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SPRÁVA O  VÝCHOVNOVZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH  ŠKOLY 

V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

 

a) Základné identifikačné údaje o škole 

Názov školy Stredná  odborná  škola  obchodu a služieb 

Adresa školy Sídlisko duklianskych hrdinov 3,  081 34 Prešov 

Telefónne a faxové 

čísla 

051/7710863, 7710831, 7710933; 7710864 

E - mail soeobcho@souopo.edu.sk 

www stránka www.souopo.edupage.org 

Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru  2,  

080 01  Prešov  

 

Vedúci zamestnanci školy Telefón 

Riaditeľ školy Mgr. Peter Kakaščík 0517710933 

Zástupca riaditeľapre 

teoretické vyučovanie 

PaedDr. Andrea 

Klačeková 

0517710831 

Zástupca riaditeľa školy pre 

teoretické vyučovanie 

Mgr. Štefan Halický 0517710831 

Zástupca riaditeľa školy pre 

praktické vyučovanie 

MVDr. BeatriceBlichová 0517710863 

 

Členovia rady školy v školskom roku 2017/2018 

Ing. Jozef Leško predseda RŠ, zástupca pedagogických 

zamestnancov 

Ing. Lenka Holubová zástupca  zriaďovateľa 

Mgr. Emil Chlapeček zástupca  zriaďovateľa 

PaedDr. Miroslav Benko zástupca  zriaďovateľa 

Jozef Gaľan zástupca  zriaďovateľa 

Bc. Arpád Šimon zástupca pedagogických zamestnancov 

mailto:soeobcho@souopo.edu.sk
http://www.souopo.edupage.org/
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PhDr. Ľubomíra 

Kopčáková 

zástupca nepedagogických zamestnancov 

Andrea Garneková zástupca rodičov 

Milena Kasanická zástupca rodičov 

Marianna Kolivošková zástupca rodičov 

Ivan Mariňák zástupca žiakov 

 

 

 Iné poradné orgány:    

1) Pedagogická rada pri SOŠ obchodu a služieb, Prešov 

2) Predmetové komisie 

Názov predmetovej komisie Vedúci predmetovej komisie 

PKspoločenskovednýchpredmetov 

a cudzích jazykov 

Mgr. Radovan Kollarčík 

PK prírodovedných predmetov 

a telesnej výchovy 

Mgr. Štefan Baran 

PK odborných predmetov I. 

(ekonomických) 

Ing. Marta Toporová 

PK odborných predmetov II. 

(spoločného stravovania) 

MVDr. Miroslava Antonyová 

3) Žiacka školská rada 

Trieda Zástupca triedy 

I.A Daniel Havala 

I.B Anton Puškáš 

I.C Lucia Šimková 

I.D DžesikaČerveňáková 

II.A Jozef Frajt 

II.B Samuel Čech 

II.C Kristína Magdová 

II.D Norbert Gregor 
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III.A Ivan Mariňák 

III.B Jana Krupová 

III.C Alexandra Fecková 

IV.A Miriama Pacovská 

IV.B Richard Galdún 

I.AD Miloš Tivadar 

II.AD Jana Štefčíková 

I.HP Matúš Hanuščík 

II.HP Dominika Dupalová 

III.HP Tatiana Miklošová 

4) Ďalšie poradné orgány riaditeľa školy: 

 gremiálna a operatívna porada riaditeľa školy 

 prijímacia komisia 

 maturitná komisia 

 škodová komisia 

 inventarizačná komisia 

 iné zriadené komisie      

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

vzdelávacími potrebami, alebo údaje o počte detí v školskom zariadení: 

 

stav k 15. septembru 2017 (školský rok 2017/2018) 

Trieda Študijný odbor Počet 

žiakov 

I. A 6442 K obchodný pracovník 

6405 K pracovník marketingu 

27 

I. B 6445 H kuchár 

6444 H čašník, servírka 

23 

I. C 2977 H cukrár  kuchár 

2978 H cukrár  pekár 

27 

I.D 6460 H predavač 20 
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2954 H mäsiar 

I. ročník x 97 

II. A 6445 K kuchár 

6405 K pracovník marketingu 

19 

II. B 6444 K čašník, servírka 

6442 K obchodný pracovník 

18 

II. C 2977 H cukrár  kuchár 

2978 H cukrár  pekár 

21 

II.D 6445 H kuchár 

6444 H čašník, servírka 

6460 H predavač 

2954 H mäsiar 

19 

II. ročník x 77 

III.A 6444 K čašník, servírka 

6445 K kuchár 

6405 K pracovník marketingu 

30 

III.B 6445 H kuchár 

6444 H čašník, servírka  

6460 H predavač 

6451 H aranžér 

2954 H mäsiar 

32 

III.C 2977 H cukrár - kuchár 

2978 H cukrár - pekár 

31 

III. ročník x 93 

IV. A 6445 K kuchár 

6444 K čašník, servírka 

21 

IV. B 6405 K pracovník marketingu 

6442 K obchodný pracovník 

6352 M obchod a podnikanie 

22 

IV. ročník x 43 

I.AD 6403 L 00 podnikanie v remeslách a 

službách 

32 

I. ročník x 32 

II.AD 6421 L spoločné stravovanie 

6403 L 00 podnikanie v remeslách a 

službách 

21 

II. ročník x 21 

I. I. HP 2940 Q 01 Potravinárstvo – hygiena 

potravín 

33 

II. II. HP 2940 Q 01 Potravinárstvo – hygiena 

potravín 

17 
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    III. HP 2940 Q 01 Potravinárstvo – hygiena 

potravín 

25 

Spolu x 438 

 

 V školskom roku 2017/2018 sa učí 40 žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami.  

