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1.  
1.1 a) Základné identifikačné údaje o škole  
 

1. Názov školy:                Stredná odborná škola 

2. Adresa školy:               Garbiarska 1, 060 01  Kežmarok 

3. telefónne číslo:             052/452 3353, 052/452 5713                

4. webové sídlo:                www.sos-garbiarska1-kk.sk        

5. mail:                            sekretariat@sosgarbiarska.sk 

 
 

6. Vedúci zamestnanci školy   

Meno a priezvisko Funkcie 

Ing. Vojtech Wagner riaditeľ školy  

Ing. Marta Mašteniková zástupca riaditeľa školy pre TV  

Ing. Juraj Soska zástupca riaditeľa školy pre PV 

 

7. Členovia rady školy  

Mgr. Zuzana Petrasová  predseda, za pedagogických pracovníkov 

Beáta Zavacká tajomník, za nepedagogických pracovníkov 

Sofia Harastyová za žiakov 

Ing. Tatiana Bizubová za pedagogických pracovníkov 

Veronika Hrčová za rodičov 

Edita Nosáľová za rodičov 

Martina Michalisková za rodičov 

Pavel Hudaček za PSK 

MUDr. Pavol Slovík za PSK 

Ing. Zakucia Ján Za PSK  

Mgr. Tomáš Šimoňák za PSK 

 

1.2 b) Údaje o zriaďovateľovi                 
Prešovský samosprávny kraj 

odbor školstva 

adresa:       Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

tel. číslo:   051/ 70 81 702 

Email:       skolstvo@vucpo.sk  

 

 

http://www.sos-garbiarska1-kk.sk/
mailto:sekretariat@sosgarbiarska.sk
mailto:skolstvo@vucpo.sk
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1.3 c) Údaje o rade školy, predmetových komisiách a iných 

poradných orgánoch školy 
 

1.3.1 Výročná správa rady školy pri SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok 
 

Rada školy bola ustanovená 26.11.2020 a potvrdená zriaďovateľom 1.12.2020. 

 

1. Členovia RŠ:    

 

Predsedníčka RŠ: Mgr. Petrasová Zuzana                        pedagogický zamestnanec 

Tajomníčka RŠ:  Beáta Zavacká                                       nepedagogický zamestnanec 

 

Členovia RŠ:   Ing. Bizubová Tatiana                              pedagogický zamestnanec 

                        Hrčová Veronika                                      zástupca rodičov 

                        Nosáľová Edita                                         zástupca rodičov 

                        Michalisková Martina                              zástupca rodičov 

                        Hudaček Pavel                                          zástupca VÚC 

                        MUDR. Slovík Pavol                                zástupca VÚC 

                        Ing.  Ján Zakucia                                       zástupca  VÚC 

                        Mgr. Šimoňák Tomáš                               zástupca VÚC 

                        Harastyová Sofia                                      zástupca žiakov 

 

 

2. Zasadnutia rady školy:    9.2.2022 

                                     28.2.2022 

                                       8.6.2022 

  

Prvé zasadnutie Rady školy v roku 2022 sa konalo 9.02.2022. Toto stretnutie sa 

realizovalo o 15:00 v salóniku budovy riaditeľstva SOŠ Garbiarska. Na stretnutí sa 

schvaľoval plán činnosti RŠ na rok 2022, čítali sa správy o výsledkoch hospodárenia 

školy, správa o výchovno – vzdelávacom procese za 1. polrok r. 2021/2022. Schválili sa 

aj kritériá na prijímacie konanie na rok 2022/2023 a návrh počtu žiakov na nadstavbové 

štúdium. 

 

Ďalšie zasadnutie,28. 2. 2022, sa uskutočnilo formou „per rollam“. Schvaľovali sa 

kritériá pre prijatie na šk. rok 2023/2024. 

 

8. 6. 2022 sa konalo zasadnutie RŠ opäť v salóniku budovy riaditeľstva SOŠ Garbiarska, 

na ktorom sa prerokovali: správa o prijímacích pohovoroch, správa o maturitných 

skúškach za šk. rok 2021/2022 a príprava záverečných skúšok 2021/2022. 

 

 

1.3.2 Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach 
 

Poradným orgánom riaditeľa SOŠ počas šk. roka 2021/22 boli: 

 stála komisia SF, ktorá posúdila a objektívne zhodnotila všetky predložené žiadosti a navrhla 

výšku prideleného príspevku, na základe doporučenia komisie riaditeľovi SOŠ rozhodla o 

pridelení a výške príspevku, 

 vyraďovacia komisia - navrhuje ďalšie nakladanie s neupotrebiteľným majetkom štátu v 

správe školy, 
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 likvidačná komisia - zabezpečuje fyzickú likvidáciu vyradeného nefunkčného hmotného 

majetku školy, 

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

mánk a navrhuje opatrenia na ich predchádzanie, 

 stravovacia komisia - predkladá riaditeľovi SOŠ pripomienky stravníkov priamo v stredisku 

praktického vyučovania. 

 8 predmetových komisií, ktorých prácu riadili:  

1. PK - slovenský jazyk a  literatúra                    vedúci: Mgr. Monika Juchová  

2. PK - cudzie jazyky – NEJ, ANJ                         vedúci: Mgr. Lucia Bednarčíková 

3. PK - všeobecnovzdelávacie predmety: 

       OBN, DEJ, ETV, NAB, PSP, PSK,SVP, 

        PPU, SLK                                              vedúci: PaedDr. Palmíra Kendžírová  

4. PK - telesná výchova - TSV                     vedúci: Mgr. Igor Vaverčák  

5. PK – MAT, FYZ, CHE, INF                       vedúci: Mgr. Ján Husár  

6. PK - stavba, drevo                                    vedúci: Mgr. Mária Pjonteková 

7. PK – výroba konfekcie, vlasová kozmetika, 

       kozmetik, kaderník                      vedúci: Mgr. Jarmila Husáková  

8. PK – ekonomika, obchod, služby 

                         vedúci: Ing. Marek Gaborčík  

 

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 taktiež termíny a obsah zasadnutí predmetových komisií. 

Stanovené úlohy a ciele sa snažili plniť, pravidelne sa stretávali, vyvíjali bohatú výchovno-

vzdelávaciu činnosť, o čom svedčia  hodnotiace správy vedúcich PK z konca školského roka. 

 

 

Práca poradných orgánov - Kompetencie vedúcich PKj a správy z činnosti PK 
 

1. Vypracovanie plánu zasadnutí PK, ich zvolávanie a vedenie. 

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

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

skúšky. 

4. Navrhovanie nových metód a spôsobov výučby, využitie IKT a didaktickej techniky, 

navrhovanie spôsobov pre zlepšenie medzi predmetových vzťahov. 

5. 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. 

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

vybavenie odborných učební a laboratórií. 

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

materiálovo činnosti PK pre zverejnenie na web stránke školy. 

8. Zapisovanie správ zo školení a ich archivovanie. 

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

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

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

 sledovanie plnenia vzdelávacích štandardov,  školských vzdelávacích programov 

 sledovanie aktualizácie obsahu učiva v časovo-tematických  plánoch 
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 sledovanie zahrnutia finančnej gramotnosti a environmentálnej výchovy do učebných 

plánov. 

12.Priebežné sledovanie kvalifikačného a odborného rastu jednotlivých členov PK formou 

kontinuálneho vzdelávania a kvalifikačného štúdia, školení a seminárov. 

13.Sledovanie odbornosti výučby - používanie vhodných učebníc, odbornej literatúry, 

časopisov, zákonných predpisov, učebných pomôcok. 

14.Prejednávanie plánov exkurzií v rámci PK. 

15.Organizovanie spoločných zasadnutí PK učiteľov a majstrov PK. 

16.Vedenie členov PK k tvorbe estetického životného prostredia. 

17.Zavádzanie  nových foriem a metód práce pre zvýšenie vedomostnej úrovne žiakov a ich 

motiváciu. 

18.Sledovanie stavu učebných pomôcok v kabinet. zbierkach, ich dopĺňanie, využívanie, nákup 

odbornej  literatúry. 

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

20.Príprava tém na maturitné skúšky a ZUS. 

21.Starostlivosť o začínajúcich učiteľov v rámci PK. 

22. Kontrola a revidovanie ŠkVP v súlade s platnou legislatívou. 

 

 

1.3.2.1 Hodnotiaca správa PK SJL  
 

Zloženie PK: 

Zloženie PK: 

 

Mgr. M. Juchová  SJL, ESV 

Mgr. Z.  Jurská  SJL, ESV 

PaeDr. P. Kendžírová SJL, OBN 

Mgr. I.Grigláková SJL, NEJ 

Mgr. Z.Petrasová SJL - ETE 

 Členky  PK sa schádzali  plánovane . Pre karanténu a Covid 19 to bolo obmedzené. Na 

svojich stretnutiach sa riadili  plánom práce, ktorý schválili na prvom zasadnutí v septembri 

a pokynmi MŠ SR. 

Členky PK sa  priebežne podieľali na plnení týchto úloh: 

- vypracovali plán práce na školský rok. 2021/2022, 

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

- vypracovali  nové učebné plány v súlade  so ŠVP, 

- zostavili online 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. 

September: 

Vyučujúce SJL: 

-  v 1. ročníkoch napísali a opravili vstupné testy,  

- vypracovali IVVP, správy a materiály pre integrovaných žiakov,  

- vypracovali  študijné materiály pre žiakov s individuálnym študijným plánom, 

Október -máj: 

-pre karanténu Covid 19 sa vyučovalo v našej škole dištančnou aj prezenčnou formou. 

Zúčastňovali sme sa pedagogických rád per rollam, kde sme schvaľovali kritéria na prijatie, 

ukončenie štúdia a iné pedagogické dokumenty. 

November: 

-vyučujúce  SJL vypracovali správy  o výsledkoch v predmete k štvrťročnej klasifikácii, 

December: 
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-vyučujúce  SJL vypracovali správy  o výsledkoch v predmete k polročnej klasifikácii, 

Február: 

-vyučujúce končiacich ročníkov SJL  Mgr. M. Juchová ,  Mgr. Z. Jurská pripravovali žiakov na 

MS, 

Marec:  

-členky PK SJL sa stretli prezenčne na zasadnutí, aby vypracovali návrh na úpravu maturitných 

tém na ústnu formu IČ MS, 

-vyučujúce  SJL vypracovali správy  o výsledkoch v predmete k trištvrteročnej klasifikácii, 

Apríl: 

- 15.3.2022 sa uskutočnila PFIČ MS zo SJL. Zúčastnilo sa je 37 žiakov, z toho 5 žiaci túto 

skúšku neurobili. 

Máj: 

- 30.5. – 1.6.2022 sa uskutočnila ÚFIČ MS zo SJL. 1 žiačka nebola pripustená k MS v riadnom 

termíne, absolvuje ju v septembri. 

- 16.– 20. mája 2022 vyučujúce SJL sa zapojili do šiesteho ročníka Európskeho týždňa 

odborných zručností s cieľom zvýšiť atraktivitu a zlepšiť imidž odborného vzdelávania 

formou projektového vyučovania.  Na tému prechod na obnoviteľné zdroje, cestujeme po 

Európe, európske moderné architektúry, gastronómie štátov EÚ, platobného styku, meny EURO 

a rôznych jazykových aktivít pripravili so žiakmi zaujímavé prezentácie. 

Jún: 

-členky PK SR  sa vyjadrovali k zmenám, ktoré vyplynuli z nového ŠKVP. Zavedením duálneho 

vzdelávania od šk. r. 2021-2022 došlo k zníženiu počtu hodín SJL v 4. roč. študijných odboroch 

kozmetik, mechanik SIZ, klientsky manažér pošty v 4.roč. o 1 hod. 

-zhodnotili celoročnú prácu a schválili záverečnú správu  o činnosti PK SJL za šk. rok 2021-

2022. 

 

 

1.3.2.2 Hodnotiaca správa PK cudzích jazykov  
 

Predmetová komisia cudzích jazykov pracovala v školskom roku 2021-2022 v zložení Mgr. 

Bednarčíková- predseda PK cudzích jazykov, Mgr. Grigláková, Mgr. Ing. Chebanová, Mgr. 

Janeček  a  Mgr. Timko. 

