov boli  členmi, resp. predsedami predmetovej 

maturitnej komisie v opravnom termíne.  

Ing. Mária Kozáková bola členom poroty na oblastnom kole v Poprade, ktoré sa konalo 

v januári 2016 na Gymnáziu Kukučínova v Poprade. 

V mesiaci február sa členovia PK podieľali na Dni otvorených dverí na našej škole. 

Dňa 2. marca 2016 sme zorganizovali návštevu divadelného predstavenia American dream 

v prevedení Divadelného  centra Martin, ktoré bolo v anglickom jazyku. Predstavenia sa 

zúčastnilo 65 ţiakov. 

V nasledujúcich mesiacoch členovia PK pracovali na tvorbe maturitných zadaní na ústnu časť 

maturitnej skúšky pre úroveň „B1“. 

Členovia PK CJ sa tieţ zúčastnili písomnej časti externej formy maturitnej skúšky ako 

administrátori a hodnotitelia.  

V apríli sa členovia PK oboznámili so zásadami opravy internej formy maturitnej skúšky 

a boli poverení jej opravou. 

V máji boli členmi a predsedami predmetových maturitných komisií  anglického a nemeckého 

jazyka. 

Všetci členovia predmetovej komisie cudzích jazykov sa podieľali na tvorbe 

Školských vzdelávacích programov - revidovaných pre jednotlivé študijné a učebné odbory 

a pre nové odbory.  

V priebehu školského roka sa učitelia cudzích jazykov pravidelne zúčastňovali na 

rôznych školeniach. Taktieţ počas roka zabezpečovali pre ţiakov učebnice, časopisy 

a odbornú literatúru, ako aj beletriu.  

 

 

 

Hodnotiaca správa o činnosti predmetovej komisie matematiky, 

informatiky a prírodovedných predmetov za šk. rok 2015/2016 
 

 

členovia: Mgr. Boţena Mollová, Ing. Slavomíra Huťová, Mgr. Mária Galliková, Ing, 

Martin Valluš, Ing. Martin Sokáč,  Ing. Marta Vlachová, Mgr. Ing. Dana 

Chebanová  
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predseda:  Mgr. Ján Husár 

 

 

Predmetová komisia matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov pracovala 

v uplynulom školskom roku v horeuvedenom  zloţení. Na pravidelných stretnutiach sme 

rozoberali problémy globálne, ale hlavne aktuálne, týkajúce sa bezprostredne našej školy 

a našich ţiakov.   

Aj napriek skutočnosti, ţe sa prírodovedným predmetom ako je matematika, fyzika, geografia 

a chémia v súčasnosti prikladá čoraz menší význam, na našej škole funguje vzdelávanie v 

týchto predmetoch hlavne vďaka zapáleným a odborne zdatným vyučujúcim na veľmi dobrej 

úrovni. Členovia tejto predmetovej komisie sa venujú aj externým študentom.   

Oblasť informatiky a výpočtovej techniky je z hľadiska atraktivity, nárokov dnešného sveta 

a dôleţitosti vo výchovno-vzdelávacom procese na poprednom mieste. Vyučovanie 

informatiky prebieha na vysokej odbornej úrovni a postačuje kryť dnešné nároky.  

Okrem vzdelávania a minimalizácie tretej negramotnosti, sa tento úsek predmetovej komisie 

aktívne venuje aj propagácii školy v meste, regióne i za hranicami Slovenska.  

Aktívna účasť na dni otvorených dverí a jeho propagácia (plagáty, pozvánky, pohľadnice, 

záloţky) je uţ samozrejmosťou.  

Prebieha aj postupná stavba web stránky o škole a jej nepretrţitá aktualizácia.  V priestoroch 

informatiky tieţ vznikajú diplomy na športové súťaţe aj vedomostné olympiády a mnoţstvo 

ďalších tlačovín pre potreby školy.  

Úspešne pokračuje centrálna tlač vysvedčení, čo ocenili (ako pevne verím) všetci naši 

kolegovia.  

Vypracovali sme štyri sady príkladov a zadaní na prijímacie pohovory pre študijné 

a nadstavbové odbory. Tieţ sme vykonávali dozor na týchto skúškach aj opravu testov. 

Naši členovia aktívne pracovali aj v projekte ukončenia základného vzdelania na našej škole. 

Vypracovali osnovy, záverečné testy a zabezpečili ich opravu. 

Aktívne a veľmi zodpovedne členovia PK pristupujú aj k tvorbe ŠKVP. 

 

 

Hodnotiaca správa predmetovej komisie odborných a 

ekonomických predmetov za  šk. rok  2015/2016 

 
Predmetová komisia pracovala v tomto zloţení: 

Členovia: 

1. Adamjaková Eva, Ing. 

2. Bretzová Jana, Ing. 

3. Gáborčík Marek, Ing. 

4. Gašparová Dana, Ing. 

5. Heldáková Katarína, Ing. 

6. Jurášková Drahomíra, MVDr. 

7. Marková Martina, Ing. 

8. Pjonteková Mária, Mgr. 

9. Pristašová Andrea, Ing. 

10. Sokáč Martin, Ing. 

11. Sokáčová Monika, Ing. 

12. Šimonov Martin, Ing. 