 

c) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa  vzdelávania (po komisionálnych skúšok) k 31. augustu 2018. 

 

Úplné stredné odborné vzdelanie 4 ročné (maturita) 

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

Počet tried 1 2 1 2 6 

Počet žiakov 26 36 27 43 132 

Prospeli spolu z toho: 25(26) 35(36) 27 37(43) 124(132) 

Prospeli s vyznamenaním 4 6 6 3 19 

Prospeli veľmi dobre 8 3 3 8 22 

Prospeli  13(14) 26(27) 18 26(32) 83(91) 

Neprospeli 0 0 0 1(0) 1(0) 

Neklasifikovaní 1(0) 1(0) 0 5(0) 8(0) 

Priemerný prospech 2,2 2,27 2,36 2,36 2,30 

Správanie 

2. stupeň 0 4 0 0 4 

3. stupeň 3 0 0 5 8 

4. stupeň 0 0 0 0 0 

Počet vymeškaných hodín 

spolu 

3031 4106 2008 4730 

 

13875 

- z toho 

neospravedlnených hodín 

211 4 0 37 252 
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Stredné odborné vzdelanie 3 ročné  (záverečná skúška, výučný list) 

Ročník 1. 2. 3. Spolu 

Počet tried 3 2 2 7 

Počet žiakov 55 36 58 149 

Prospeli spolu z toho: 50(52) 31(36) 50(56) 131(144) 

Prospeli s vyznamenaním 7 2 4 13 

Prospeli veľmi dobre 11 9 13 33 

Prospeli  32(34) 20(25) 33(39) 85(98) 

Neprospeli 1(3) 2(0) 0(2) 3(5) 

Neklasifikovaní 4(0) 3(0) 8(0) 15(0) 

Priemerný prospech 2,22 2,43 2,33 2,36 

Správanie 

2. stupeň 4 5 4 13 

3. stupeň 4 5 8 17 

4. stupeň 0 0 0 0 

Počet vymeškaných hodín 

spolu 

6 013 5 494 7 281  18 788 

Z toho neospravedlnených 

hodín 

540 652 819 2 011 

 

Nadstavbové štúdium denné 2 ročné (maturitné vysvedčenie) 

Ročník 1. 2. Spolu 

Počet tried 1 1 2 

Počet žiakov 22 21 43 

Prospeli spolu z toho: 21(21) 20(20) 41(41) 

Prospeli s vyznamenaním 3 2 5 

Prospeli veľmi dobre 2 3 5 

Prospeli  16 15 31 

Neprospeli 1(1) 1(1) 2(2) 

Neklasifikovaní 0 0 0 

Priemerný prospech 2,51 2,32 2,42 

Počet vymeškaných hodín spolu 4 389 2 480 6 869 

Z toho neospravedlnených hodín 104 0 104 
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Pomaturitné vyššie odborné vzdelávanie 3 ročné (DiS) 

Ročník 1. 2. 3. Spolu 

Počet tried 1 1 1 3 

Počet žiakov 31 14 22 67 

Prospeli spolu 20(22) 14 21(20) 55(56) 

Prospeli s vyznamenaním 6 7 14 27 

Prospeli veľmi dobre 13 5 5 23 

Prospeli  1(3) 2 1 4(6) 

Neprospeli 11(9) 0 1(2) 12(11) 

Neklasifikovaní 0(0) 0 1(0) 1(0) 

Priemerný prospech 2,65 1,47 1,32 1,97 

 

 

d) Výsledky Maturitnej skúšky 
 

 PFEČ PFIČ Ústna skúška  

Predmet počet Priemer počet Priemer počet 1 2 3 4 5 Priemer Počet  

ANJ 46 33,9% 38 53,68% 38 6 13 19 4 1 2,56 43 

NEJ 6 22,78% 6 29,17% 6  2 2 1  2,8 5 

RUJ 13 42,5% 12 43,75% 12 1 5 3 2  2,55 11 

SJL 65 34,43% 64 59,52% 64 11 21 30 1  2,33 63 

OIP 65            

OIT 65     12 16 21 14  2,59 63 

 

 

e) Výsledky ZS 

  Celkové hodnotenie skúšky 

Odbor Počet Prospel s 
vyznamenaním 

Prospel 
veľmi 
dobre 

Prospel neprospel 

Mäsiar 1 1    

Kuchár 8 2 2 4  

Čašník 6 1 5   

Aranžér 4   4  

predavač 8  3 5  
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Výsledky absolventskej skúšky 
 

 Hodnotenie 
záverečnej 
práce 

Hodnotenie 
skúšky 

Celkové hodnotenie 

Hodnotenie 1 2 3 1 2 3 Prospel 
s vyznamenaním 

Prospel 
veľmi 
dobre 

prospel 

Počet 
žiakov 

11 9  9 8 3 11 8 1 

 
 

 

Mimoriadne obdobie záverečných skúšok 2017 

     - 

 

Mimoriadne obdobie maturitných skúšok 2017 

V septembri 2017 sa internej časti maturitnej skúšky zúčastnilo ANJ 9 žiakov – z toho 

1 neúspešne, RUJ 1 žiačka, SJL 5 žiaci, TČ OZ MS 5 žiaci. 