 Pri vyučovaní cudzích jazykov je dôraz kladený na praktické využitie osvojených kompetencií, 

efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa 

Európskeho referenčného rámca založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, 

pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych 

súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca. Úlohou Predmetovej komisie jazykov  je pravidelne 

sa stretávať, komunikovať a  systematicky postupovať pri výučbe jazykov,  hľadať konštruktívne 

riešenia pri vzniknutých problémoch, informovať sa vzájomne o dosiahnutých úspechoch, 

plánovať spoločné akcie a podujatia, neustále prinášať nové podnety na skvalitnenie výučby 

jazykov. Hlavným cieľom je kvalitné vyučovanie jazykov zameraným na rozvoj kľúčových 

kompetencií žiakov a ich celkový osobnostný rozvoj. 

Cudzie jazyky sa zameriavajú na všeobecný jazyk s dôrazom na aktívnu komunikáciu a prípravu 

na maturitné resp. medzinárodné jazykové skúšky. Zároveň však podporujeme rozvíjanie 

odborného jazyka so zameraním na hotelierstvo, gastronómiu, kadernícke a vizážistické služby, 

remeselné služby. 

Pri výučbe používame moderné didaktické pomôcky, či už ide o učebnice, pracovné zošity alebo 

doplňujúce materiály v digitálnej a interaktívnej podobe. Taktiež využívame aj autentické 

materiály vo forme filmov, hudby, novín, časopisov a ďalšie materiály súvisiace s 

poskytovanými učebnými a študijnými odbormi. 

Na škole vyučujeme dva cudzie jazyky, ktoré patria k najpoužívanejším vo svete – anglický 

a nemecký jazyk. Anglický jazyk úroveň (B1) a nemecký jazyk (B1) pre žiakov študijných 
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odborov a úroveň A2 pre žiakov učebných odborov. Tento rok sme po prvýkrát mali dve 

študentky z odboru kozmetik prihlásené na maturitu z anglického jazyka podľa úrovne B2. 

Členovia PK na začiatku školského roka navrhli a odsúhlasili harmonogram akcií, súťaží a 

školení, ktoré by chceli so žiakmi absolvovať. 

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

roka. Prezenčná forma trvala v prvom polroku školského roku 2021/2022 podľa usmernení 

Ministerstva školstva podľa aktuálnej pandemickej situácie a počte pozitívnych prípadov 

v jednotlivých triedach. V prípade vyššieho počtu pozitívne testovaných žiakov, trieda  

pokračovala vo výučbe podľa platného rozvrhu dištančnou formou vzdelávania, žiaci dostávali 

pravidelne úlohy a boli preskúšaní formou online testov a písomiek.  

Na stretnutí predmetovej komisie (PK) bolo skonštatované, že aj napriek dlhému dištančnému  

vzdelávaniu, učebné plány boli v  tomto školskom roku splnené, členovia PK zhodnotili súlad 

prebratého učiva so štátnym vzdelávacím programom (ŠVP),  školským  vzdelávacím  

programom  (ŠkVP)  a tematickými  výchovno-vzdelávacími  plánmi.  

Keďže pandemická situácia nebola dobrá, museli sme zrušiť všetky školské a mimoškolské 

aktivity týkajúce sa spestrenia výučby cudzích jazykov, ako sú olympiády, exkurzie a divadelné 

predstavenia. 

Ciele PK: 

rozvíjať slovnú zásobu a gramatické štruktúry 

prehlbovať znalosti vlastnej kultúry prostredníctvom kultúry inej krajiny 

rozširovať poznatky o histórii, kultúre a spôsobe života v anglicky a francúzsky hovoriacich 

krajinách a porovnávať ich s našim životným štýlom 

uvedomenie si vlastnej identity cez spoznávanie inej kultúry 

viesť mladých ľudí k tolerancii a rasovej znášanlivosti 

pracovať netradičnými metódami, podnecovať a využívať kreativitu, samostatnosť a fantáziu 

študentov 

podeliť sa o vlastné skúsenosti s mladými ľuďmi iných kultúr, uvedomiť si podobnosti aj 

odlišnosti medzi nimi 

naučiť sa nové zručnosti 

porovnať školské systémy a vymeniť si skúsenosti 

Vzdelávanie v prvom cudzom jazyku a rovnako aj v druhom cudzom jazyku smeruje 

k dosiahnutiu úrovne B. 

Multimediálna učebňa 

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese cudzích jazykov patria vyučovacie 

hodiny v multimediálnej a jazykovej učebni, kde žiaci využívajú prostriedky moderných 

technológií (dataprojektor, audio zariadenia). 

Všetci členovia predmetovej komisie cudzích jazykov sa podieľali na tvorbe a úprave Školských 

vzdelávacích programov -  pre  nové študijné a učebné odbory. V novom školskom roku 

2021/2022 naša škola prechádza na duálny systém vzdelávania, z čoho vyplývajú aj zmeny 

v počte odučených hodín cudzích jazykov čo sme museli zohľadniť pri úprave časovo-

tematických plánov. 

Hodnotenie činnosti PK cudzích jazykov:  

Vyučujúci cudzích jazykov kládli dôraz na využitie inovatívnych foriem a metód výučby. 

Sústredili sa na rozvoj jazykových kompetencií, ktoré umožnia žiakom zvládnuť reálne životné 

situácie, pobyt v cudzojazyčnom prostredí, schopnosť využívať relevantný písomný aj ústny 

prejav, pričom zohľadňovali intelektové schopnosti žiaka. 



- 7 - 

 

 

1.3.2.3 Hodnotiaca správa PK všeobecno-vzdelávacích predmetov  

 
PK v tomto šk. roku pracovala v tomto  zložení: 

Vedúca PK: Dr. Kendžírová 

Členovia: Mgr. Žembovič, Mgr.Janeček, Mgr. Petrasová a všetci vyučujúci OBN ,DEJ,  EST , 

ETE,SVP,SLK,PSK,PSP a ostatných spoločenskovedných predmetov. 

 

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

a dištančnou formou sme zrealizovali hlavné úlohy, vyplývajúce z tohto plánu: 

 

1.V septembri 2021 sme zorganizovali s učiteľmi a so žiakmi 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 žiakmi test september 2021-prezenčná 

forma. 

3. Z predmetu Sociálna komunikácia  som vypracovala som 12 zadaní na maturitné skúšky pre 

odbory:   klientsky manažér pošty a kozmetik. 

4.V novembri a decembri sa konali  dištančnou formou triedne kolá a školské kolo 

XXIV.ročníka Olympiády ľudských práv. Využili sme Edu Page, vzhľadom na digitálne 

možnosti žiakov./Kendžírová, Petrasová, Žembovič/. 

5.Žiaci  druhých ročníkov 2.A,2.B,2.C,2.GŠ v predmete OBN prezentovali v power-pointe svoje 

práce na tému: Globálne problémy vo svete. Jednotlivé témy sa týkali týchto aktuálnych 

problémov: ekológia, znečisťovanie a ochrana životného prostredia, vojenské konflikty, 

humanitárna pomoc, civilizačné choroby 21.storočia  atď. 

6.Mgr.Janeček, Mgr.Petrasová, Dr.Kendžírová pripravili vzorové hodiny a aktivity pre žiakov  

v rámci Európskeho týždňa odborných zručností/16.máj-20.máj 2022. 

 

 

1.3.2.4 Hodnotiaca správaPK telesná a športová výchova  
 

Vedúci PK: Mgr. Igor Vaverčák 

Členovia PK: Mgr. Iveta Grigláková, Mgr. Mária Galliková 

Vedúci telovýchovného skladu: Mgr. Igor Vaverčák 

 

1.Činnosť predmetovej komisie telesná a športová výchova 2021/2022: 

V školskom roku 2021/2022  sa vyučovanie riadilo školským Covid automatom, vyhláškami MŠ 

, usmerneniami VUC Prešov a hlavného hygienika SR. Na základe týchto rozhodnutí vyučovanie 

TSV  sa uskutočňovalo online formou a po uvoľnení  prezenčnou formou . Krúžková činnosť 

v tomto školskom roku neprebiehala na základe už spomínaných opatrení. Po uvoľnení opatrení 

sme realizovali kurz ochrany človeka a zdravia, účelové cvičenia v dvoch termínoch / aj na 

jeseň a aj na jar /, školské kolo „O majstra školy“ vo floorbale/ mix/ a volejbalový turnaj 

s názvom „Jarný volejbalový turnaj“ pre pedagógov a zamestnancov  stredných škôl 

sídliacich v meste Kežmarok. 
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1.3.2.5 Hodnotiaca správa o činnosti PK  matematiky, informatiky 

a prírodovedných predmetov  
 

členovia: Mgr. Mária Galliková, Ing. Martin Valluš, Ing. Martin Sokáč, Ing. Slavomíra 

Huťová 

predseda:  Mgr. Ján Husár 

 

Predmetová komisia matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov pracovala 

v uplynulom školskom roku v horeuvedenom zložení. V tomto školskom roku sme sa zaoberali  

globálnym problémami, ale hlavne aktuálnymi, týkajúcich sa bezprostredne vyučovania a to aj 

online, hodnotenia  práce našich žiakov.   

Aj napriek skutočnosti, že 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 dôležitosti 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.  

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

informatiky tiež vznikajú diplomy na športové súťaže  a  aj vedomostné olympiády a množstvo 

ďalších tlačovín pre potreby školy.  

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

a nadstavbové odbory. Tiež 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. 

Po skončení núteného online vyučovania spôsobeného pandémiou corona vírusu, sme opäť 

úspešne rozbehli dobre zabehnutý chod našej školy a predmetovej komisie.  Všetci členovia 

predmetovej komisie si zodpovedne plnili svoje pracovné povinnosti a žiakov hodnotili na 

základe usmernenia MŠ SR.  

Zabezpečili sme úpravy tematický plánov, tvorbu nových, potrebných plánov podľa 

reevidovaného plánu ŠKVP v súvislosti so zaradením duálneho vyučovania v našej škole. 

Verím, že naša práca bude v nasledujúcom školskom roku ešte plodnejšia a efektívnejšia 

 

 

1.3.2.6 Hodnotiaca správa PK stavba – drevo  
 

Predmetová komisia stavba drevo v školskom roku 2021/2022 pracovala v nasledujúcom 

zložení: predseda PK Mgr. M. Pjonteková, členovia Ing. V. Wagner, Ing. M. Mašteníková, Ing. 

J. Soska, Ing. S. Huťová a Ing. M. Kozáková. V školskom roku 2021/2022 sme sa zúčastnili 5 

zasadnutí podľa plánu zasadnutí.  

Hlavné úlohy sme  vytýčili na začiatku roka a na pravidelných štvrťročných zasadnutiach sme 

riešili úlohy vyplývajúce z plánu práce PK spolu s aktuálnymi problémami vo 

výchovnovzdelávacom procese. Počas školského roka sme  plnili úlohy týkajúce sa inovácie 

a aktualizácie učiva, motivácia k samovzdelávaniu žiakov a učiteľov, sledovanie aktualít vo 

svojom zvolenom učebnom odbore štúdiom aj odborných časopisov a účasťou na odborných 

exkurziách.  

V súlade s plánom vzájomných hospitácií v rámci PK sme vykonali hospitácie  hospitujúcimi 

učiteľmi, ktorí majú príslušnú aprobáciu pre daný predmet. Súčasťou hospitácie je hospitačný 

záznam s vyjadrením každého učiteľa.  
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Učitelia odborných predmetov učebného odboru strojný mechanik, murár a stolár Ing. Huťová, 

Ing. Kozáková  a Mgr. Pjonteková v súlade s tematickými plánmi zorganizovali počas školského 

roka niekoľko exkurzií v rámci vyučovacích hodín odborného predmetu, kde sa mali možnosť 

žiaci oboznámiť s materiálmi používanými vo výrobe a praktickými činnosťami, upevniť si svoje 

teoretické vedomosti. 

Ing. Kozáková a Ing. Huťová  zorganizovali exkurziu pre žiakov 3. ročníka študijného smeru 

mechanik SIZ do kotolne firmy SPRAVBYTHERM, Kežmarok.  

Ing. Huťová absolvovala  exkurzie v rámci vyučovacích hodín  na stavbách a predajniach 

stavebných materiálov so žiakmi učebného odboru murár a mechanik SIZ.  