13. Valluš Martin, Ing. 
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1. OBLASŤ – Školské vzdelávacie programy a vzdelávanie 

Inovácia a zmeny v ŠkVP – členovia PK pokračovali v príprave nových učebných plánov pre 

štvrtý ročník u študijných odborov obchod a podnikanie a manaţment regionálneho CR a pre 

tretí ročník učebných odborov čašník a kuchár. 

2. OBLASŤ – Samovzdelávanie a inovácia výuky 

Počas prebiehajúceho ŠR nastali zmeny aj v mnohých právnych oblastiach. Novelizovali sa 

zákony v oblasti daní – v Zákone o dani z pridanej hodnoty, kde sa začala uplatňovať na 

základné potraviny minimálna 10 % sadzba a platitelia DPH sa môţu rozhodnúť pre 

uplatňovanie osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie 

tovaru alebo sluţby, v Zákone o dani z príjmov nastala zmena pri zdaňovaní príjmu fyzických 

osôb z predaja cenných papierov. Novelizoval sa Zákon o účtovníctve, kde sa ruší oceňovanie 

majetku reprodukčne OC a nahrádza ju oceňovanie trhovou cenou, zavádza sa lehota 1 rok 

pre uloţenie schválenej účtovnej závierky do registra účtovných závierok a zmeny pri 

zatrieďovaní účtovných jednotiek do veľkostných skupín. Od 1.1. 2016 došlo k zvýšeniu 

mesačnej minimálnej mzdy o 25,- € na 405,- €. Zvýšila sa výška odvodov pre ţivnostníkov na 

202,26 €, z toho na ZP 60,06 € a SP 142,20 €. Na podporu menej rozvinutých regiónov 

Slovenska vláda schválila odvodovú úľavu, na ktorú majú nárok uchádzači o zamestnanie 

vedení na ÚPSVaR najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. V uplynulom roku nastali 

zmeny aj v Obchodnom zákonníku - zaviedol sa termín „spoločnosť v kríze, Zákone 

o súdnych poplatkoch – zniţuje výšku poplatkov za podanie návrhov do obchodného registra 

a od 1. 7. vstupuje do platnosti nový Zákon o trestnej zodpovednosti PO, ktorý zavádza do 

nášho právneho systému priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb. Naopak uţ tretí 

rok po sebe sa nezmenila nezdaniteľná časť ZD na daňovníka (316,94 €), ktorá sa vypočítava 

z násobku ţivotného minima, ktoré je od roku 2014 zmrazené. Mnohé z týchto informácii sú 

súčasťou učiva odborných predmetov a je potrebné si ich vopred vyhľadať a naštudovať. 

Učiteľ ekonomických predmetov musí neustále sledovať spravodajstvo, čítať odbornú tlač a 

časopisy a vyuţívať internetové vyhľadávače. Vo výučbe sme vyuţívali rôzne informačné 

broţúry a letáky, ktoré nám poskytli hotelieri na exkurziách. Mnohé kolegyne z našej PK 

aktívne vyuţívali interaktívnu tabuľu pri výučbe účtovníctva, ekonomiky a predmetov 

z okruhu praktickej prípravy. Ţiaci sa mohli zdokonaľovať v záujmových krúţkoch 

Ekonomika hrou, Gastro-krúţok, Praktická korešpondencia. 

3. OBLASŤ – Projekty a samostatná práca ţiakov 

Aj v tomto školskom roku boli vyučujúcimi OP aktívni pri zadávaní projektov, referátov 

a prác. Boli rozličného zamerania – z oblasti ekonomiky a riadenia, hotelierstva a 

gastronómie, marketingu, cestovného ruchu a dopravných sluţieb, tovaroznalectva, 

administratívy a korešpondencie. Ţiaci pri ich vypracovaní získavali informácie z webových 

stránok ministerstiev, samospráv, finančných inštitúcii, z výrobných a obchodných podnikov. 

Známka z projektu bola zahrnutá do celkového hodnotenia ţiaka z odborného predmetu. 

4. OBLASŤ – Exkurzie a aplikácia vedomostí do praxe 

Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo mnoţstvo odborných exkurzií, ktoré sa uskutočnili 

najmä v hoteloch, penziónoch, bankách a vo výrobných podnikoch. Študenti navštívili mnohé 

najkvalitnejšie hoteli vo Vysokých Tatrách - Kempinski na Štrbskom Plese, Grand Palace 

v Novom Smokovci. Navštívili hrady v Keţmarku, v Starej Ľubovni, v Oravskom podzámku, 

kaštieľ v Stráţkach. V škole sa uskutočnila odborná prednáška s pracovníčkami Tatra banky 

v Keţmarku, ţiaci končiacich tried absolvovali vzdelávací kurz finančnej gramotnosti 

EURÁČIK zameraný na objasnenie pojmu a úloh peňazí, plánovanie vo financiách a vlastné 

hospodárenie. Po úspešnom absolvovaní mohli získať osvedčenie podpísané konateľkou 

Finančnej akadémie Mgr. Patríciou Pavlovskou z Raslavíc. 

5. OBLASŤ – Prezentácia školy, súťaţe 
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V tomto školskom roku sa naša PK podieľala pri príprave rôznych prezentačných aktivít. 