 

f) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 

plánov 

 

Študijný odbor 
6445 K kuchár  

6444 K čašník, servírka        

ŠkVP Stravovacie služby, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, ISCED 3A 

 

6442 K obchodný pracovník 

6405 K pracovník marketingu       

ŠkVP Obchod a reklama, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, ISCED 3A 

6352 Mobchod a podnikanie  

 

Učebný odbor 
2977 H kuchárcukrár 

2978 H cukrár pekár  

2954 Hmäsiar       

ŠkVP Stravovacie služby, 29 potravinárstvo, ISCED 3C 

 

6444 H čašník, servírka  

6445 H kuchár       

ŠkVP Stravovacie služby, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, ISCED 3C 

 

6460 Hpredavač  

6451 H aranžér       

ŠkVP, Obchod a reklama, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, ISCED 3C 
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Nadstavbové štúdium  
6421 L spoločné stravovanie      

ŠkVP Stravovacie služby, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, ISCED 3A  

6403 L 00 podnikanie v remeslách a službách 

ŠkVP, Obchod a reklama, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, ISCED 3A  

 

Pomaturitné vyššie odborné vzdelanie 
 2940 Q 01  Potravinárstvo –hygiena potravín 

 
Vzdelávanie žiakov študijných a učebných odborov od 1. septembra 2008  sa zabezpečuje podľa 

vypracovaných školských vzdelávacích programov. 

 

g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

 
Údaje o počte zamestnancov  

Celkom:  71 zamestnancov 

Z toho:Celkový počet pedagogických zamestnancov:                   51 

Celkový počet nepedagogických zamestnancov:  20 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

Pedagogickí zamestnanci Kvalifikovaní Nekvalifikovaní 

učitelia 31 0 

majstri odborného výcviku 20 0 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

- pozri Príloha 1 – Kontinuálne vzdelávanie 
 
 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

 

Úsek praktického vyučovania sa rôznymi aktivitami výrazne podieľa na prezentácii 
školy.Žiaci z odboru kuchár, čašník úspešne prezentujú školu zabezpečovaním 
spoločenských akcií ako narodeninové oslavy, konferencie, svadby, catering a pod. 
v reštaurácii SEN. 
 

 

 
Súťaže: 

 Školská súťaž v rýchlostnom písaní na počítači „Rýchle prsty“  
 Vianočný marketingový kvíz   
 Vianočné inšpirácie  
 Finančná olympiáda  
 Školské kolo celoslovenskej ekonomickej olympiády  
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 Veľtrh cvičných firiem České Budejovice 
 súťaž o vianočnú výzdobu tried   
 školské kolá v olympiáde v anglickom jazyku 
 školské kolá v olympiáde v ruskom jazyku 
 školské kolá v olympiáde v nemeckom jazyku 
 olympiáda ľudských práv 
 vianočné kvízy a vianočné tajničky 
 triedne kolá súťaže Za krásu slová 
 obvodné kolo olympiády  z anglického jazyka 
 školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti 
 triedne kolá súťaže Hviezdoslavov Kubín 
 súťaž vo varení v Nyíregyháze s cieľom nadväznosti a rozvíjaní nových 

kontaktov 
 medzinárodná súťaž Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa 
 medzinárodná súťaž cukrárov  
 ročníkové prace v odboroch cukrár pekár, cukrár kuchár, kuchár 
 obvodné kolo v stolnom tenise chlapcov 
 obvodné kolo futsal chlapci  

 iBobor –informatická online súťaž  

 obvodné kolo bedminton chlapci  

 obvodné kolo stolný tenis dievčatá  

 triedna informatická súťaž - vianočný obrázok 

 medziročníkový basketbalový turnaj 

 skok do výšky –  „vianočná laťka“ 

 školské kolo - matematická olympiáda  

 obvodné kolo volejbal chlapci / 

 školská súťaž z chémie  

 súťaž a výstava - Incheba Bratislava v odbore kuchár 

  Fiktívna firma  -„ Vitajte v našom regióne“ Bratislava  
  Fiktívna firma –„ Vítejte u nás“ České Budejovice 
 triedne kolá súťaže z odborných predmetov 
 medzinárodná súťaž  „Eurocup 2017“ – v odbore čašník 
 súťaž „Moderná Európa“  v Bratislave, v odbore čašník - barman, cukrár 

a v odbore predavač, obchodný pracovník a pracovník marketingu 
 medzinárodná súťaž „Sweet cup 2017“ 
 súťaž Koláč rádia Regina – 90. výročie. 