Mgr. Pjonteková - v rámci exkurzií v Stolárstve Bayus, Drevointeriér,  Kežmarok  sa oboznámili 

s materiálmi, strojovým parkom a technológiou  pri výrobe výrobkov z dreva a aglomerovaných 

materiálov. V predajniach stavebných a drevárskych materiálov spoznávali nové výrobky na 

ochranu dreva. 

Účelné využívanie učebných pomôcok umožňuje rýchlejšie a komplexnejšie nadobúdanie 

poznatkov, vedomosti a zvyšuje intenzitu vyučovania. Vzhľadom na nedostatok učebných 

pomôcok pre zabezpečenie názornosti žiaci vyhotovovali učebné pomôcky z papiera v rámci 

predmetu odborné kreslenie a dreva v rámci predmetov technológia a materiály.  

Členovia PK riešili aj dochádzku žiakov na teoretickom a praktickom vyučovaní, Ing. Huťová 

žiakov odboru mechanik SIZ v duálnom vzdelávaní. 

Členovia PK vypracovali návrh tém na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

v zmysle vyhl. č. 318/2008 Z. z. formou praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy 

v študijnom smere mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Maturitné skúšky prebiehali 

v dielňach na Tvarožnianskej ulici, celú prípravu zabezpečil bývalý MOV p. Jurkovič.  

Z dôvodu pandemickej situácie bolo nutné spracovať jednotlivé témy a otázky na ústne 

maturitné skúšky. Učitelia odborných predmetov Ing. Kozáková a Huťová zrealizovali úpravu 

a odovzdali na schválenie.      

V učebných odboroch vyučujúci odborných predmetov  vypracovali   témy na praktickú 

a teoretickú časť záverečných skúšok v súlade s obsahovým a výkonovým štandardom. Témy 

boli schválené riaditeľom školy a Republikovou úniou zamestnávateľov. 

Podľa pedagogicko-organizačných pokynov žiaci 

a/ 4-ročného študijného smeru mechanik stavebnoinštalačných zariadení úspešne absolvovali 

maturitné skúšky. 

b/ 3. ročníka učebného odboru  stolár, murár, strojný mechanik a žiaci 2. ročného odboru 

stavebná výroba absolvovali záverečné skúšky, ktoré pozostávali z praktickej a teoretickej časti. 

Výsledky zo záverečných skúšok: ZS celkovom sa zúčastnilo 15 žiakov a 1 žiak sa nezúčastnil.  

V učebnom odbore stolár absolvovali 3 žiaci s celkovým prospechom 2 prospeli 

s vyznamenaním, 1 prospel veľmi dobre;  

učebný odbor murár – 1 žiak prospel s vyznamenaním  4 žiaci  prospeli veľmi dobre a 2 žiaci 

prospeli, záverečné skúšky absolvovali 7 žiaci 

učebný odbor strojný mechanik OK – ZS absolvovali 4 žiaci, z toho 2 prospeli s vyznamenaním, 

1 prospel veľmi dobre a 1 prospel.  

2-ročný učebný odbor stavebná výroba – prihlásení 2m žiaci, 1 žiak sa nezúčastnil skúšok a 1 

žiak prospel s vyznamenaním   Žiaci záverečnými skúškami úspešne ukončili štúdium a 

 preukázali vedomosti vo zvolenom učebnom odbore a kladným vzťahom k práci.  

Predmetová komisia pracovala úspešne a som presvedčená, že bude vo svojej práci naďalej 

pokračovať. Vyjadrujem poďakovanie za systematickú prácu členom PK.   
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1.3.2.7 Hodnotiaca správa PK odborných predmetov  vlasová kozmetika, 

kozmetik, kaderník, manikér-pedikér, výroba konfekcie  

 
V priebehu šk. roka  pracovala PK v tomto zložení: 

Vedúci PK: Mgr. Husáková Jarmila 

Členovia: Ing. Chebanová Dana 

                                      Mgr. Juchová Monika 

 Mgr. Grigláková Iveta  

 

Činnosť PK počas šk. r. 2021/2022 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 praktickým 

vyučovaním. Počas školského roka PK na svojich zasadnutiach prehodnocovala plnenie 

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

riešila problémových žiakov príslušných odborov v oblasti profesionálneho rastu. 

Pre skvalitnenie a zmodernizovanie vyučovacieho procesu sa jednotliví členovia PK podieľali 

na zrealizovaní novej učebne pre odborné predmety študijného odboru kozmetik a učebného 

odbor kaderník. Nová učebňa sa zriadila vhodným nábytkom, lavicami, a multimediálnym 

zariadením. Učitelia odborných predmetov zhotovili viacúčelové učebné pomôcky, ktoré budú 

slúžiť pre všetky odborné predmety týkajúce sa týchto odborov. Učebňa sa doplnila vhodným 

obrazovým materiálom, plagátmi a pomôckami, čím sa zvýšili záujem žiakov o odborné 

predmety. 

Za účelom skvalitnenia vzdelávania učitelia odborných predmetov absolvovali viaceré inovačné 

vzdelávania a webináre.     

Za účelom získania nových vedomosti, boli organizované exkurzie:                         

Galéria u ANJELA – študijný odbor kozmetik Mgr. Juchová M. /február/ 

25. ročník súťaže v dekoratívnej kozmetike a účesovej tvorbe v Spišskej Novej Vsi 

– študijný  odboru kozmetik a učebný odboru kaderník  Mgr. Husáková J.  /apríl/ 

Salón M – študijný odbor kozmetik v Kežmarku Ing. Chebanová D. /máj/ 

V rámci získania nových vedomostí sa uskutočnila beseda s RNDr. Máriou Slavkovskou, 

zakladateľkou prírodnej kozmetiky BELLCORIA. Učitelia odborných predmetov zapojili žiakov 

príprav rekvizít na spropagovanie našej školy, ktoré boli prezentované do Historického 

sprievodu mestom v rámci Festivalu študentského remesla. 

Za účelom úzkeho prepojenia vedomostí so zručnosťami z praxe, možnosti vzdelávania žiakov 

v systéme DUÁLNEHO vzdelávania, s cieľom zvýšenia ich uplatniteľnosti na trhu práce,  

pedagogický zamestnanci odborných predmetov, novelizovali odborné predmety v súlade 

o zmenách a doplnení zákonu č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Významné 

úpravy sa týkali najmä: 

zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania a možnosťou výkonu praktického vyučovania 

u iného zamestnávateľa, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania 

zmena podielu pri určovaní počtu hodín v jednotlivých odborných predmetoch 

novo-revidovanie tematických celkov odborných predmetov a odborného výcviku.  

Členovia  PK počas celého školského roku 2021/2022 plne uplatňovali na svojich hodinách nové 

formy a metódy vyučovania, pri vyučovaní dbali na odbornú pripravenosť najmä v študijnom 

odbore kozmetik. Na záver sa chcem poďakovať všetkým členom PK za ich prácu v oblasti 

profesionálneho rastu žiakov. Prácu PK hodnotím kladne. 
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1.3.2.8 Hodnotenie činnosti PK obchod a služby  
 

Členovia: 

Adamjaková, Dana, Ing. 

Bizubová Tatiana, Ing. 

Bretzová Jana, Ing. 

Gaborčík Marek, Ing. 

Marková Martina, Ing. 

Pjonteková Mária, Mgr. 

Sokáč Martin, Ing. 

Sokáčová Monika, Ing. 

Valluš Martin, Ing. 

 

Aktivity a činnosti členov PK možno zhrnúť do týchto oblastí: 

OBLASŤ – Školské vzdelávacie programy a vzdelávanie 

Na základe Dodatku č. 10 ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU platného od 1. 9. 

2022 sme zaradili finančnú gramotnosť do ŠkVP prvých ročníkov duál a druhých revidovaných 

duál vo všeobecnovzdelávacích a  odborných predmetoch: SJL, MAT EKO, MOF, DPP, 

UCT...Podľa národného štandardu finančnej gramotnosti 1.2 bolo zaradených 6 tém vo 

všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch. 

Pri zmene dotácie hodín v rámcovom učebnom pláne sme upravovali učebné plány jednotlivých 

odborných predmetov, zmeny sa týkali odborov klientsky manažér pošty a kozmetik. 

OBLASŤ – Samovzdelávanie a inovácia výuky 

Počas prebiehajúceho ŠR nastali zmeny aj v mnohých právnych oblastiach. Ide o zmeny 

v pracovnom pláne (zmena výšky minimálnej mzdy), legislatívne zmeny v účtovnej oblasti 

(digitalizácia účtovníctva), zmeny v daňovej oblasti (daň z príjmov – daňový bonus na dieťa, 

nezdaniteľná časť ZD, DPH – kartička DPH), zmeny v daňovom poriadku a iné. Mnohé z týchto 

zmien sú súčasťou učiva odborných predmetov a je potrebné si ich vopred vyhľadať 

a naštudovať. Niektorí členovia PK sa zúčastnili rôznych webinárov zameraného na zvýšenie 

používania finančnej gramotnosti a jej aplikáciu. Z tohto online školenia získali množstvo 

podnetných úloh a hier, ktoré je možné využiť vo výučbe odborných a ekonomických 

predmetov. 

OBLASŤ – Projekty, online vzdelávanie a samostatná práca žiakov 

Naša škola je zapojená do programu FinQ – programu finančného vzdelávania a rozvoja 

finančnej kultúry Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá počas tohto školského roka preškolili 

týchto pedagógov Ing. Vojtech Wagner, Ing. Jana Bretzová, Mgr. Zuzana Jurská, Mgr. Mária 

Galliková, Ing. Monika Sokáčová, Ing. Martina Marková. Vzdelávanie najskôr prebiehalo online 

formou a v dňoch 05. 04. až 06. 04 pokračovalo prezenčnou formou v hoteli Bellevue v Hornom 

Smokovci. 

Ďalší členovia PK Ing. Martin Sokáč, Ing. Martin Valluš a Ing. Marek Gaborčík sa prihlásili na 

inovačné vzdelávanie „Finančná gramotnosť, podnikateľské zručnosti a právo v každodennom 

živote“ v rámci profesijného vzdelávania pedagogických i odborných zamestnancov. 

Naša škola spolupracovala s Neziskovou organizáciou SEEDS, ktorá realizovala prednášky 

s cieľom zvýšiť u žiakov všeobecný rozhľad zameranú na témy „Slovensko do roku 1989 a Irán 

ako ho nepoznáme“. Škola sa taktiež zapojila do online „Prezentácie cvičných firiem“, ktorú 

organizovala Obchodná akadémia Poprad s cieľom rozvíjať u žiakov podnikateľskú a finančnú 

gramotnosť a koordinátorka kvality výučby školy Ing. Martina Marková absolvovala online 

vzdelávanie na webinári pre koordinátorov kvality výučby na tému: „Zavádzanie systému 

manažérstva kvality na stredných školách.“ 

Vyučujúci OP využívali rôzne pomôcky, ako sú: tvorba prezentácií, tvorba edukačných videí, 

tvorba poznámok a testov, tvorba účtovných dokladov v Exceli, Tvorba obchodných listov. 

Z foriem vyučovania sa okrem skupinovej formy vyučovania, pri riešení problémových úloh sme 
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využívali individuálne konzultácie a individuálnu formu vzdelávania sme uplatňovali so žiakmi 

ŠVVP. Pri tvorbe maturitných projektov sme využívali aj projektové vyučovanie. 

OBLASŤ – Praktická časť odbornej zložky 

V nadstavbových odboroch podnikanie v remeslách a službách spoločné stravovanie sa praktická 

skúška sa mala konať formou obhajoby vlastného projektu. S jej prípravou sme začínali od 

septembra, keď sme volili formu realizácie maturitnej skúšky, v októbri sme žiakom priradili 

tému, na ktorej s pomocou určených konzultantov mohli žiaci pracovať.  