V novembri sme sa aktívne podieľali na celoškolskej akcii Kvapka ľudskosti, v decembri sme 

sa aktívne podieľali pri príprave a priebehu 135 výročia školy, vo februári sme sa prezentovali 

(študenti gastro odborov) počas Výjazdového rokovania vlády SR a s pomocou niektorých 

aktívnych študentov sme pripravovali Deň otvorených dverí, kde sme prezentovali najmä 

odbory obchod a podnikanie, hostinský, kuchár, čašník. 

6. OBLASŤ – Praktická časť odbornej zloţky 

Zadania na praktickú časť sme začali pripravovať v októbri, v mnohých študijných odboroch 

sa zmenili celé vstupné identifikačné údaje firiem aj s následnými úlohami. V študijných 

odboroch obchod a podnikanie a manaţment regionálneho CR sa skúška konala formou 

riešenia komplexnej úlohy. V odbore spoločné stravovanie sa praktická maturitná skúška 

uskutočnila formou slávnostného banketu (počas 197. výjazdového rokovania vlády 

v Keţmarku). Praktickú časť odbornej zloţky maturitnej skúšky úspešne zvládli všetci 

maturanti – 37 ţiakov. Celkový prospech bol 2,16. 

7. OBLASŤ – Teoretická časť odbornej zloţky 

Všetci maturanti v školskom roku 2015/2016 zvládli maturitnú skúšku z TČOZ, maturanti 

dosiahli z TČOZ priemerný prospech 1,71. 

8. OBLASŤ – Záverečná skúška 

Niektorí členovia PK sa podieľali v tomto školskom roku pri príprave a priebehu písomnej 

a ústnej časti záverečných skúšok v  odbore hostinský. Písomnú časť záverečnej skúšky sa 

uskutočnila formou didaktického testu. Jeho príprava bola síce náročnejšia, ale zase pri 

oprave ľahšia a objektívnejšia. Myslím, ţe i priebeh ústnej časti prebehol na veľmi dobrej 

úrovni, všetci ţiaci odboru hostinský boli úspešní a dosiahli prospech 2,48. 

9. OBLASŤ – Medzipredmetové vzťahy a vzájomné hospitácie 

Členovia PK sa aktívne zúčastňovali nielen zasadnutí PK, ale tvorivo sa zapájali do riešenia 

úloh v priebehu celého školského roka. Učitelia si navzájom dopĺňali ekonomické a právne 

poznatky, doplňovali si svoje učebné plány o medzipredmetové vzťahy. Uskutočnené 

vzájomné „priateľské“ hospitácie, ktoré sa konali od októbra do júna medzi členmi PK, 

prispeli k zvýšeniu kvality a efektívnosti vyučovacieho procesu. Učitelia sa navzájom 

hodnotili známkami 1 aţ 2, čo je veľmi pozitívny výsledok hodnotenia VP. Naši členovia PK 

najviac spolupracovali s učiteľmi informatiky pri riešení odborných projektov a referátov. 

 
 

Hodnotiaca správa predmetovej komisie telesná a športová 

výchova za šk. rok  2015/2016 
 

Školský rok: 2015/2016 

Vedúca PK: Mgr. Igor Vaverčák 

Členovia PK: Mgr. Ján Husár, Mgr. Mária Galliková 

Vedúci telovýchovného skladu: Mgr. Mária Galiková 

September 2015: 

1. Zistili sme počty ţiakov, ktorí sú zaradení do zdravotnej TSV  

2. Zistili záujem ţiakov o športové krúţky –futbal,  cestovateľský 

3. Urobili sme  a vyhodnotili vstupné testy pohybovej  

4. Nahlásili sme záujem o lyţiarsky kurz 

5. Zúčastnili sme sa súťaţe ,, Keţmarská protidrogová míľa“ 

Október 2015: 

1. Zorganizovali a zúčastnili sme sa  okresného kola v cezpoľnom behu SŠ  

2. Začala krúţková činnosť  



39 

 

3. Zúčastnili sme sa na Behu Ľubicou  

4. Prebehli 1. a3. účelového cvičenia pre 1. a 2. ročník  

November 2015: 

1. Prebieha krúţková činnosť  

2. Zúčastnili sme sa na  okresnom kole v halovom futbale SŠ  

December 2015: 

Pedagógovia sa zúčastnili ,,Mikulášského turnaja “ vo volejbale 

Január 2016 : 

1. Vyhodnotenie krúţkovej činnosti za 1. polrok 

2. Zhodnotenie činnosti PK TSV a výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1.polrok 

3. Zistili sme záujem ţiakov ,stredisko, dopravu, obedy na lyţiarsky kurz 

Február 2016 :  

Prebehol lyţiarsky kurz  

Marec 2016 : 

Pedagógovia sa zúčastnili nohejbalového turnaja 

Apríl 2016 : 

Naši ţiaci sa zúčastnili okresného kola vo volejbale a vo futbale. 