 
 

Exkurzie:  
 Košický zlatý poklad  
 Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4  Košice  
 Exkurzia Bardejov  
 Medzinárodný veľtrh CR a GastroDanubius Bratislava  
 návšteva Konkatedrály sv. Mikuláša 

 návšteva hrobu mučeníka biskupa Gojdiča v gréckokatolíckej katedrále sv. 
Jána Krstiteľa 

 Exkurzia Viničky 

 Exkurzia hotel Kempinski 
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 Exkurzia Duchovné poklady mesta Prešov – kópia Turínskeho plátna 
v gréckokatolíckom katedrálnom chráme Jána Krstiteľa v Prešove 

 Exkurzia do Imuny Šarišské Michaľany 

 Exkurzia Hniezdne – návšteva Nestvil Parku 

 Exkurzia do Botanickej záhrady 

 Exkurzie do fitnes centier 
 Exkurzia Dni mesta Košice 2018    
 Košický zlatý poklad a historické pamiatky mesta Košice  
 Odborná exkurzia do špecializovanej predajne  
 Exkurzia Prešovský Trojičný jarmok  
 Poznávacia exkurzia – Bratislava - Viedeň  
 Exkurzia – Mlyny Trebišov pre žiakov v odbore pekár cukrár 
 Exkurzia pre družobnú školu Westsik Vilmos Élelmiszeripari 

Szakgimnáziumés Szakkozépiskola, Nyíregyháza, HUNGARY – Spišský hrad, 
Levoča a Vysoké Tatry. 
 

 
Tieto medzinárodné dni sa pripomínali na hodinách: 

 Európsky deň jazykov (26. septembra) 
 Deň boja za slobodu a demokraciu – rozhlasové vysielanie (november) 
 Medzinárodný deň študentstva (november) 
 Deň boja proti AIDS – rozhlasové vysielanie (december) 

- Červená stužka   
 Deň oslobodenia mesta Prešov 
 Svetový deň výživy 
 Svetový deň vegánstva 
 Deň Prešovskej univerzity počas Týždňa vedy a techniky (november) 
 Advent v Prešove –prezentácie zamerané na výrobky s CHZO a výrobcov 

medovníkov (december) 

 Deň sv. Valentína (február) 

 Európsky deň mozgu 

 Marec mesiac kníh 

 Deň narodenia Jana Amosa Komenského a Deň učiteľov (marec)    

 Svetový deň zdravia (marec) 

 Deň Zeme (apríl) 

 pripomenutie skončenia 2. svetovej vojny v Európe ( máj)  

 Deň Zeme  - aktivity ekológie a separácie odpadov 

Iné aktivity školy:  
 Deň otvorených dverí PSK 
 Imatrikulácia žiakov prvých ročníkov 
 kontrola odbornej praxe IV.B   
 pravidelné zasadnutia PK 
 realizácia Baristického kurz 
 odborný seminár „Novinky zo sveta cake designu“ 
 vypracovanie TVVP 
 vypracovanie individuálne časovo-tematické plány pre potreby integrovaných 

žiakov 
 aktivity PK počas Dňa otvorených dverí a Sweetcup 
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 aranžérske aktivity na  akciách v škole a mimo školy  
 divadelné predstavenie v anglickom jazyku „TheHeroes“ v kine Scala 
 vianočná besiedka v telocvični 
 Modelovanie dekorácií z gumpasty DAISY pod záštitou firmy Decoro - 

v odbore cukrár 
 Školenie v pivovare Radegast ako súčasť prípravy odboru biochemik 

 Seminár Pearson – ako urobiť hodinu ANJ zaujímavejšou 

 Školský ples 

 Juniáles  

 rekvalifikácie – odbor cukrár, kuchár, mäsiar 

 DOD pre odbor hygiena potravín 

  prezentácia našej školy na základných školách 

 vytvorenie učebného materiálu na používanie nových surovín v gastronómií 

 odborná prax odboru Hygiena potravín – príprava sanitačného programu 

 spolupráca so ŠIOV pri príprave odboru biochemik  

 údržba elearningového portálu na stránke školy 

 údržba a prevádzka elektronickej žiackej knižky  

 Spravovanie web stránky + instagramu pre fiktívnu firmu pôsobiacu u nás 

v škole 

 Projektové aktivity „Erasmus+“ 

  Krúžková činnosť 

  verejná zbierka – Modrý gombík 

  zorganizovaná aktivita - Milujem svoje mesto 

 Priebežná gramatická a typografická úprava článkov o akciách školy 

zverejňovaných na na webovej stránke školy  

 Aktívna účasť pri tvorbe korešpondenčných písomností súvisiacich 

s plánovaným  130.  výročím vzniku školy a tiež pri tvorbe niektorých ďalších 

dokumentov súvisiacich s chodom školy  

 Vykonanie odborného dozoru nad právoplatným priebehom Štátnych skúšok 

z písania a korešpondencie na základe získanej funkcie skúšobnej komisárky 

Ing. Ingrid Dzurjová 

 spracovaný videoklip - príprava a vyhotovenie videoklipu o SOŠ obchodu 
a služieb, o možnostiach štúdia, o odbornej  praktickej príprave žiakov 
( odborný výcvik, odborná prax) aktivitách školy, mimoškolských aktivitách, 
o programe podpory aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy -  
Erasmus+, krúžkovej činnosti, o úspechoch našich žiakov, súťažiach, športovej 
činnosti, prezentácia odbornej činnosti a zručnosti žiakov, zahraničnej praxe -  
podklad pre prezentáciu školy 

 príprava a realizácia propagácie školy na akcii – 1. narodeniny PSK Arény – 24 

hodinové korčuľovanie  

 
V rámci výchovného a kariérového poradenstva a činnosti výchovného poradcu v 
boli vykonané nasledujúce aktivity: 
 