Väčšina žiakov nám maturitné práce aj prezentácie v stanovenom termíne stihli odovzdať 

a mohli byť konzultantmi ohodnotené a pripravené na obhajobu. Dve žiačky odboru klientsky 

manažér pošty prácu neodovzdali, boli hodnotené známkou „nedostatočný“ a praktickú skúšku 

musia vykonať v opravnom termíne. Výsledky PČOZ za jednotlivé odbory: 

Študijný odbor: 

Klientsky manažér pošty  – 6/8, priemer 1,83, dve žiačky neurobili 

Nadstavbový odbor:  

podnikanie v remeslách a službách  – 7/7 žiakov, 2,14 

spoločné stravovanie  – 7/8, 2,43 

Priemerná známka PČOZ je 2,13 a je zaujímavé, že kopíruje priemernú známku získanú 

administratívne v minulom školskom roku (2,12). 

OBLASŤ – Teoretická časť odbornej zložky 

TČOZ bola vykonaná v dňoch 30. 05. 2022 až 02. 06. 2022 priemerný prospech študentov 

v študijnom odbore klientsky manažér pošty sa dosiahol priemer 2,75, v nadstavbových 

odboroch spoločné stravovanie 2,14 a podnikanie v remeslách a službách 2,67. Všetkých 21 

žiakov bolo úspešných. Priemerná známka je 2,52. 

OBLASŤ – Záverečná skúška 

Bola vykonaná od 15. do 22. 06. 2022 v dvoch častiach – praktickej a teoretickej . Štúdium na 

učebnom odbore ukončilo 18 žiakov. Výsledky za jednotlivé časti: 

Čašník, servírka – praktická časť – 1,0, teoretická časť 1,67 

Kuchár – praktická časť – 1,71, ústna časť –1,57 

Hostinský – praktická časť – 1,8, ústna časť – 2,00 

Najlepší prospech mali žiaci učebného odboru čašník/servírka s prospechom 1,34, nasledovali 

žiaci učebného odboru kuchár s prospechom 1,64 a tretí boli hostinskí s prospechom 1,9. 

Priemerná známka je 1,63. 

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. Bolo potrebné prepracovať maturitné témy z praktickej časti 

odbornej zložky a teoretickej časti odbornej zložky pre študijný odbor klientsky manažér pošty 

pripomienkované Slovenskou poštou. Naše učebné plány boli doplnené o kompetencie finančnej 

gramotnosti, nové ekonomické a právne poznatky a boli medzipredmetovo previazané. Naši 

členovia PK sú aj učitelia informatiky a tak mohla byť informatika aplikovaná v rôznych 

odborných predmetoch.  
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1.3.2.9 Správa ZO OZ PšaV  
 

Počas celého šk. roka 2021/2022  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 možností plnilo ustanovenia vyššej 

kolektívnej dohody. 

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. 

 

 

1.3.2.10 Správa o činnosti pedagogickej rady školy 
 

21.9.2021 zasadla pedagogická rada prvý krát v šk. roku 2021/2022, kedy bola prerokovaná 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy. 

22.11.2021 sa konala štvrťročná klasifikačná porada formou Per rollam, z dôvodu prebiehajúcej 

pandémie Covid-19. 

27.1.2022 sa konala polročná KP a 25.4.2022 sa konala trištvrteročná KP, obe taktiež formou Per 

rollam. 

18.5.2022 zasadala pedagogická rada školy na klasifikačnej porade maturitných tried a to 

osobnou účasťou. 

8.6.2022 prebehlo zasadnutie pedagogickej rady školy ku klasifikačnej porade končiacich tried 

učňovských ročníkov.  

22.6.2022 sa konala záverečná KP ostatných tried. 

4.7.2022 sa členovia pedagogickej rady a ostatní pracovníci školy zúčastnili na slávnostnom 

zasadnutí pedagogickej rady pri príležitosti ukončenia školského roka 2021/2022. 

 

  

1.3.2.11 Správa o činnosti Rady rodičov SOŠ, Garbiarska 1 v Kežmarku  
 

V školskom roku 2021/2022 sa Rada rodičov doplnila o nových členov z radov rodičov žiakov 1 

ročníkov. Dňa 12. októbra 2021 sa konalo Plenárne rodičovské združenie na ktorom boli rodičia 

oboznámení s fungovaním Rady rodičov v minulom šk. roku 2020/2021 no zároveň boli 

oboznámení s plánom činnosti Rady rodičov (RR) na šk. rok 2021/2022. Zástupca rodičov p. 

Hrčová oboznámila prítomných rodičov s hospodárením fondu RR, ale aj s plánovanými 

príjmami do fondu Rady rodičov. Hospodárenie RR kontrolovali počas roka traja zástupcovia 

rady rodičov. 

Rada školy bola doplnená o dvoch zástupcov z radov rodičov. Voľby sa konali v dvoch kolách 

nakoľko nebola prítomná nadpolovičná väčšina voličov (rodičov). Zvolení boli dvaja rodičia: 

Michalisková Martina, Nosáľová Edita.  

Rada rodičov navrhla čerpanie prostriedkov z fondu Rady rodičov, ako aj výšku dobrovoľných 

príspevkov od rodičov na šk. rok 2021/2022 nasledovne: Príspevky (dary) od rodičov a žiakov 

boli schválené vo výške: 13,- eur na žiaka + 2 eurá na škody na majetku školy + 5 eur (gastro 

odbory) škody na ODY.  

Evidencia príjmov (darov žiakov) a výdavkov je vedená v OZ Tri MOSTY pri SOŠ Garbiarskej 

1 Kežmarok. 
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1.3.2.12 Správa o činnosti Žiackej školskej rady  
 

V školskom roku 2021/2022 má ŽŠR/ŠP 10 členov - zástupcov študijných, učebných 

a nadstavbových odborov. V októbri 2021 žiačka Ivana Ivančáková prerušila štúdium, ŽŠR/ŠP 

má 9 členov. 

Zmena názvu Žiacka školská rada na Školský parlament bez nových volieb k 01.04.2022. 

Zmena: ZÁKON č. 488 z 25. novembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Výbor ŽŠR/ŠP 

Predseda: Sofia Harastyová - IV.GŠ 

Členovia:               

Veronika Svitanová - I.GŠ 

Samuel Kitz – I.GŠ 

Sofia Solárová – II.GŠ 

Adrián Kaňa – II.GŠ 

Tobias Schonwiesner - III.GŠ 

Dávid Pisarčík – IV.GŠ 

Edita Gánovská – I.AN 

Ivana Ivančáková - II.AN – prerušila štúdium 

Gabriela Porubovičová - III.C 

Členovia ŽŠR/ŠP na svojom zasadnutí v septembri 2021 vytvorili a schválili  program a plán 

práce. 

Plán práce ŽŠR/ŠP: 

informačné stretnutie pre záujemcov o členstvo v ŽŠR/ŠP (september) 

voľba nových členov ŽŠR/ŠP (september - október), 

organizovanie pravidelných stretnutí ŽŠR/ŠP, 

pravidelná účasť predsedu ŽŠR/ŠP na zasadnutiach RŠ, 

oboznámenie nových členov so Štatútom ŽŠR/ŠP, spresnenie úloh predsedu ŽŠR/ŠP a jej 

jednotlivých členov, vymedzenie práv a povinností členov ŽŠR/ŠP, 

pomoc pri organizácii podujatí a akcií organizovaných školou, 

zabezpečenie účasti na podujatiach a verejných zbierkach organizovaných školou alebo inými 

inštitúciami, 

aktívne zapájanie žiakov a učiteľov školy do akcií organizovaných ŽŠR/ŠP, čo prispieva 

k vzájomnej spolupráci a porozumeniu medzi žiakmi a učiteľmi, k vytvoreniu pozitívnej klímy 

v škole a k oživeniu vyučovacieho procesu, 

podporovať a rozvíjať tradície školy a mesta, 

aktívne sa podieľať na dodržiavaní vnútorného školského poriadku a príkazných listov riaditeľa 

školy, 

aktívne sa podieľať na eliminácii rasových a národnostných predsudkov medzi žiakmi školy, 

pomoc pri estetizácii priestorov školy,  

rozvíjať a nadväzovať kontakty s inými ŽŠR/ŠP v okrese a na Slovensku aj formou online 

podujatí, 

oboznámiť žiakov s informáciami a aktivitami Stredoškolského parlamentu Slovenska, 

Študentského parlamentu mesta Kežmarok, Rady mládeže prešovského kraja a iných 

mládežníckych skupín a aktívna účasť na aktivitách organizovanými týmito organizáciami 

formou online školení - projekt KICK-UP! a priamej činnosti. 

Aktivity ŽŠR/ŠP v školskom roku 2021/2022 

september – Voľby do ŽŠR 

október – Finančná zbierka pre Vlada Isaka 

október – Hodina deťom  
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november – Knižnica pre žiakov – Kniha pre teba 

december - Úsmev ako dar 

december – Finančná zbierka Koľko lásky - krabička pre seniorov 

december – Finančná zbierka pre rodiny v núdzi 

február - Napíš svoju Valentínku 

marec – Ponožková výzva 

máj – Estetizácia interiéru školy 

jún - Festival študentského remesla – edukačné aktivity pre žiakov ZŠ 

Absolvované školenia študentov a koordinátora ŽŠR/ŠP v školskom roku 2021/2022 

25.11.2021  - Wellbeing mladých - Konferencia pre ŽŠR 2021 – online 

29.11.2021 – IUVENTA Slovenský inštitút mládeže - projekt KICK-UP!  

01.03.2022 – IUVENTA Slovenský inštitút mládeže - projekt KICK-UP!  – Zmeny v právnych 

predpisoch a školské parlamenty – online 

03.03.2022 – Príručka pre školské parlamenty – online 

11.04.2022 - IUVENTA Slovenský inštitút mládeže - projekt KICK-UP!  – Mládežnícka výmena 

ERASMUS + – online 

19.04.2022 - IUVENTA Slovenský inštitút mládeže - projekt KICK-UP!  - Rozvíjanie aktivít 

školských parlamentov – online 

19.05.2022 – IUVENTA Slovenský inštitút mládeže - projekt KICK-UP! - Školský parlament na 

stredných odborných školách – online 

 

 
1.3.2.13 Správa výchovného poradcu o plnení úloh  
 

Počas tohto obdobia som koordinovala svoju prácu v súlade s plánom VP, KP 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  

vzhľadom na pandemickú situáciu realizovala dištančnou a prezenčnou formou. 

19.1. 2022  som v spolupráci s CPPPaP v Kežmarku zorganizovala pracovné stretnutie 

výchovných poradcov v priestoroch našej školy. Cieľom  tohto stretnutia  bolo oboznámiť VP 

s novými  učebnými a študijnými odbormi , s realizáciou duálneho vzdelávania a vôbec 

s propagáciou našej školy. Ďalšie informácie  týkajúce sa CPPPaP poskytla Mgr. Magyarová, 

prezentácia školy -v spolupráci s vedením školy  sme   zaslali výchovným –kariérovým 

poradcom ZŠ informačný leták a  propagačné materiály ,ktoré obsahovali  informácie 

o zavedení duálneho vzdelávania v našej škole od šk.roku2021/2022 . 

V prvých ročníkoch som uskutočnila depistáž žiakov a prednášku „Ako sa učiť a správať na 

strednej škole“, v spolupráci s triednymi učiteľmi som zaevidovala problémových žiakov 

z predchádzajúcich ročníkov, zabezpečila som, zabezpečila som rediagnostiku pre integrovaných 

žiakov, konkrétne termíny dostali na vedomie žiaci, rodičia a tr. učitelia, 

konzultácie so psychologičkami a špeciálnymi pedagogičkami z CPPPaP a ŠCPPP v Poprade 

prezenčná, dištančná forma kompletizácia pedagogickej dokumentácie pre integrovaných 

žiakov/43 žiakov/ priebežná kompletizácia IVP ,vypracovanie nových plánov- pripraviť na 

podpis, v štvrtých ročníkoch študijných odborov a druhých ročníkoch nadstavbového štúdia som 

zrealizovala prieskum žiakov ašpirujúcich na vysokoškolské štúdium. 