Máj 2016 : 

1. Zorganizovali a zúčastnili sme sa okresného kola v atletike SŠ  

2. Zorganizovali sme 2.a 4.účelové cvičenie pre 1.a 2. ročník  

3. Zorganizovali sme  Kurz ochrany ţivota a zdravia pre 3. ročník 

4. Zúčastnili sme sa krajského kola v atletike SŠ 

Jún 2016 : 

1.  Vyhodnotenie krúţkovej činnosti 

2. Zorganizovali sme plavecký kurz pre 1.ročník 

3. Vyhodnotili sme  prácu PK TSV, športové výsledky,  výchovno- vzdelávacie výsledky 

 

 

Hodnotiaca správa PK stavba – drevo za šk. rok  2015/2016 
 

Členovia predmetovej komisie stavba drevo v školskom roku 2015/2016 

v nasledujúcom zloţení: vedúca Mgr. M. Pjonteková, jej členovia Ing. V. Wagner, Ing. M. 

Mašteníková, Ing. J. Soska, Ing. S. Huťová, PaedDr. M Vlachová, sa schádzali podľa plánu 

zasadnutí.  

Na začiatku školského roka si vytýčili hlavné úlohy a na pravidelných štvrročných 

zasadnutiach sa vţdy riešili úlohy vyplývajúce z plánu práce PK spolu s aktuálnymi 

problémami vo výchovnovzdelávacom procese. Počas školského roka boli plnené úlohy 

týkajúce sa inovácie a aktualizácie učiva, motivácia k samovzdelávaniu ţiakov a učiteľov, 

sledovanie aktualít vo svojom zvolenom učebnom odbore štúdiom aj odborných časopisov 

a účasťou na odborných exkurziách.  

Členovia sa zamerali na aktualizáciu odborných násteniek v triedach a chodbách.  

V súlade s plánom vzájomných hospitácií v rámci PK boli vykonané hospitácie 

v mesiaci december 2015 aţ február 2016 hospitujúcimi učiteľmi, ktorí majú príslušnú 

aprobáciu pre daný predmet. Súčasťou hospitácie je hospitačný záznam s vyjadrením kaţdého 

učiteľa.  

Učitelia odborných predmetov zorganizovali počas školského roka niekoľko menších 

exkurzií v rámci vyučovacej hodiny odborného predmetu, kde sa mali moţnosť ţiaci 

oboznámiť s praktickými činnosťami a upevniť si svoje teoretické vedomosti. PaedDr. 

Vlachová zorganizovala celodennú exkurziu pre ţiakov 1. a 3. ročníka do výrobného podniku 

Stolárstvo Bajus, Keţmarok.  
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Ţiaci sa zúčastnili Festivalu študentských remesiel pod záštitou p prezidentka A. 

Kisku, ktorý sa konal 10.6.2016 v priestoroch Hradu Keţmarku. 

Členovia PK vypracovali a schválili témy na písomnú, praktickú a ústnu časť 

záverečných skúšok a súčasťou tém je vypracované hodnotenie ţiakov v súlade s obsahovým 

a výkonovým štandardom.  

Podľa pedagogicko-organizačných pokynov ţiaci učebného odboru  stolár, murár a 

ţiaci 2-ročného odboru stavebná výroba absolvovali záverečné skúšky, ktoré pozostávali 

z písomnej, praktickej a ústnej časti. Záverečné skúšky úspešne ukončili a preukázali dobré 

vedomosti.  

 

 

Hodnotiaca správa PK odborných predmetov  vlasová kozmetika, 

kozmetik, kaderník, výroba konfekcie šk. rok  2015/2016 
 
V priebehu šk. r. 2015/2016  pracovala PK v tomto zložení: 
 

Vedúci PK:    Mgr. Gurková Jarmila     

Členovia:    MVDr. Jurášková Drahomíra        

Mgr. Juchová Monika        

Mgr. Ţembovič Karol                     

Činnosť PK počas šk. r. 2015/2016 sa zameriavala na skvalitňovanie výchovného 

procesu. Práca PK vychádzala z plánu PK a počas celého školského roku sa dopĺňala  podľa 

pokynov z porád vedenia školy. 

Hlavnou náplňou bola úzka spolupráca medzi teoretickým vyučovaním a odborným 

výcvikom. Počas školského roka PK na svojich zasadnutiach prehodnocovala plnenie 

školských vzdelávacích programov, aktuálne riešila nové otázky týkajúce sa pokynov z MŠ, 

riešila problémových ţiakov príslušných odborov v oblasti profesionálneho rastu. 

        Za účelom získania nových rozširujúcich zručností v odbore kozmetik a kaderník 

učitelia odborných predmetov, počas celého školského roka, viedli činnosť záujmových 

krúžkov:                         
Nechtový dizajn    Mgr. Gurková Jarmila 

Tvorivé písanie    Mgr. Juchová Monika 

Za účelom získania nových vedomosti boli organizované exkurzie:                         
Galéria u ANJELA – pre odbor kaderník    Mgr. Juchová M. /október/ 

Salón MATRIX – pre odbor kaderník    Mgr. Gurková J.  /december/ 

Incheba Bratislava INTERBEAUTY – pre odbor kozmetik    Mgr. Gurková J. /január/ 

Salón M – pre odbor kozmetik     Mgr. Gurková J. /marec/ 

V oblasti spropagovania príslušných odborov sa členovia PK podieľali na: 
135. výročie školy – výzdoba okien    Mgr. Gurková J. /december/ 

Dni otvorených dverí 

    – prezentácia záujmovej činnosti Nechtový dizajn    Mgr. Gurková J. /február/ 

    – prezentácia učebného odboru kaderník    Mgr. Juchová M. /február/ 

v spolupráci s majsterkami odbornej výchovy kozmetik a kaderník. 