1. vzdelávanie žiakov ŠVVP – (vypracované individuálne vzdelávacie programy) 
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a) v tomto školskom roku, v spolupráci CPPP a P, Prešov, boli začlenení žiaci so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a so zdravotným 
znevýhodnením (ZZ), 

2. spolupráca s CPPP a P – Prešov, 
3. školské poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania u žiakov s výchovno-                                                             
    vzdelávacími problémami, prevencia sociálno-patologických javov, 
4. pomoc pri adaptácii žiakov na nové prostredie a  podmienky školy, 
5. orientácia a usmerňovanie predbežného záujmu žiakov pri výbere ďalšieho                                       
    študijného zamerania, 
6. poskytnutie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom. 
 
 
Prehľad aktivít uskutočnených v tomto školskom roku: 
september: 

o zabezpečená integrácia žiakov, 
o vypracované pedagogické charakteristiky žiakov v spolupráci s triednymi 

učiteľmi pre podklady rediagnostiky žiakov so ŠVVP, 
o zabezpečené individuálne konzultácie so žiakmi, ich zákonnými zástupcami, 

triednymi učiteľmi,  
o dohodnutá spolupráca s externými prednášateľmi zabezpečujúcimi prednášky 

a besedy, beseda s CPPPaP  na tému:  Adaptácia a adjustácia na nové 
podmienky školy – I. D, 

október: 
o v čase konzultačných hodín zabezpečené výchovné poradenstvo pre žiakov a 

rodičov , 
o uskutočnená beseda s CPPPaP  na tému:  Adaptácia a adjustácia na nové   

podmienky školy – I. A, B, C   
o vypracovanie pedagogickej charakteristiky žiakov v spolupráci s triednymi 

učiteľmi pre podklady rediagnostiky žiakov so ŠVVP, 
november: 

o v čase konzultačných hodín zabezpečené výchovné poradenstvo pre žiakov 
a rodičov, 

o vyhotovená informačná tabuľa o možnostiach štúdia na VŠ, 
december: 

o prednáška a film o problematike HIV a AIDS - II. C II. B I HP – 1. 12. 2017, 
január: 

o štúdium materiálov v oblasti výchovného poradenstva, 
o vypracovanie polročnej správy činnosti VP 

február: 
o stretnutie výchovných poradcov ZŠ, poskytnutie informácií o možnostiach 

štúdia na našej škole, o duálnom vzdelávaní / ŠIOV, 
o propagácia pomaturitného štúdia – HP, 
o individuálne pohovory so žiakmi, 
o bolo uskutočnené stretnutie žiakov II. A, II. B triedy – Program rozvoja osobnosti 

žiaka so zameraním  na drogovú prevenciu (PROŽ) – 13. 02. 2018, CPPPaP –
Mgr. J. Štofaňáková, 

marec: 
o bola uskutočnená beseda s pánom  Jakubom Harčárom – šéfom skupiny 

anonymných alkoholikov – 14. 03. 2018, 
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o bola uskutočnená beseda v spolupráci s CPPPaP na tému: Šikanovanie, 
kyberšikana – I. A, I. B, I. C – 21. 03. 2018, Mgr. J. Štofaňáková, 

o bolo uskutočnené stretnutie žiakov II. A, II. B triedy – Program rozvoja osobnosti 
žiaka so zameraním  na drogovú prevenciu (PROŽ) – 27. 03. 2018, CPPPaP –
Mgr. J. Štofaňáková, 

o konzultácie so žiakmi, 
apríl: 

o beseda s CPPPaP na tému: Príprava na pracovný pohovor – IV. A, IV. B -  04. 
04.2018 – Mgr. M. Kuchta, 

o účasť na porade výchovných poradcov – 17. 04. 2018 – DUAL 18+, duálne 
vzdelávanie vo forme pomaturitného vyššieho odborného vzdelávania, 

o bolo uskutočnené stretnutie žiakov II. A, II. B triedy – Program rozvoja osobnosti 
žiaka so zameraním  na drogovú prevenciu (PROŽ) – 26. 04. 2018, CPPPaP –
Mgr. J. Štofaňáková, 

máj: 
o štúdium materiálov a aktualizácia nástenky VP, 
o účasť na seminári – Kritické myslenie – nevyhnutnosť v 21. storočí, CPPPaP, 

PO, -04. 05. 2018, 
o riešenie výchovných problémov so žiakmi v spolupráci s triednymi učiteľmi, 
o bola uskutočnená beseda  s CPPPaP na tému: Prevencia obchodovania 

s ľuďmi – 30. 05. 2018, Mgr. J. Štofaňáková,  
o bolo uskutočnené stretnutie žiakov II. A, II. B triedy – Program rozvoja osobnosti 

žiaka so zameraním  na drogovú prevenciu (PROŽ) – 31. 05. 2018, CPPPaP –
Mgr. J. Štofaňáková, 

jún: 
o účasť na workshope – Chuť žiť - 01. 06. 2018, 
o analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov, 
o vypracovaný dotazník – Kyberšikana, 
o vypracovanie správy 

 
 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

 

Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych 

časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na 

možnostiach a danom učive.  