Na základe spolupráce s Národným kariérnym centrom/p.Filip Bais/ som zabezpečila 

v spolupráci s triednymi učiteľmi virtuálne DOD fakúlt a univerzít / január, február 2022-

dištančná forma a následne som zabezpečila propagáciu  na on- line podujatí 

 UMB-Inštitút manažérskych systémov Ekonomickej fakulty- Ing.Veselovská,PhD., 

KU v Ružomberku-Inštitút Štefana Nahálku v Poprade, Mgr.Chocholáková,PhD, školu 

som prihlásila do projektu Končím školu- Kam na strednú, ktoré realizovalo NKC. Spolu 
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s kolegami informatikmi-Valluš,  Sokáč sme pripravili Vzorový profil našej školy 

a realizovali sme vizuálnu prezentáciu. 
Participovali sme na podujatí Virtuálne DOD stredných škôl, pravidelne som sa 

zúčastňovala na virtuálnych stretnutiach VP, ktoré organizovala Mgr.Magyarová- sociálny 

pedagóg a metodik pre VP v CPPPaP Kežmarok so žiakmi štvrtých ročníkov denného štúdia 

a druhých ročníkov nadstavbového štúdia som dištančnou formou viedla konzultácie  

a možnostiach štúdia na VŠ ,vypisovanie  a kontrola  prihlášok na VŠ, v úzkej spolupráci 

s CPPPaP v Kežmarku som zabezpečila prezenčnou formou preventívne programy pod 

vedením. Mgr. Magyarovej na tému ,,Šikana a kyberšikana v prostredí školy“/1.GŠ/ 

preventívne poradenstvo - som realizovala v spolupráci s UPSVaR  v Kežmarku . Pre žiakov 

končiacich ročníkov som zabezpečila  v rámci predmetu Úvod do sveta práce prednášky 

a odborné poradenstvo ,ktoré odprezentovali v PowerPointe PhDr. Fabiánová  za účelom 

preventívneho poradenstva -propagácia –prezenčnou aj dištančnou formou  som informovala 

žiakov – absolventov ako získať medzinárodný certifikát IES prínos, uplatnenie, jednotlivé 

problémy so žiakmi, triedami som riešila prostredníctvom EduPage priebežne 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 pedagogickú 

dokumentáciu - Agenda - deti zdravotne postihnuté, so ŠVVP som odovzdala do archívu, podľa 

platnej registratúry. 

 

 

1.4 d) Údaje o počte žiakov školy za školský rok 2021/2022 
 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2021 Stav k 31. 8. 2022 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 

 

Počet  

tried 

Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 

 

1. r. 5 120 21 5 111 21 

2. r 6 114 13 6 80 9 

3. r 4 77 4 4 22 1 

4. r 1 23 5 1 2 0 

Spolu 16 334 43 16 215 31 

 
 

1.5 e) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného 

predpokladu pedagogických zamestnancov školy 
 
Vedenie školy  

 

Vedenie školy tvoria 3 pracovníci, všetci sú plne kvalifikovaní, vrátane funkčného štúdia.  Všetci 

vedúci pracovníci sú zaradení v 9. platovej tarife v prvej pracovnej triede.  Z vedenia všetci 

zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výučbu jednotlivých predmetov.  1 

zamestnanec je poberateľom  starobného dôchodku. 

 



- 17 - 

 

Úsek teoretického vyučovania 
 

Teoretické vyučovanie zabezpečovalo okrem 3 členov vedenia aj 24 zamestnancov z toho 23 na 

plný pracovný úväzok, vrátane 1 výchovného poradcu a 1 zamestnanec na polovičný pracovný 

úväzok. 4 zamestnanci boli zároveň poberateľmi starobného dôchodku. 1 zamestnankyňa je na 

rodičovskej dovolenke a 2 zamestnankyne sú  na materskej dovolenke.  

 

Úsek praktického vyučovania 
 

V tomto úseku je zamestnaných celkom 16 zamestnancov – majstrov PV z toho 1 zamestnanec 

na polovičný pracovný úväzok. 1 zamestnanec je poberateľ starobného dôchodku.   

 

Zamestnanci podľa učebných odborov:  

 

Kaderník – 3 zamestnankyne. Z toho 2 s VŠ I. stupňa v študijnom odbore majster PV - plne 

kvalifikované, 1 s VŠ II. stupňa  v študijnom odbore učiteľstvo technickej výchovy, 

kvalifikovaná na úrovni VŠ 1.stupňa v súčasnej dobe na MD 

 

Stolár – 1 zamestnanec – plne kvalifikovaní  s VŠ I. stupňa v študijnom odbore majster PV si 

doplnil vzdelanie v odbore murár. 

 

Murár a 2-ročný učebný odbor stavebná výroba -  3 zamestnanci,  1 s VŠ 2. st.  v študijnom 

odbore učiteľstvo  technických odborných predmetov,  plne kvalifikovaný, t. j. VŠ v odbore 

pozemné stavby a DPŠ, 1 – ÚSV, SV a DPŠ, 1 – ÚSV , SV s podmienkou doplnenia si DPŠ. 

 

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

v študijnom odbore majster PV, úplnú kvalifikáciu získali ústnou maturitnou skúškou v 2 - 

ročnom pomaturitnom štúdiu v študijnom odbore kozmetička.   

 

Hostinský - 4 zamestnanci –  1 zamestnanec s DPŠ, SV a ÚSV – plne kvalifikovaní,  1 

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

s VŠ II. stupňa v inom študijnom smere než požadovanom s I. stupňom VŠ v študijnom odbore 

majster PV, z nich 1 DPŠ, SV, ÚSO a 1 s SV, ÚSV – plne kvalifikovaní.  

 

Výroba konfekcie – 2  zamestnanci. 1  s SV, ÚSO a DPŠ – plne kvalifikovaná. a 1 s VŠ 2 st. 

odbor učiteľstvo technických odborných predmetov – kvalifikovaná na úrovni VŠ 1 st. 

  

Strojný mechanik - 1  zamestnanec  s SV, ÚSO a DPŠ – plne kvalifikovaný.  

 

Mechanik stavebnoinštalačných zariadení  –  Na túto pozíciu majstra OV už dlhodobo 

nemôžeme nájsť kvalifikovaného majstra. Požiadavka na MOV stále priebežne zverejňovaná na 

portáli voľných pracovných miest. 

 

 

Nepedagogickí pracovníci 
 

Úsek zabezpečuje celkom 8 THP plne kvalifikovaných: jeden s výnimkou so vzdelania VŠ.   

Okrem THP úsek zabezpečuje 7 prevádzkových pracovníkov.  

 

Okrem zamestnancov v trvalom pracovnom pomere prácu vykonáva ešte 1 externý zamestnanec 

v troch kotolniach na dohodu o pracovnej činnosti a 1 zamestnankyňa v rámci PČ na dohodu 

o vykonaní práce.  
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1.6 f)   Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

školy 
 

Za úsek teoretického vyučovania: 
Analýza kvalifikácie zamestnancov: 

Zamestnanci absolvovali semináre v súlade  s plánom profesijného rozvoja   

 

Za úsek praktického vyučovania:  
Zamestnanci absolvovali semináre v súlade  s plánom profesijného rozvoja  

 
 

1.7 g)   Údaje o aktivitách a prezentácii školy v školskom roku 

2021/2022  
 

Športová oblasť: 
V tomto školskom roku sme sa zúčastnili okresného kola v basketbale. A to aj chlapcov a aj 

dievčat. Okresné kolá organizuje CVČ v Kežmarku  a vo floorbale dievčat sme boli 

spoluorganizátori. Turnaj  sa uskutočnil v priestoroch našej telocvične. Chlapci obsadili 2. 

miesto a dievčatá 1. miesto. Naši pedagógovia sa zúčastnili nohejbalového turnaja, kde obsadili 

4. miesto a volejbalového turnaja, kde sme obsadili 2. miesto a ten  sme aj organizovali. 

 

Ostatná prezentácia: 
Patrícia Bednaríková  Výroba konfekcie   10.06.2022 Festival študentského remesla 3. miesto 

Alexandra Halčínová Výroba konfekcie  10.06.2022 Festival študentského remesla  3. miesto 

Gabriela Porubovičová    Kaderník           10.06.2022 Festival  študentského remesla 1. miesto 

Miriam Torbíková      Kaderník           10.06.2022 Festival  študentského remesla 1. miesto 

Dominika Lukačová        Kozmetik          27.04.2022 SNV Kozmetické zručnosti      2. miesto 

Karolína Budzaková      Kozmetik          27.04.2022SNV Kozmetické zručnosti       2. miesto 

Ondrej Hudáček               Murár               10.06.2022 Festival  študentského remesla 2. miesto 

Ľubomír Šoltés      Murár               10.06.2022 Festival  študentského remesla 2. miesto 

Adam Mačičák                 Murár               10.06.2022 Festival  študentského remesla 2. miesto 

Jaroslav Špak      Stolár                10.06.2022 Festival  študentského remesla 2. miesto  

 

1.7.1.1 Činnosť koordinátora finančnej gramotnosti SOŠ 
 

V školskom roku 2021/2022 boli žiaci oboznamovaní s problematikou finančnej gramotnosti 

v odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetoch. Vyučujúci zahrnuli do ŠKVP jednotlivých 

predmetov okruhy finančnej gramotnosti podľa národného štandardu Finančnej gramotnosti 1.2. 

Zároveň boli žiaci oboznamovaní aj prostredníctvom informácií na nástenke Finančnej 

gramotnosti. 

Vyučujúci zahrnuli podľa Národného štandardu Finančnej gramotnosti  verzia 1.2 šesť tém 

finančnej gramotnosti (FG) do svojho ŠKVP podľa dodatku č. 10 platného od 1.1.2022  počnúc 

prvým ročníkom. Témy sú rozpísané do čiastkových kompetencií, ktoré majú jednotlivé úrovne 

podľa dosiahnutého ukončeného vzdelania a zahrnuté do odborných predmetov.  

Témy: 

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

2. Plánovanie, príjem a práca 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 
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4. Úver a dlh 

5. Sporenie a investovanie 

6. Riadenie rizika a poistenie 
 

Podľa Národného štandardu FG 1.2 sme spracovávali FG na dvoch úrovniach: 

2. úroveň - pre žiakov ZŠ druhého stupňa, osemročné gymnázia, nižšieho odborného  

                   vzdelávania a stredného odborného vzdelávania 

3. úroveň - pre žiakov študijných odborov s ukončeným úplným stredným všeobecným  

                   vzdelaním (gymnáziá) alebo úplným stredným odborným vzdelaním (stredná  

                   škola) 

Počas školského roka 2021/2022 sa uskutočnili nasledovné činnosti: 

Koordinátor FG Ing. Jana Bretzová zúčastnila školení zameraných na FG „Malý podnikavec“ 

v termíne 2.11.2022 

Žiaci študijných a nadstavbových odborov sa zúčastnili online súťaže – Finančnej olympiády 

zameranej na overenie finančných zručností. Žiaci vyplnili úlohy on line na webe finančnej 

olympiády.  

V marci sa vyučujúci odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov zúčastnili prezenčného 

vzdelávania a získali osvedčenie o absolvovaní vzdelávania FG v programe FINQ. Prezenčné 

vzdelávanie nadväzovalo na online vzdelávanie, ktorého sa vyučujúci zúčastňovali počas celého 

šk. roka 2021/2022. Do programu sa zapojili vyučujúci: Mgr. Galliková, Mgr. Jurská, Ing. 

Marková, Ing. Sokáčová, Ing. Bretzová, ktoré chcú svoje získané zručnosti aplikovať na 

hodinách zameraných na rozvoj FG. 

Vyučujúci odborných predmetov sa zúčastnili vzdelávania : Finančná gramotnosť, podnikateľské 

zručnosti a právo v každodennom živote. Vzdelávanie prebiehalo online a výstupom bolo 

získanie osvedčenia inovačného vzdelávania. Vzdelávania sa zúčastnili vyučujúci: Mgr. 

Husáková, Ing. Huťová, Ing. Sokáč, Ing. Valluš, Ing. Mašteníková, Ing. Gaborčík, Mgr. 

Grigláková 

Počas školského roka žiaci pracovali na rozvoji finančnej gramotnosti aj prostredníctvom 

prednášok finančnej spoločnosti – Partners Group, ktorá realizovala prednášky na rozvoj FG 

žiakov. 

Žiaci používali internetovú platformu ZMUDRI. SK prostredníctvom ktorej si na hodinách 

rozširovali FG.   