V rámci získavania nových poznatkov v oblasti racionálneho stravovania sa 

zorganizovala účasť žiačok odboru kozmetik na prednáške na tému: 
Moderné choroby – cukrovka, celiakia    MVDr. Jurášková  /apríl/   

V oblasti inovácie a aktualizácie nových poznatkov boli v súlade so školskými 

vzdelávacími programami vypracované:  
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maturitné témy na praktickú časť odbornej zloţky MS a maturitné zadania na ústnu časť 

odbornej zloţky maturitnej skúšky, v spolupráci s jednotlivými vyučujúcimi 

zakomponovaných predmetov do jednotlivých tém, pre študijný odbor kozmetička 

    MVDr. Jurášková D. 

maturitné témy na praktickú časť odbornej zloţky MS a maturitné zadania na ústnu časť 

odbornej zloţky maturitnej skúšky, v spolupráci s jednotlivými vyučujúcimi 

zakomponovaných predmetov do jednotlivých tém pre študijný odbor vlasová kozmetika 

    Mgr. Gurková J. 

otázky na písomnú a ústnu časť záverečných skúšok pre učebný odbor kaderník 

    Mgr. Gurková J. 

Pre skvalitnenie a zmodernizovanie vyučovacieho procesu sa jednotliví členovia PK 

podieľali na svojpomocnom zhotovovaní učebných pomôcok, ktoré v plnej miere využívali 

pri maturitných a záverečných skúškach 
    MVDr. Jurášková D.,  Mgr. Gurková J. 

Členovia PK v spolupráci s majsterkami odbornej výchovy v rámci vzájomnej 

spolupráce viedli žiakov formou súťaží k reprezentácii svojho odboru aj školy 
súťaţ v účesovej tvorbe v Spišskej Novej Vsi. 

Jednotliví členovia PK sa počas školského roka zapájali aj do akcií organizovaných 

školou tvorba nových a revidovaných vzdelávacích  programov jednotlivých odborov 
kaderník, kozmetik a vlasová kozmetika. 

Členovia  PK počas celého školského roku 2015/2016 plne uplatňovali na svojich 

hodinách nové formy a metódy vyučovania, pri vyučovaní dbali na odbornú pripravenosť 

najmä v odboroch vlasová kozmetika a kozmetik. 

 

 

Záverečná hodnotiaca správa MOV - odbor kozmetik 
 

V školskom roku 2015/2016 nastúpilo 47 kozmetičiek. Dievčatá pracovali v 2 

skupinách na smeny, pod vedením MOV Kolodzejovej a Bc. Adamjakovej.  

Hneď na začiatku roka nás navštívili ţiaci z Lanškrounu, ktorí boli zaradení do 

pracovného procesu na prevádzke. V popoludňajších hodinách sme sa zúčastnili prehliadky 

Keţmarku a návštevy Belianskej jaskyne. Naše ţiačky sa zúčastnili aj módnej prehliadky, 

ktorá  bola usporiadaná k 135.výročiu našej školy vizáţou modeliek. 

V prezentácii škôl - sprievod mestom v maskách predviedli svoje zručnosti v líčení, 

ale aj  ako modelky ţiačky 1. ročníka. 

V programe ku Dňu učiteľov predvádzali modely a líčenie ţiačky 2. ročníka. 

Vo februári sme sa zúčastnili výstavy Interbeauty v Bratislave. Tento veľtrh navštevujeme 

kaţdý rok. Ţiačky majú moţnosť vidieť trendy v kozmetike.  

V Spišskej Novej Vsi sa ţiačky 2. a 3. ročníka zúčastnili súťaţe v líčení „Prechádzka 

jarom“, kde získali pekné 1. miesto. 

Našu školu zastupovali ţiačky aj pri otváraní sezóny na hrade v líčení detí.  

Kaţdý rok majú moţnosť získať dievčatá certifikáty z masáţe chrbta a líčenia. V tomto 

školskom roku sa zúčastnilo týchto kurzov 20 dievčat.  

Ţiačky sa podieľali aj pri upratovaní a skrášľovaní nášho kozmetického salónu po 

maľovaní.  

Školský rok sme ukončili akciou na hrade „Podpora remesiel“, ktorá sa konala v júni.  

Ţiačky sa podieľajú aj na produktívnych prácach, nakoľko náš kozmetický salón je 

otvorený aj pre verejnosť. 
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Záverečná hodnotiaca správa MOV - odbor kaderník 

 
V Školskom roku 2015/2016 nastúpilo do odboru kaderník 18 ţiakov.  

Počas celého školského roka na odbornom výcviku sme sa zameriavali na uplatňovaní 

teoretických vedomostí a zvyšovanie praktických zručností ţiakov. K tomu smerovali aj 

aktivity počas celého školského.  

V septembri prišli zo zdruţenej školy Lanškroun na odbornú výmennú prax, kde sa 

zdokonaľovali v praktickej činnosti. Vo voľnom čase sme im ukázali mesto Keţmarok 

a absolvovali sme aj výlet do Belianskej jaskyne. 

 V októbri sme sa odprezentovali na  Burze stredných škôl 2015 v popradskej Aréne. 