Účasť na projektoch: 

MOBILITY – Leonardo Da Vinci – Krakov – výmenná prax 

Realizované projekty: 

Moderná  stredná škola v 21. storočí – úspešne ukončený v novembri 2015. 

Prostredníctvom projektu Erasmus+: Sme v Európe sa žiaci druhého a tretieho 

ročníka v odbore kuchár, cukrár, čašník zúčastnili výmennej odbornej praxi vo Viedni. 

Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka v odbore pracovník marketingu, obchod 

a podnikanie, cukrár, kuchár zúčastnili výmennej odbornej praxi v Miláne. 
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k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou: 
 

v školskom roku 2017/2018  nebola na škole vykonaná kontrola zo strany ŠIC. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach: 
 

SOŠ obchodu a služieb v Prešove vlastní budovu školy na Sídlisku duklianskych 
hrdinov 3, reštauráciu SEN, 2 telocvične a Sladký Sen na Čapajevovej ulici v Prešove. 
Výchovno-vzdelávací proces prebieha v 20 klasických učebniach a v 10 odborných 
učebniach.Všetky odborné učebne, zborovňa učiteľov a kabinety sú napojené na 
internet. 
Škola má vytvorené  veľmi dobré podmienky na výučbu a tiež pre záujmovú činnosť 
v oblasti športu. Každá trieda je zabezpečená kmeňovou triedou, okrem toho sú 
k dispozícii učebne na bifurkáciu tried na delených hodinách. V škole sa nachádza 7 
počítačových učební, žiacka knižnica, 2 telocvične  s príslušenstvom (šatne, sprchy, 
sociálne zariadenie), futbalové ihrisko a florbalové ihrisko. Študenti sa môžu stravovať 
v reštaurácií SEN. V priestoroch školy majú k  dispozícii bufet a kopírovací stroj.  
V školskom roku 2017/2018 sa praktické vyučovanie žiakov v jednotlivých odboroch 
uskutočňuje prostredníctvom odborného výcviku a odbornej praxe a to skupinovou 
a individuálnou formou.  Odborný výcvik vo všetkých študijných a učebných odboroch 
prebiehal v súlade so ŠKVP.  
 
Cieľom odborného výcviku je každému žiakovi poskytnúť príležitosť dosiahnuť úspech 
a rozvíjať sa žiaducim smerom, čo realizujeme nielen prostredníctvom odborného 
výcviku, ale ja prostredníctvom účastí na organizovaných súťažiach, absolvovaním 
výmennej praxe v Poľsku a v Čechách a krúžkovou činnosťou a organizovaním kurzov.  
 
Skupinový odborný výcvik - odbor kuchár sa vykonáva v pracoviskách praktickej 
prípravy, pod vedením majstrov odbornej výchovy : 
SOP SEN Prešov – MOV: Tomaščíková,  Mgr. Gajdoš, Bc. Engeľ 
Hotel Polo, Prešov – MOV: Bc. Girašeková,  
Obchodná Akadémia Prešov – MOV: Bc. Kormošová 
Magister - Vysokoškolský internát  
Individuálny odborný výcvik odboroch kuchár sa  realizuje v zmluvných 
pracoviskách Prešova a okolia a to v školských a  reštauračných zariadeniach a 
vývarovniach pod vedením MOV: Mgr. Kmecovejt.j.: 
Gymnázium Konštantinová Prešov,  reštaurácia GRAND Prešov, DK Prešov, 
TENISCENTRUM Tatranská Lomnica,  Beliér Prešov, Gazdovská reštaurácia Prešov, 
Magister - Vysokoškolský internát, Kempinski – Vysoké Tatry. 
 
Skupinový odborný výcvik, v študijných a učebných odboroch čašník (servírka) sa  
realizuje v pracoviskách praktickej prípravy, pod vedením majstrov odbornej výchovy: 
SOP SEN  – MOV: Piroš, Kvašňáková 
Reštaurácia Club Prešov – MOV: Bc. Sabolová 
Reštaurácia Grand Prešov – MOV: Poľanská 
Individuálny odborný výcvik v odboroch čašník sa  realizuje v zmluvných 
pracoviskách - hotel POLO, hotel Francesco Prešov, hotel Kempinski Štrbské Pleso, 
Belier Prešov. 
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V odbore cukrár sa odborný výcvik realizuje v stredisku odbornej prípravy SEN 
skupinovou formou, pod vedením MOV Bc. Basista a Bc. Mižišinová. 
 