 

 

1.7.1.2 Činnosť koordinátora plnenia plánu prevencie drogových závislostí 

a sociálno-patologických javov 
 

Odrazovým mostíkom pre plnenie plánu prevencie drogových závislostí je preferovať zdravý 

životný štýl, rozvíjať prosociálne správanie a vychovávať žiakov k osobnej zodpovednosti za 

svoje rozhodnutia. Z Národného programu boja proti drogám vyplývajú pre školu úlohy 

zamerané na prevenciu voči šikanovaniu, fajčeniu, konzumácii alkoholu a iných psychotropných 

látok. 

Hlavným ťažiskom získavania vedomostí, zručností a návykov v tejto oblasti boli v tomto 

školskom roku najmä vyučovacie predmety etická výchova, občianska náuka, sociálna 

komunikácia, triednické hodiny a propagačné aktivity realizované prevažne online formou 

prostredníctvom tímu združenia Slovensko bez drog. 

Podarilo sa nám vo výraznej miere spolupracovať a koordinovať činnosť s CPPPaP Kežmarok, 

Mestskou políciou v Kežmarku, občianskym združením BEZ DROG, vedením školy, učiteľmi 

všeobecno-vzdelávacích predmetov a triednymi učiteľmi, ako aj výchovným poradcom a rodičmi 

žiakov. 

V mesiaci september sme predovšetkým žiakov prvých ročníkov oboznámili s prácou 

koordinátora prevencie sociálno-patologických javov na škole a zároveň sme im poskytli 
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informácie o možnostiach poradenstva v problematike závislostí. V rámci triednických hodín 

boli všetci študenti školy informovaní o obsahu vnútorného školského poriadku a smernice na 

prevenciu šikanovania, ako aj o škodlivosti fajčenia, pitia alkoholu, užívania drog a šikanovania 

v škole. Protidrogovú tematiku a šikanu sme zaradili vo všetkých triedach do tematických plánov 

príslušných predmetov OBN, ETV, NBV, SJL, sociálna komunikácia a do plánu triednických 

hodín pod názvom „Vzťahy medzi mladými a dospelými, príprava na život“ a „Protidrogová 

prevencia: Miluj život, nie drogy!“. Ich súčasťou bola aj problematika ľudských práv pod 

názvom „Výchova k dôstojnosti, znášanlivosti, slobode, rovnosti, dodržiavanie základných práv 

dieťaťa“ a „Dodržiavanie ľudských práv, výchova k ľudským právam“. Zdravý životný štýl 

u mládeže sme implementovali do témy: „Zásady zdravej výživy, šport a aktívny pohyb“. 

V rámci prevencie sme v mesiacoch september-október venovali veľkú pozornosť zhotoveniu 

násteniek s protidrogovou tematikou, tematikou rasizmu, šikanovania a kyberšikanovania, ako aj 

na propagáciu zdravého životného štýlu v súvislosti s narastajúcou civilizačnou chorobou – 

obezitou. Na tento účel sme využili rôzne letáky a iné propagačné materiály, ktoré upozorňujú na 

uvedené problémy. Primárnej prevencii sme venovali značnú pozornosť aj v rámci účelových 

cvičení. V súvislosti so zdravím a primeraným životným štýlom mladých ľudí sme si dňa 

29.9.2019 pripomenuli „Svetový deň srdca“ a dňa 21.9.2019 „Svetový deň Alzheimerovej 

choroby“. Využili sme rôzne informačné materiály ako jednu z foriem zdravotno – výchovnej 

propagácie v oblasti ochrany a podpory zdravia mladej generácie. 

V októbri boli rodičia na triednych rodičovských združeniach informovaní o reálnych prípadoch 

a zároveň prijatých opatreniach na prevenciu drogových závislostí a proti šikanovaniu a obdržali 

letáky „Šikanovanie na stredných školách“. V každej triede sa uskutočnil prieskum pomocou 

anonymných dotazníkov o šikanovaní a užívaní legálnych drog (alkohol, tabak) študentmi našej 

školy, ktorý sme následne dôkladne vyhodnotili.  

Počas mesiaca november prebehla zbierka „Hodina deťom“, kde získaný finančný obnos bol 

zaslaný na účet Nadácie pre deti Slovenska. Na hodinách OBN, ETV a triednických hodinách 

boli spropagované a prebrané témy významných dní: 19.11. - Svetový deň prevencie týrania detí 

a 21.11. - Medzinárodný deň bez fajčenia.  

V mesiaci december pri príležitosti „Svetového dňa boja proti AIDS“ pripadajúceho na 1.12. 

bola táto problematika zahrnutá do plánu triednických hodín pod názvom „Boj proti AIDS 

a iným prenosným chorobám“. Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov pokoja a mieru žiaci 

navštívili vianočné trhy a zabezpečili si vianočnú výzdobu triedy.  

V mesiaci január sme si rozšírili náš obzor o drogu, po ktorej obvykle siaha najväčšia skupina 

ľudí, a to formou výstižného online článku na tému: „Alkohol a LOCKDOWN“ o zmene 

životného štýlu a s tým spojenej zvýšenej konzumácii alkoholu počas lockdownu. Keďže sa 

jedná o stále aktuálnu tému v čase pandémie Covid 19, žiaci absolvovali krátky test „Do akej 

miery ovplyvňuje alkohol ich život“.  

Nasledujúce mesiace sme taktiež realizovali množstvo zaujímavých prednášok a besied 

spojených s diskusiami na obzvlášť závažnú tému šikanovania, kyberšikanovania, prevencie 

drogovej závislosti a iných sociálno-patologických javov. Taktiež sme absolvovali rôzne formy 

prevencie, monitoringu  a riešenia prejavov násilia, šikany a užívania drog v konkrétnych 

podmienkach našej školy:  

17.2.2022 – pohovor z dôvodu riešenia priestupku voči školskému poriadku so študentkami 

študijného odboru Kozmetik I.GŠ a III.GŠ triedy zameraný na riešenie slovnej šikany 

a vulgárneho vyjadrovania na odbornom výcviku – za prítomnosti výchovnej poradkyne 

a triednych učiteliek (Ing. M. Sokáčová, Ing. M. Marková) – bolo prijaté výchovné opatrenie: 

pokarhanie triednym učiteľom 

18.2.2022 – zapojenie našej školy do celoslovenského výskumu „Kyberšikanovanie na 

Slovensku“, ktorý sa týkal skúseností detí a dospievajúcich s kyberšikanovaním – výskum bol 

realizovaný formou elektronického dotazníka na hodinách informatiky a zapojili sme doňho 

žiakov prvých, druhých a tretích ročníkov – dáta boli publikované v konferenčnom zborníku 
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30.3.2022 – výchovný pohovor z dôvodu porušenia vnútorného školského poriadku so 

študentkami študijného odboru I.GŠ triedy E. Ritterovou a K. Scholtzovou zameraný na riešenie 

šikanovania a kyberšikanovania na sociálnych sieťach (zverejnené video) za prítomnosti rodičov 

dievčat, výchovnej poradkyne, triednej učiteľky (Ing. M. Marková), zástupkyne TV a riaditeľa 

školy – bolo prijaté výchovné opatrenie: znížená známka zo správania na stupeň 2 

31.3.2022 – prednáška s diskusiou s príslušníkmi Mestskej polície v Kežmarku na tému 

„Šikanovanie a kyberšikanovanie“ pre žiakov prvých, druhých a tretích ročníkov učebných 

a študijných odborov (MP Kežmarok – kpt. Mgr. Bc. Marián Frankovič, nprap. Richard Krupka) 

– interaktívna beseda, kde žiaci prezentovali svoje osobné skúsenosti 

8.4.2022 – prednáška s príslušníkmi MP v Kežmarku zameraná opäť na problematiku 

šikanovania a trestnoprávnej zodpovednosti detí a mládeže – prednáška spojená s diskusiou na 

zvýšenie informovanosti o prevencii sociálno-patologických javov 

26.5.2022 – prednáška s protidrogovou tematikou pod názvom „Pravda o drogách“ v spolupráci 

s občianskym združením BEZ DROG pre žiakov prvých a druhých ročníkov – prednášateľ pán 

Peter Remper (predseda združenia) – v závere prebehla diskusia so žiakmi o fyzickej závislosti 

na drogách, alkohole a marihuane a ich vplyve na osobnosť človeka 

zisťovanie anonymným spôsobom, ako sa žiakom prednáška páčila a čo im priniesla – študenti 

mali vyjadriť svoj názor k otázke: „Čo si si uvedomil?“ – prednáška mala u mládeže veľmi 

priaznivú odozvu 

31.5.2022 – zaslanie vyplneného dotazníka mailom ako spätnej väzby na protidrogovú 

prednášku „Pravda o drogách“ – podpora spolupráce v rámci protidrogovej prevencie 

návrh a realizácia individuálnych terapií s psychologičkami detských psychologických 

ambulancií – študentky I.GŠ triedy študijného odboru Kozmetik – N. Petriľáková 

(Psychologická ambulancia, PROPEOPLE consulting, s.r.o. Stará Ľubovňa), K. Scholtzová 

(CPPPaP Kežmarok) 

v mesiacoch apríl a máj sa v rámci „Svetového dňa zdravia“ (7.4.2022) a „Svetového dňa 

Pohybom k zdraviu“ (10.5.2022) uskutočnili športové podujatia pre našich žiakov vo floorbale 

a basketbale a tiež jarný volejbalový turnaj učiteľov kežmarských stredných škôl organizovaný 

pod záštitou našej školy 

6.6.2022 – vyplnený Dotazník pre učiteľov (zaslaný poštou) pre Psychologickú ambulanciu, 

PROPEOPLE consulting, s.r.o. v Starej Ľubovni – porucha správania u žiačky (N. Petriľáková) 

pravidelná komunikácia s rodičmi o problematike šikany a kyberšikany v rámci rodičovských 

združení, osobne na individuálnych pohovoroch v škole i telefonicky 

pravidelná komunikácia a riešenie výchovných problémov s p. Mgr. Andreou Magyarovou 

z CPPPaP v Kežmarku – poskytnutie spätnej väzby o šikane a kyberšikane v I.GŠ triede 

zverejňovanie propagačných materiálov zo združenia SLOVENSKO BEZ DROG na nástenkách 

v priestoroch školy – tematika drog a protidrogovej prevencie 

Triedne stretnutia so sociálnym pedagógom Mgr. A. Magyarovou v CPPPaP Kežmarok 

zamerané na Šikanu v školskom prostredí a prevenciu sociálno-patologických javov: 

forma stretnutia – prednáška, beseda 

spolu sa uskutočnilo 5 stretnutí (11.4.2022, 25.4.2022, 9.5.2022, 23.5.2022, 6.6.2022) 

intervencia bola realizovaná na podnet školy (triedna učiteľka, výchovná poradkyňa) z dôvodu 

šikany a kyberšikany v I.GŠ triede 

stretnutia boli zamerané na šikanu v školskom prostredí, agresivitu, alkoholizmus u mladých 

dievčat a aktivity na sebapoznanie žiakov, cieľom bolo upraviť sociálnu klímu v triede 

11.4.2022 – úvodné zoznámenie, objasnenie problematiky šikany v triede „Čo sa stalo?“ – 

skupinový rozhovor so všetkými žiakmi v triede, kde odpovedali na otázky: zažili ste už šikanu?, 

ako vnímate šikanu?, čo považujete za šikanu?  

25.4.2022 – objasnenie konkrétneho prípadu šikany v triede, zisťovanie kto je AGRESOR a kto 

je OBEŤ šikany v triede, rozhovor s konkrétnymi aktérmi – prečo bolo natočené video 

a zverejnené na sociálnej sieti, či bola žiačka pri natáčaní videa opitá 
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9.5.2022 – prezentácia filmu „Do dna“ zameraného na zvyšujúci sa alkoholizmus u mladých 

dievčat, keďže video bolo nahraté pod vplyvom alkoholu žiačky, následne prebehla diskusia so 

žiakmi k filmu (Ako sa im páčil?, Čo si o tom myslia?) – zisťovanie informácií, či už niekto 

z nich vyskúšal alkohol, či boli už niekedy opití, či im alkohol chutil, čo ich viedlo k užitiu 

alkoholu (mapovanie celkovej situácie v triede) 

- následne bolo žiakom premietnuté krátke video „Čo spôsobí alkohol v tele človeka?“ 

23.5.2022 – hranie hry (rolí) so žiakmi v kruhu za účelom lepšieho spoznania detí – otázky: kto 

číta knihy?, kto už letel lietadlom?, kto jedol pizzu? atď. 