Široká verejnosť, no najmä ţiaci základných škôl takto získavali informácie o jednotlivých 

odboroch a moţnostiach štúdia na našej škole.  

December bol pre našu školu výnimočný,  lebo sme oslávili 135 výročie školy. Majstri 

a ţiaci z odboru kaderník pripravili módnu prehliadku účesov  na tento krásny deň. 

V druhom polroku, v mesiaci február sme mali moţnosť absolvovať exkurziu  

Interbeauty- Bratislava, kde bol kadernícký veľtrh a súťaţ ţiakov v účesovej tvorbe. 

Mesiac marec bol pre našu školu prínosný a na súťaţi v Spišskej Novej Vsi sme 

získali prvé miesto v účesovej tvorbe na tému plesová sezóna, kde súťaţil ţiak druhého 

ročníka odboru kaderník. 

Po takomto úspechu sme sa rozhodli, ţe zveľadíme a obnovíme náš kadernícky salón na 

Tvaroţnianskej ulici maľovaním a následne aj veľkým upratovaním. 

 Apríl bol taktieţ prínosný mesiac a účasť na súťaţi, nám zadováţila  tretie miesto na 

tému Symetria- vrstvený účes, ktorú získal ţiak tretieho ročníka. Súťaţ sa konala v Trenčíne.  

Letný jún sme sa pripravovali a aj zúčasnili na súťaţi  Festival študentského remesla 

v Keţmarku. 

Aj keď sme sa v tomto školskom roku zúčastnili  a prezentovali  našu prácu na 

rôznych súťaţiach, popri tom sme vykonávali praktickú činnosť v salóne, kde v školskom 

roku 2015/2016 bola trţba na produktívnych prácach 5.262,- EUR. 

 

 

Záverečná hodnotiaca správa MOV - odbor výroba konfekcie 
 

Na úseku  Výroba konfekcie prebiehala výučba ţiakov podľa školského 

vzdelávacieho programu a v súlade s výkonovým a obsahovým štandardom. Počas celého 

školského roka na odbornom výcviku sme sa zameriavali na uplatňovaní teoretických 

vedomostí a zvyšovanie praktických zručností ţiakov. K tomu smerovali aj aktivity počas 

celého školského roka. 

V snahe zvýšiť moţnosti ţiakov po ukončení vzdelávania  zamestnať sa , sme 

sprevádzkovali technické zariadenie dielne - spojazdnili sme priemyselné šijacie stroje 

a ţehliacu techniku . 

Ţiačky v rámci výučby OV a motivácie si zhotovili pracovné ošatenie –ako svoj prvý 

odevný výrobok zhotovený vlastnoručne. 

Na  oslavy 135. výročia školy sme pripravili modely  na módnu prehliadku 

a prezentovali sme ich na módnej prehliadke programu k výročiu. 

K zasadnutiu vlády sme šili pracovné ošatenie pre odbor GASTRO v počte 40 ks. 

Na vianočných trhoch sme prezentovali odbor výrobkami vyrobenými na predaj.  

V spolupráci s odborom Hostinský sme  sa zúčastnili na Výstave škôl a pripravili 

výstavku „Vianočnej izby“ vo výstavnej sieni Barónka , kde sme ušili predmety 

k stolovaniu a výrobky k dekorácii s vianočnou tematikou.  



43 

 

Počas Dňa otvorených dverí sme pripravili prezentáciu odboru –zhotovili sme 

rôzne výrobky z pouţitých dţínsových odevov –tašky, sukne, vankúše, zástery a rôzne iné 

výrobky. Tým sme upozornili na potrebu recyklácie nepotrebných vecí. Ţiačky  predviedli 

priamo v učebni šite týchto výrobkov a tak prezentovali svoje zručnosti nadobudnuté počas 

prvých troch mesiacov šk. roka. Prezentovanie odboru oslovilo ţiakov základných škôl. 

Pre odbor kaderník a kozmetik sme šili modely –dve rôzne šaty, na tému Jarné kvety. Ţiaci 

týchto odborov sa prezentovali na súťaţi  v Spišskej Novej Vsi. 

 Na  Festival ŠTUDENSTKÉHO REMESLA  sme šili dva modely pre odbor kaderník 

– téma Baroko. Taktieţ sme pripravili výrobky do stánku k téme a ţiačky predvádzali výrobu 

týchto výrobkov. 

Ţiacky si počas odborného výcviku ušili výrobky pre seba z vlastného materiálu. 

Týmto boli motivované a získavali kladný vzťah k zvolenému odboru. 

 Počas školského roka sme šili prezentačné výrobky  a tým sme prispeli k prezentácií 

odboru na našej školy aj na verejnosti. 

Obnovili sme sluţby pre verejnosť, v rámci produktívnych prác sme vykonávali 

rôzne opravy a šitie jednoduchých výrobkov. Táto činnosť sa postupne dostáva do povedomia  

a prichádzajú aj zákazníci mimo školy. 

 

 

Záverečná hodnotiaca správa MOV - odbor 3355 H stolár 

 
Ţiaci učebného odboru  3355 H stolár /1., 2. a 3. ročník/ pracovali pod vedením 

majstrov odbornej výchovy Bc. F.Cehuľu a M. Starinského. Výučba prebiehala v súlade so 

ŠkVP, výchovno – vzdelávacie ciele boli splnené, ţiaci získali stanovené kľúčové 

kompetencie. Počas prác dodrţiavali zásady BOZ pri práci a vyuţívali OOPP. 