Individuálny odborný výcvik v odbore cukrár  je uskutočňovaný  aj v zmluvných 
pracoviskách mesta Prešov a jeho okolia:Florida, Vysokoškolský internát, hotel 
Kempinski Štrbské Pleso, Valmar, Svet koláčov.  
 
V odbore cukrár  pekár sa odborný výcvik realizuje v Šarišských pekárňach Prešov, 
skupinovou formou, pod vedením majstra odbornej výchovy Mgr. Kiliana. 
 
Skupinový odborný výcvik v študijných a učebných odboroch pracovník 
marketingu, obchodný pracovník,  podnikanie  v remeslách a službách, 
predavač, mäsiar,aranžér sa realizuje v bufetoch odbornej prípravy a na zmluvných 
pracoviskách pod vedením majsteriek odbornej výchovy: 
Okresný úrad, Prešov – MOV: Bc. Sabolová 
MPC Prešov – MOV: Mgr. Pavúková 
VÚC, Prešov – MOV: Mgr. Evinová 
OBI, Prešov – MOV: Bc. Jaroščáková 
Hypertesco, Prešov – MOV: Bc. Gajdošová 
Kaufland, Prešov – MOV: Ing. Brehuvová, Bc. Šimon 
Mobelix, Prešov – MOV: Ing. Brehuvová 
 
Individuálny odborný výcvik v odboroch pracovník marketingu, obchodný 
pracovník sa realizuje v zmluvných pracoviskách: 
DM drogéria, Prešov – Bc. Šimon 
Movyrob, Prešov – Bc. Šimon 
Potraviny Návrat – Bc. Šimon 
 
Duálne vzdelávanie sa uskutočňuje: 
1. Dm drogériamarket 
2. Deichmann – obuv 
3. Kaufland,  

 
Koordinátorom pre duálne vzdelávanie je Bc. Šimon. 
 
Nakoľko prísun finančných prostriedkov zo ŠR nie je vysoký, v škole sú plánované len 

nutné opravy a rekonštrukcie, taktiež sa sleduje šetrné nakladanie so školským 

majetkom. 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

(k 31. 12. 2017): 

 

viď. príloha 
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n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 

Strategickým cieľom školy je dopracovanie odbornej transformácie školy s dôrazom 
na flexibilného absolventa, ktorého profil vyjadruje európsku dimenziu vzdelania. Úsilie 
učiteľov bolo zamerané na vyučovacie stratégie, metódy a postupy (interaktívne 
zážitkové a skúsenostné učenie, projektové vyučovanie a pod.), ktoré prepájajú učenie 
so životom a rozvíjajú kompetencie žiakov. Vo všetkých predmetoch boli stanovené 
výstupné vedomosti a zručnosti a rovnako boli stanovené nástroje hodnotenia a kritériá 
úspešnosti, ktoré sú súčasťou tematických a modulových plánov pre jednotlivé 
predmety a tým splnená objektivizácia hodnotenia žiakov vo všetkých predmetoch. Je 
vytvorená  a priebežne doplňovaná a aktualizovaná databáza učebných textov, 
materiálov a praktických úloh pre všetky ročníky.Splnenie cieľa sa dosahuje aj  
humanizáciou školy a výchovy cez stratégie a metódy, ktoré akceptujú vzťahovú 
a ľudskú stránku interakcie vo výchovnom procese v súlade s vytýčenými vzdelávacími 
cieľmi. 
 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky: 

 

SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 - úzka špecifikácia školy 
 - dostupnosť školy, poloha, vybavenosť 
 - vysoký kredit školy na verejnosti pri 
prezentácií prostredníctvom rôznych 
aktivít 
 - reprezentácia v gastronomických 
súťažiach, odborných i športových 
súťažiach 
 - úspešnosť absolventov: 

a) pri prijímaní na vysoké školy 
b) pri zamestnávaní sa 

 - 100 % kvalifikovanosť učiteľov 
 - odborná prax v zahraničí 
 - príprava absolventa pre život (do 
praxe) 
 - podpora projektov vzájomnej 
partnerskej výmeny 
 - úspešnosť v medzinárodných 
projektoch a 
   projektoch na čerpanie štrukturálnych 
fondov 

 - pokles záujmu o učebné odbory – 
mäsiar, pekár 
 - nízka vedomostná úroveň žiakov 
prichádzajúcich na školu 
 - narušovanie výchovno-vzdelávacieho 
procesu žiakmi s negatívnymi návykmi 
z rodinného prostredia  
 - lepšie vybavenie učební pre 
gastronómiu (najnovšie trendy) 
 

Príležitosti Ohrozenia 

 - zlepšovať výchovno-vzdelávací 
proces dopĺňaním pedagogických 
a odborných vedomosti pedagogických 
zamestnancov. 