6.6.2022 – záverečné stretnutie so sociálnym pedagógom – najskôr len individuálne so žiakmi 

triedy – objasnenie nového prípadu zverejneného videa na sociálnej sieti, neskôr za prítomnosti 

triednej učiteľky a prijatie opatrení (vzájomné ospravedlnenie a odpustenie si) na zlepšenie 

situácie v triede 

- na záver vyplnenie anonymného dotazníka žiakmi o vydieraní a šikanovaní, jeho vyhodnotenie 

– zistenie, či sa v škole vyskytujú spolužiaci, ktorí znepríjemňujú život ostatným 

Počas celého školského roka sa neustále priebežne riešili problémy so šikanovaním 

a porušovaním školského poriadku v zmysle príkazných listov riaditeľa školy o Zákaze 

používania mobilných telefónov, fajčenia vo všetkých priestoroch a okolí školy, nosenia, 

prechovávania, distribúcie a užívania alkoholu, drog a iných psychotropných látok. Pri plnení 

stanovených úloh v školskom roku 2021/22 sme podľa možností postupovali podľa 

vypracovaného plánu práce koordinátora prevencie drogových závislostí. 

 

 

1.7.1.3 Činnosť koordinátora výchovy k ľudským právam  
 

Na základe  plánu práce sme konkrétne úlohy v priebehu školského roka splnili prezenčnou 

alebo dištančnou formou nasledovne: 

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

chyby v minulosti, predchádzať rôznym formám extrémizmu-prezenčná forma-september 2021. 

2.Vizualizácia násteniek k témam: Deň obetí holokaustu, Právo na život, Európsky týždeň 

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

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

dieťaťa-prezenčná forma-september-október 2021. 

3.Na hodinách OBN, Estetickej výchovy, Umenia a kultúry kreslenie na tému-,, Namaľuj si 

svoje práva“- výstavka žiackych prác –prezenčná forma- máj 2022. 

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

informatiky/Huťová, Sokáč ,Valuš/ učitelia preposlali žiakom prezentáciu v powerpointe 

a následne vyplnili dotazník, ktorý vyhodnotili prezenčnou formou-október 2021. 

5.Olympiádya ľudských práv- XXIV ročník: školské kolá prebiehali dištančnou formou/. 

Dr.Kendžírová  na základe dištančnej verzie pripravila podklady pre písomnú  formu- on 

line test./Triedne kolá –november 2021 ,školské kolo- december 2021./Žiaci na základe 

získaných vedomostí a faktov obhajovali tému, ktorú  si individuálne vybrali  z týchto 

okruhov: Dohovor o právach dieťaťa, násilie na ženách, domáce násilie, princíp 

nezávislosti a nestrannosti súdnej moci v demokratickom štáte a segregácia rómskych detí. 

Školská komisia  pracovala v tomto zložení PaedDr.Kendžírová, Mgr.Petrasová, Mgr. 

Žembovič./ 

6.Medzinárodný deň ľudských práv 10.12.2021.Prezentácia  projektu  pre žiakov našej 

školy/logo, plagát, pozvánka ,anketa ,prezentácie v programe MS PowerPoint na 

témy:,,Ľudské práva,“,,Sacharovova cena za slobodu myslenia, “,,Porušovanie ľudských 

práv“-Dr. Kendžírová-dištančná forma. 

7.,,Európsky týždeň akcií boja proti rasizmu “Predsudky voči menšinám“, “Život bez 

násilia“- máj 2022 prezenčná forma. 
- umelecké aktivity proti rodovo podmienenému násiliu 
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1.7.1.4 Zhodnotenie environmentálnej výchovy  
 

Environmentálna výchova na SOŠ Kežmarok 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 žiakov. 

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. 

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

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

triednickú hodinu environmentálnej výchove. 

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

                           

1.8 h)   Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

V školskom roku 2020/2021 škola nebola zapojená v žiadnom projekte. 

Program FINQ, ktoré realizuje Nadácia Slovenskej sporiteľne - vzdelávanie finančnej 

gramotnosti pre učiteľov a žiakov. Program FINQ, pomáha rozvíjať kritické myslenie v oblasti 

finančnej kultúry.   

 

1.9 i) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou v škole 
 

V školskom roku 2021/22 v SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok nevykonala ŠŠI žiadnu inšpekciu.  

 

1.10  j)   Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  
      

Teoretické vyučovanie sa realizuje v budove školy na ulici MUDr. Alexandra č. 54, kde majú 

žiaci k dispozícii 32 učební, z toho 13 odborných učební: 3 PC učebne, 4 učebne s interaktívnou 

tabuľou, 2 jazykové učebne, odborná učebňa pre gastronomické odbory, odborná učebňa pre 

odbory kaderník a kozmetik, odborná učebňa pre výučbu odborného výcviku odboru klientsky 

manažér pošty, odborná učebňa pre stavebné odbory. Učitelia majú k dispozícii zborovňu 

a všetci majú pridelené školské notebooky, dobre vybavené kabinety, pripojené na internet. 

V tejto budove je zrekonštruovaná elektroinštalácia, školský rozhlas a každá učebňa má 

pripojenie na internet vo všetkých chodbových priestoroch je wifi internetové pripojenie. Vo 

vnútorných komunikačných priestoroch a vonkajších priestoroch na vstupe je nainštalovaný 

kamerový systém za účelom ochrany majetku školy a žiakov. Každý žiak má svoju samostatnú 

uzamykateľnú skrinku na prezuvky a osobné veci. Pri skrinkách sú aj nové lavičky na 

prezúvanie. V rámci produktívnych prác žiakov postupne opravujeme omietky a maľby 

v triedach a na chodbách aj s novými nástenkami, výzdobou a motivačnými textami.  

Vyučovanie telesnej výchovy prebiehalo v telocvični na ul. Nižná brána 6 s posilňovňou, 

náraďovňou, sociálnymi zariadeniami a kabinetmi telocvikárov. 

 

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

Garbiarskej ulici.  

Na Garbiarskej ulici -  vykonávajú praktické vyučovanie žiaci učebného odboru:  

HOSTINSKÝ, KUCHÁR, ČAŠNÍK-SERVÍRKA v suteréne sa nachádza kuchyňa, jedáleň, 

skladové priestory, šatne a hygienické zariadenia, salónik a cvičná kaviareň, 2 kancelárie pre 

MOV. Na prízemí sa nachádza veľká spoločenská miestnosť, hygienické zariadenia, studená 

kuchynka, učebňa stolovania, šatňa. terasa, salónik a rautová hala so stand–by stolmi, 
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kaviarenská časť Kolonáda. Bola zrealizovaná rekonštrukcia a modernizácia kuchyne ako 

strediska odbornej prípravy.  

 

V dielňach na Tvarožnianskej 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, žehliaca technika, prac. pomôcky a nástroje 

pre výchovno-vzdelávací proces, skúšobná miestnosť, skladové priestory a sociálne a hygienické 

zariadenia.  

 

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 vybavením pre 

praktické vyučovanie, šatne a sociálne zariadenia. . Žiaci 1. až 4. ročníka vykonávali odborný 

výcvik u zamestnávateľov na základe Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania 
uzatvorená v zmysle § 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

 

KADERNÍK, KOZMETIK a MANIKÉR, PEDIKÉR - 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 Tvarožnianskej 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 žiakov II. a III. ročníka, 2 dielne so 

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

 

STROJNÝ MECHANIK – má dobre pripravenú strojársku dielňu v prízemnej časti stavebného 

komplexu na Tvarožnianskej ulici. 

 

KLIENTSKÝ MANAŽÉR POŠTY – výučbu odborného výcviku 1. a 2. ročníka realizujeme  

v odbornej IKT učebni vybavenej 15 PC, interaktívnou tabuľou a multifunkčnou tlačiarňou 

v budove školy. Žiaci 3. a 4. ročníka mali vykonávať odborný výcvik u zamestnávateľa- 

SLOVENSKÁ POŠTA a.s. na základe Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania.  
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1.11  k)   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 žiakov so ŠVVP 

zavedenie systému duálneho vzdelávania vo 

všetkých odboroch štúdia 

dobré priestorové a materiálne zabezpečenie 

veľmi dobré personálne zabezpečenie 

modernizácia vyučovania 

možnosť pokračovania štúdia žiakov školy 

po skončení všetkých učebných odborov 

v nadstavbovom maturitnom štúdiu 

možnosť doplnenia základného vzdelania 

u žiakov 2-ročných učebných odborov 

a následne pokračovanie v štúdiu na 3-

ročných učebných odboroch, 
dobré materiálno-technické vybavenie školy 

(škola disponuje 4 učebňami výpočtovej 

techniky, 3 učebňami IKT s interaktívnymi 

tabuľami, 3 odbornými učebňami 2 

jazykovými učebňami...), 
fungujúce internetové pripojenie vo všetkých 

budovách školy, 
každý učiteľ, majster OV aj zamestnanec 

ekonomického úseku disponuje vlastným 

notebookom, 
možnosť športovej aktivity žiakov aj 

v popoludňajších hodinách v rámci krúžkov 

vo vlastnej modernej telocvični a posilňovni, 

ktorá je k dispozícii aj zamestnancom,  
možnosti stravovania zamestnancov aj 

žiakov gastro odborov v stredisku 

praktického vyučovania gastro odborov, 
nadštandardne vybavené dielne pre stolárov 

modernými novými strojmi, 
nadštandardne vybavené stredisko gastro 

odborov novými modernými prístrojmi aj 

zariadeniami, 

skvalitnenie estetického prostredia budovy 

teoretického vyučovania, nové podhľady 

stropov, nová elektroinštalácia, kamerový 

systém na chodbách, nové skrinky na 

prezuvky žiakov (každý žiak bude mať svoju 

samostatnú uzamykateľnú skrinku),   

SLABÉ STRÁNKY 

nezáujem žiakov základných škôl o štúdium 

v učebných odboroch, ktoré si vyžadujú 

manuálnu prácu (murár, stolár, strojný 

mechanik a pod.), 

nedostatočný záujem rodičov o informovanie 

sa o vzdelávanie a dochádzku svojich detí, 

pomerne vysoká miera predčasného 

ukončenia štúdia z dôvodu nezáujmu 

o štúdium, tehotenstva a často aj z dôvodu 

zamestnania sa aj keď nekvalifikovane, 

nezáujem o štúdium zo strany žiakov, 

zlá dochádzka žiakov do školy – veľa 

vymeškaných hodín zo zdravotných 

a rodinných dôvodov, 

nepriaznivý demografický vývoj, 

nedostatok finančných prostriedkov na 

inováciu techniky a jej obmenu, 

nedostatok nových učebníc a učebných 

materiálov, 

slabé finančné ohodnotenie pedagogických 

zamestnancov. 
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kvalitná a efektívna spolupráca so 

zriaďovateľom aj miestnou samosprávou, 

aktívne fungujúca Žiacka školská rada, 

 

PRÍLEŽITOSTI 

dobre podmienky pre zavádzanie IKT do 

výchovno-vzdelávacieho procesu, 

organizácia „Dňa otvorených dverí“, 

propagácia školy na Burze informácií 

organizovanej Úradom práce, sociálnych 

vecí a rodiny, 

propagácia školy a jej odborov na 

základných školách a realizovanie náboru 

žiakov, 

zavedenie nových resp. oživenie už 

zaradených odborov v súlade s potrebami 

trhu práce a záujmu žiakov, 

vstup školy do systému duálneho 

vzdelávania a tým zatraktívniť odbory pre 

záujemcov o štúdium, 

prezentácia školy na verejnosti a v médiách, 

účasť a participácia na rôznych podujatiach 

organizovaných mestom, 

možnosť získania medzinárodného 

certifikátu IES. 