  Okrem toho sa ţiaci  v školského  roku 2015/2016  podieľali na produktívnych 

prácach  a v prevaţnej miere aj na opravách stavebno – stolárskych výrobkov a nábytku 

v budovách školy.  Vyrobili drevený predajný stánok s príslušenstvom, ktorý vyuţívali na 

rôznych akciách, kde prezentovali na verejnosti školu aj učebné gastronomické odbory a 

odbor stolár. Prezentovali sa najmä na akciách 4. Poľovnícky deň a Vianočné trhy 

v Keţmarku. 

Podieľali sa aj na realizácii dňa otvorených dverí, pripravili exponáty a prezentovali 

svoj učebný odbory ţiakom základných škôl a verejnosti. 

Ţiaci 3. ročníka uč. odboru stolár v rámci praktickej časti záverečných skúšok 

zhotovili laminátovú plávajúcu podlahu v prezenčnej miestnosti praktického vyučovania 

v budove školy na Tvaroţnianskej ulici .Úspešne ukončili štúdium v danom odbore. 

Majstri odbornej výchovy  učebného odboru stolár veria, ţe vykonaná práca zvýšila  

odbornosť ţiakov, rozšírila ich vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré budú 

vyuţívať vo svojej odbornej profesionálnej praxi. 

 

 

Záverečná hodnotiaca správa MOV - odbory murár, stavebná 

výroba a  MSIZ 

 
Výučba ţiakov učebného odboru murár /1., 2.  a 3. ročník/, stavebná výroba /1.a 2. 

ročník/  a MSIZ /1.a 2. ročník/   na praktickom vyučovaní  sa vykonávala pod vedením 

majstrov odbornej výchovy p. Kellnera,  Bc. Bieľaka, Mgr. Laskovského a Bc. Františka 
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Cehuľu.  Ţiaci 2. ročníka MSIZ vykonávali odborný výcvik individuálnou formou na 

pracoviskách zamestnávateľa na základe zmlúv.  

Výučba prebiehala v súlade so ŠkVP,  výchovno – vzdelávacie ciele boli splnené, ţiaci získali 

stanovené kľúčové kompetencie. Počas prác dodrţiavali zásady BOZ pri práci a vyuţívali 

predpísané OOPP. V prevaţnej miere sa však podieľali na opravách a skrášlení pracovného 

prostredia našej školy: 

1. budova školy Š1: 

- oprava omietok a malieb na fasáde školy 

- oprava zadného vstupu po asanácií telocvične 

- zhotovenie novej dlaţby vo WC zamestnanci 

- demontáţ podlahy na učebni č. 11 

- výmena svietidiel v triedách 

- oprava malieb v učebni č. 20 

-  drobné opravy malieb a údrţba v budove školy 

2. budova riaditeľstva Š2: 

- montáţ a opravy rozvodu a odpadov vody v kuchyni 

- napojenie konvektomatu na rozvody vody a kanalizácie 

- oprava omietky, malieb a náterov, dezinfekcia zadného schodišťa 

   výmena  vykurovacieho telesa na chodbe 2. poschodie 

- oprava  malieb a náterov v stredisku gastronomických odborov 

- zhotovenie obkladu v hrubej príprave zeleniny 

- opravy malieb a náterov v priestoroch ubytovania 

3. Budova telocvične NB: 

- oprava náterov a malieb stien kabinetov a soc. zariadenia 

4.  Dielne D2 Tvaroţnianska : 

-  opravy omietok stien a maľby stien , obnova  náterov soklov po povodni z r. 2014 vo    

    všetkých priestoroch budovy 

-  zhotovenie nových malieb a náterov va kaderníckom a kozmetickom salóne 

-  príprava v prezenčnej miestnosti praktického vyučovania v budove na Tvaroţnianskej ulici 

Podieľali sa aj na realizácii Dňa otvorených dverí, pripravili exponáty a prezentovali svoje 

učebné odbory ţiakom základných škôl a verejnosti. Ziaci stavebných odborov sa zúčastnili 

na „ Dni podpory remesiel v Trenčíne“. Dňa 10.6. sa ţiaci zúčastnili na 4. ročníku Festivale 

študentských remesiel na hradnom nádvorí v Keţmarku. V murárskej súťaţi „Oprava 

hradného múru“ získali ţiaci 3. ročníka učebného  odboru murár  R. Lipták  a  F. Šarišský 1. 

miesto.  

Majstri odbornej výchovy  učebného odboru stolár veria, ţe vykonaná práca zvýšila  

odbornosť ţiakov, rozšírila ich vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré budú 

vyuţívať vo svojej odbornej profesionálnej praxi. 

 

 

Záverečná hodnotiaca správa MOV - odbor hostinský, kuchár, 

čašník - servírka 

 
Záverečná hodnotiaca správa za úsek PV, školský rok 2015/2016, prebiehalo počas celého 

školského roka podľa ŠKVP pre odbory :  

hostinský, kuchár, čašník – servírka pre I., II., III., ročník, nadstavbové štúdium – spoločné 

stravovanie.  