 - obmedzenie možnosti delenia pri 
vyučovaní odborných a 
všeobecnovzdelávacích predmetov 
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    - práca s talentovanými žiakmi 
   (príprava na súťaže) 
- skvalitňovať materiálno-technické 
vybavenie školy 
 - využiť potenciál u pedagogických 
zamestnancov pri rôznych kurzov pre 
žiakov 
 - získať rodičov pre lepšiu spoluprácu 

 - znižovanie kvality vyučovacieho 
procesu -  
    výuka v celých triedach 
 - nepriaznivý demografický vývoj 
spôsobujúci všeobecne nižší záujem 
absolventov základných škôl o štúdium 
 - nepriaznivé sociálne prostredie 
a rodinné zázemie veľkého počtu žiakov 
 - nezáujem o spoluprácu zo strany 
rodičov u slabo prospievajúcich žiakov 
- zníženie motivácie učiteľov, morálne 
slabé ohodnotenie pedagogických 
zamestnancov 
- otváranie študijných a učebných 
odborov, tých istých, na niekoľkých 
školách v regióne 

 
Ďalšie informácie: 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole: 
Personálne a psychohygienické podmienky školy sú zabezpečené na veľmi dobrej 
úrovni. Rozvrh hodín a prestávky rešpektujú psychohygienické potreby žiakov 
a učiteľov. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni a reštaurácii Sen. 
 
b) Voľnočasové aktivity školy: 
Mimoškolskú záujmovú činnosť prostredníctvom vzdelávacích poukazov využilo 
v hodnotenom školskom roku 412 žiakov je zaevidovaných v 31 krúžkoch – Anglický 
jazyk vo filme (filmová angličtina), Baristický, Barmanský, Bedmintonový, Biológia v 
praxi, Beh pre srdce,Carwing,Cukrárenske dekorácie,  Cvičná firma 1, Fiktívna firma, 
História mesta Prešov, Hudobný,  Ja a moja finančná gramotnosť, krúžok 
Korčuľovania, Krúžok spoločenských a charitatívnych aktivít, Kvalita potravín, 
Literátúra a film, Matematika hrou, Mladý informatik, Moderná gastronómia, Nemecký 
jazyk – ABITUR, Obchodné centrá, Ochrana práv spotrebiteľa, zákazníka, občana 
v EÚ, Poznaj svoje mesto, Praktická angličtina, Precvičovanie ADK, SJ pre cudzincov, 
Športové hry (dievčatá), Športové hry (chlapci), Tradícia mesta Prešova, Turisticko-
poznávací. 
 
c)Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom: 
Rodičovské združenie podporuje školu vo všetkých oblastiach a činnostiach, hlavný 
aspekt je stránka finančná – materiálno-technické vybavenie školy, nákup odbornej 
literatúry, zaplatenie poplatkov na vedomostných a športových súťažiach, drobné 
vecné ceny na školských súťažiach, podpora projektov a pod. 
 
d) Vzájomné vzťahy: 
Integrácia teoretických vedomostí žiakov s praktickými skúsenosťami bola realizovaná 
prostredníctvom odbornej praxe aj na vysunutých pracoviskách – Grand hotel 
KempinskiHighTatras, Tenis Centrum Tatranská Lomnica. 
Poskytovanie služieb verejného stravovania, ponuka cukrárenských výrobkov, 
spolupráca s neziskovými organizáciami, spolupráca s Prešovskou univerzitou, 
knižnicou P. O. Hviezdoslava, transfúzna stanica, CNC, nezisková organizácia Orbis, 
PZ v Prešove, HZ v Prešove, VaV akadémia v Prešove. 
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Záver: 
 

Zámerom tvorby tejto správy bolo poskytnúť čo najobjektívnejší obraz o činnosti Strednej 

odbornej školy gastronómie a služieb, SDH 3, 081 34  Prešov v školskom roku 2017/2018. 

Škola považuje hodnotené obdobie svojej činnosti vzhľadom na podmienky, v ktorých pracuje, 

za veľmi  dobré.  Prejavilo sa to v šírke a rozmanitosti plnených úloh, v plnení výchovno-

vzdelávacích cieľov, v zabezpečení mnohých ďalších činností. 

Možnosti naplnenia nových pedagogických úloh sú vždy otvorené a veríme, že sa nám aj 

naďalej bude dariť napĺňať ich zaujímavými činnosťami nielen pre žiakov, pedagógov ale aj 

rodičov a širokú verejnosť. 

 

 

 

Predkladá: Mgr. Peter Kakaščík, riaditeľ SOŠ gastronómie a služieb  

 

 

 

Stanovisko Pedagogickej rady: 
Výsledky o výchovno - vzdelávacej činnosti boli prerokované na pedagogickej rade dňa 

4. októbra 2018 

 

 

 

Stanovisko rady školy: 
Rada školy pri Strednej odbornej škole gastronómie a služieb, SDH 3, 081 34  Prešov  

o d p o r ú č a  Prešovskému samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi Strednej odbornej školy 

gastronómie a služieb, SDH 3, 081 34  Prešov schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018. 

 

Prerokované bude dňa 4. októbra 2018 

 

Ing. Jozef Leško 

     predseda RŠ 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 
Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy gastronómie a služieb, 

SDH 3, Prešov schvaľuje  -  neschvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – 

vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 

 

 

 

                        PaedDr. Ján Furman 

                                vedúci odboru  

 

 