Počas produktívnych prác boli dodrţané zásady BOZP, hygieny, správania.  
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Počas školského roku 2015/2016 sa ţiaci pod vedením majstrov OV podieľali  na rôznych 

akciách.  

Napr. ako routy, plesy, svadby, výročia ako aj 135. výročie našej školy, či výjazdového 

zasadania vlády SR, mestské zastupiteľstvo poslancov mesta Keţmarok. 

Akcie dopadli vţdy nad očakávania objednávateľov akcií a k spokojnosti nášho 

zamestnávateľa / vedenia / SOŠ Garbiarska 1.  

Ţiaci III. ročníka nakoniec zavŕšili svoju praktickú činnosť na úseku PV – hostinský, kuchár, 

čašník – servírka, záverečnou praktickou skúškou / úspešne /  

Prevaţná väčšina ţiakov týchto odborov vykonávala odbornú prax v našom školskom 

stredisku praktického vyučovania, kde kaţdodenne pripravovali a podávali pre pracovníkov 

školy tri druhy jedál z toho jedno diétne.  

September 2015   

      -  Poľovnícky deň Keţmarku (varenie poľovníckeho gulášu a  poľovníckych špecialít   

    pre verejnosť) 

- príprava pohostenia pre Mestské zastupiteľstvo 

- príprava stravy druţobnú školu z Lanškrouna 

- dve svadby 

Október 2015  

      -     príprava pohostenia pre mestské zastupiteľstvo 

      -    dve svadby  

      -    primátorská časa vína (Deň úcty k starším) 

      -    pohostenie pri príleţitosti ţivotného jubilea 

      -    slávnostná recepcia k 40. výročiu Maguráčika 

November 2015 

      -  firemný večierok pre keţmarskú nemocnicu 

- príprava pohostenia pre mestské zastupiteľstvo 

- Slávnostná tabula na Burze práce 

- Raut k 7. ročníku Kvapky ľudskosti 

December 2015 

      -     ples pri 50. výročí folklórneho súboru Magura (300 hostí)  

- Slávnostná recepcia k 135. výročiu zaloţenia školy 10.12.2015 

- príprava pohostenia pre mestské zastupiteľstvo 

- slávnostná tabuľa na výstave v galérii Barónka „Vianočná izba“ 

- stánkový predaj na vianočných trhoch 

- príprava vianočného posedenia pre zamestnancov školy  

Január 2016 

      -    3  plesy: futbalistov, hasičov a Karpatskonemeckého spolku 

- príprava pohostenia pre mestské zastupiteľstvo 

Február 2016 

      -     ples skautov 

- Kompletná príprava Výjazdového zasadnutia vlády SR 10.2.2016 

- Recepcia a slávnostné tabule ku Dňu otvorených dverí 

- príprava pohostenia pre mestské zastupiteľstvo 

Marec 2016 

- príprava pohostenia pre mestské zastupiteľstvo 

- recepcia pri príleţitosti chovateľskej poľovníckej prehliadky 

Apríl 2016 

- príprava pohostenia pre mestské zastupiteľstvo 

- Deň učiteľov pre zamestnancov školy 

- Svadba 
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- Recepcia pre Úrad práce, soc.vecí a rodiny                                    

Máj 2016     

- príprava pohostenia pre mestské zastupiteľstvo 

- pohostenie pri príleţitosti maturitných skúšok 

-  pohostenie pri príleţitosti ţivotného jubilea  

- Čaša vína pri slávnostnom otvorení kniţnice 

Jún 2016 

- príprava pohostenia pre mestské zastupiteľstvo 

- Recepcia v Lýceu pre Literárny Keţmarok 

- Raut pre medzinárodný festival Krojované bábiky 

- občerstvenie a strava pre Karpatskonemecký spolok 

- praktické záverečné skúšky ţiakov gastronomických odborov 

Júl 2016  

- príprava pohostenia pre mestské zastupiteľstvo 

- slávnostné pohostenie pre zamestnancov, rozlúčka so školským rokom 

 

 

Hodnotenie činnosti stravovacej komisie 2015/2016 
 

Komisia  pracovala v zloţení: Ing. Martin Šimonov, Mgr. Jarmila Gurková,   Mgr. Karol 

Ţembovič, Ing. Tatiana Bizubová, Bc. Zdenka Blaščáková, , Ing. David Sabol, Milan 

Starinský, Bc Margita Kancírová, p.Libuša Rennerová. 

Zasadnutia komisie boli nepravidelné. Členovia komisie nemali veľa  pripomienok od  

stravníkov . V priebehu roka sa rozšíril sortiment o tretie ponúkané jedlo. Počet stravníkov sa 

rozrástol. V  poslednom období je bádať trocha zlepšenie kvality. 

 

Na základe záverov z posledného zasadnutia  stravovacia komisia   n e d o p o r u č u j e prijať 

ţiadne  opatrenia. 
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Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa 16. 09. 2016. 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade 16. 09. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Marta Sabolová, 

    riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa 

 

 

Schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v SOŠ 

v Keţmarku za školský rok 2015/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Karol Lacko, PhD., 

        vedúci OŠ 

 

 

 

Prílohy: 

Výkaz o správe a hospodárení za rok 2015/2016, Protokol právneho subjektu 

Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Radou školy a Pedagogickou radou školy 

 

 

 