 

RIZIKÁ A OHROZENIA 

obmedzené finančné prostriedky na úpravu 

a vybavenie priestorov školy a výchovno- 

vzdelávacích procesov, 

možný úbytok žiakov z dôvodu 

nepriaznivého demografického vývoja 

spoločnosti, 

limity pre maximálne počty žiakov 

v niektorých odboroch, 

možnosť zamestnať sa u žiakov, ktorí nie sú 

plnoletý alebo nemajú žiadne vzdelanie, 

sociálny systém, ktorý nepodporuje 

motiváciu k ukončeniu vzdelania a tým 

k zlepšeniu ich postavenia v budúcnosti, 

rasové bariéry niektorých zamestnávateľov 

pri umiestňovaní rómskych žiakov na 

pracoviská v rámci odborného výcviku, 

rasové bariéry niektorých zamestnávateľov 

pri prijímaní rómskych absolventov 

učebných aj študijných odborov do 

zamestnania,   

časté legislatívne zmeny v školstve, 

konkurencia iných stredných škôl v meste, 

ktoré ponúkajú rovnaké učebné odbory, 

úbytok žiakov na Stredných odborných 

školách z dôvodu znižovania kritérií 

a nárokov na prijímacích skúškach na 

gymnázia, akadémiách ... z dôvodu 

normatívneho financovania škôl na žiaka. 

 
Najdôležitejšími  výsledkami práce školy a jej vedenia v školskom roku 2021/2022 

boli: 
 

Škola 1: 

dokončenie rekonštrukcie elektroinštalácie a wifi internetového pripojenia vo všetkých 

priestoroch 

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

estetická úprava chodieb nové nástenky a motivačné nápisy na stenách 

zakúpenie lavíc a stoličiek do tried 

inštalácia kamerového systému na chodbách – zabezpečenie ochrany majetku 

zakúpenie uzamykateľných osobných skriniek na prezuvky pre každého žiaka 

výmena vykurovacích telies na spojovacej chodbe a celková úprava chodby 

revízia okien v celej budove a výmena poškodených tesnení a kovaní 

zriadenie 3 nových odborných učební pre odbory gastro, kaderník a kozmetik a stavebné odbory, 

učebne sú vybavené novou tabuľou, projektorom a učebnými pomôckami 
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Škola 2: 

vymaľovanie šatní a skladov 

zakúpenie nových prístrojov a zariadení do kuchyne ako strediska praktického vyučovania  

v celej budove je nové optické internetové pripojenie vrátane wifi internetu vo všetkých 

priestoroch 

 

Dielne : 

oprava vnútorných malieb, omietok  

zakúpenie potrebného materiálu na produktívne aj cvičné práce žiakov 

zakúpenie nových prístrojov, pomôcok a zariadení pre jednotlivé odbory podľa potreby 

zriadenie novej prezentačnej učebne s dataprojektorom 

zriadenie miestnosti pre stravovanie majstrov OV 

 

V oblasti výchovy a vzdelávania 
Sme sa zamerali na zvýšenie úrovne vedomosti a zručností žiakov, priblíženie 

teoretického i praktického vyučovania potrebám praxe. Vypracovali sme nové školské 

vzdelávacie programy podľa pokynov MŠ SR, ŠIOV a ŠPÚ. Príprava vstupu školy do duálneho 

vzdelávania, úprava všetkých ŠKVP v súlade s predpismi pre duálne vzdelávanie 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 vyučovacom procese, mimovyučovacej činnosti, 

využívanie moderných foriem a metód práce, čo sa prejavilo zvýšenou aktivitou žiakov na 

hodinách a na praktickom vyučovaní.  

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

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

podmienky našej školy Národný plán výchovy k ľudským právam, 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 snažili eliminovať 

problémy segregácie rómskych detí.  

       Všetkými opatreniami sme sa snažili o vytvorenie čo najvhodnejších podmienok pre 

všestranný rozvoj osobnosti žiaka aj prostredníctvom skvalitnenia práce triednych učiteľov a 

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

zlepšiť najmä disciplínu, zvýšiť úroveň správania sa žiakov, dochádzku a pripravenosť žiaka na 

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

budeme venovať zvýšenú pozornosť. 

 
Z dôvodu pandémie COVID-19 sa zmenili podmienky vyučovania na našej škole. Podľa 

aktuálnej situácie v prípade výskytu ochorenia a následnej karantény žiakov prešli určené 

triedy podľa potreby na dištančnú formu vzdelávania žiakov. 

Učitelia a majstri OV začali využívať dištančnú formu vzdelávania a boli v spojení so žiakmi 

prostredníctvom EduPage, Facebook-Messenger. Na vzdelávanie využívali: Zoom, Youtube, 

Skype, Hangouts, Alf, zborovna.sk, bezkriedy.sk, ucimenadialku.sk.  

Pozitíva dištančnej formy vzdelávania na škole:  

Učitelia aj žiaci sa aktivizovali na prácu online, niektorí žiaci museli byť na prácu vyzvaní 

telefónom, príp. aj cez rodičov. Sú žiaci, ktorí pracujú menej, resp. malá skupinka, ktorá 
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nepracuje vôbec. Učitelia boli aktívni na 100 %,  žiaci približne na 85-90 %. Pozitívom tejto 

práce je aktívne využitie rôznych portálov, ktoré sa využívali len obmedzene. 

Rozvíjanie IKT zručností. Pokiaľ nie je dištančná forma dlhodobá ako to bola 

v predchádzajúcom školskom roku je možné celkom efektívne využiť takéto vzdelávanie 

v akútnych kritických stavoch výskytu ochorenia a pandémie.  

Negatíva dištančnej formy vzdelávania na škole:  

Máme žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí nemajú doma počítače a niektorí ani 

internet. Ale sú aj žiaci, ktorí pracujú aktívne a sami kontaktujú učiteľov s nápadmi, ako 

pracovať v tejto situácii. Negatívom bolo možno hodnotenie žiakov, ktorí nepracovali, alebo 

pracovali menej. Pre budúcnosť bude potrebné ich preskúšanie po návrate do školy.  

Nevýhodou bolo, že nebol možný nácvik praktických zručností žiaka, usmerňovaný majstrom 

odb. výchovy, chýbal priamy kontakt so žiakom. Pre odborný výcvik je dištančná forma 

vyučovania veľmi neefektívna a nie je prospešná ani pre žiakov ani pre majstrov OV. 

Technické problémy dištančnej formy vzdelávania:  

Niekedy sa vyskytli problémy s pripojením – preťaženosť servera. Učitelia využívali na prácu 

PC, notebooky a mobily, škola zakúpila notebooky pre všetkých učiteľov a majstrov OV. 

 

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, 

využívanie pracovného času, dodržiavanie bezpečnosti pri práci a PO, používanie osobných 

ochranných pomôcok, dodržiavanie 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.  

      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 snažili o ich odstránenie, 

nápravnými opatreniami a termínovanými úlohami.  

       Prácu úseku riadenia sme zefektívnili zakúpením nových počítačov a viacerých 

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

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

 

V oblasti úloh všeobecných a špecifických z POP na šk. rok 2021/2022 
Aktívne sme sa podieľali na ochrane detí pred negatívnymi javmi v spoločnosti  /šikanovaním, 

týraním, prejavmi rasizmu medzi žiakmi s dôrazom na rómsku mládež/. Propagovali sme 

elimináciu drogových závislostí, prostredníctvom predmetov ON, EV, náboženská výchova, 

triednických hodín. V škole naďalej platil taxatívny zákaz nosenia prechovávania a užívania 

drog, alkoholu a fajčenia. 

Systematickú pozornosť sme venovali kvalite vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra 

a výchove k slovenskému národnému povedomiu a štátnosti, čím sme sa snažili plniť obsah 

zákona o štátnom jazyku SR. Taktiež 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.  
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2. Informácie o počtoch žiakov a ich výsledkoch 
 

2.1 a) Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 
 

 

K 15.9.2021 Počet žiakov  Z toho integrovaných 

1. ročník 

 
120 21 

2. ročník 114 13 

3. ročník 77 4 

4. ročník 23 5 

       Spolu 334 43 

 

 

2.2 b) Výsledky o počte prijatých žiakov  
Výsledky o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

Údaje o počtoch a úspešnosti uchádzača na prijatie uvádza nasledujúca tabuľka: 

 

P.č. kód a názov študijného/učebného odboru 

Zriaďovateľom 

schválený počet 

žiakov, ktorých 

možno prijať            

do 1. ročníka 

Počet 

prijatých 

žiakov 

Počet 

zapísaných 

žiakov 

1 3178 F výroba konfekcie 15 15 9 

2 3686F stavebná výroba 16 16 15 

3 2464 H strojný mechanik 7 7 7 

4 3355 H stolár 7 7 5 

5 3661H murár 8 8 4 

6 6424 H manikér - pedikér  0 0 0 

7 6444 H čašník, servírka 9 9 6 

8 6445 H kuchár 8 8 6 

9 6489 H hostinský 7 7 4 

10 6456 H kaderník 8 8 8 

 6460 H predavač 7 7 2 

11 
3658 K mechanik stavebno - inštalačných 

zariadení 5 
5 5 

12 3795 K klientsky manažér pošty 8 8 6 

13 6446 K kozmetik  9 9 9 

Spolu 114 114 86 
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Výsledky o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy – nadstavbové štúdium 

Údaje o počtoch a úspešnosti uchádzača na prijatie uvádza nasledujúca tabuľka:   

 

 

 

2.3 c) počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole 
 

P.č. 

Kód odboru a názov odboru                                                                                 

(podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 64/2015  o 

sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti 

k odborom vzdelávania v platnom znení) 

Počet prihlášok 

1 3178 F výroba konfekcie 16 

2 3686F stavebná výroba 24 

3 2464 H strojný mechanik 14 

4 3355 H stolár 14 

5 3661H murár 9 

6 6444 H čašník, servírka 21 

7 6445 H kuchár 15 

8 6456 H kaderník 25 

9 6460H predavač 7 

10 6489 H hostinský 8 

11 3658 K mechanik stavebno- inštalačných zariadení 10 

12 3795 K klientsky manažér pošty 20 

13 6446 K kozmetik 32 

14 6403 L podnikanie v remeslách a službách 25 

Spolu 240 

 

2.4 d) počet prijatých žiakov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu 

skúšku 
 

P.č. 

Kód odboru a názov odboru                                                                                 

(podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 64/2015  o 

sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti 

k odborom vzdelávania v platnom znení) 

Počet žiakov, ktorí úspešne 

vykonali prijímaciu skúšku 

1 3178 F výroba konfekcie 15 

2 3686F stavebná výroba 16 

P.č. kód a názov študijného/učebného odboru 

Zriaďovateľom 

schválený počet 

žiakov, ktorých 

možno prijať            

do 1. ročníka 

Počet 

prijatých 

žiakov 

Počet 

zapísaných 

žiakov 

1 6403 L podnikanie v remeslách a službách 31 25 25 

Spolu 31 25 25 
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3 2464 H strojný mechanik 7 

4 3355 H stolár 7 

5 3661H murár 8 

6 6444 H čašník, servírka 9 

7 6445 H kuchár 8 

8 6456 H kaderník 8 

9 6489 H hostinský 7 

10 3658 K mechanik stavebno- inštalačných zariadení 5 

11 3795 K klientsky manažér pošty 8 

12 6446 K kozmetik 9 

13 6403 L podnikanie v remeslách a službách 25 

Spolu 139 

 

 

2.5 e) Zoznam odborov, v ktorých škola zabezpečuje výchovu 

a vzdelávanie v školskom roku 2021/2022, vrátane informácie 

o duálnom vzdelávaní   
 
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:   

Strojný mechanik 2464 H Školský vzdelávací program 

Stolár  3355 H Školský vzdelávací program 

Murár 3661 H Školský vzdelávací program 

Manikér,  pedikér 6424 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 

 Pedagogická dokumentácia  

Mechanik stavebno-inštalačných zariadení 3658 K Školský vzdelávací program 

Klientsky manažér pošty 3795 K Školský vzdelávací program 

Kozmetik  6446 K Školský vzdelávací program 

2-ročné študijné odbory denného 

nadstavbového štúdia (s maturitou) 

  

Podnikanie v remeslách a službách 6403 L Školský vzdelávací program 

Spoločné stravovanie 6421 L Školský vzdelávací program 

 

V školskom roku 2021/2022 boli ŠkVP vypracované tak, aby žiaci všetkých študijných 

a učebných odborov mali možnosť vstúpiť do systému duálneho vzdelávania. 
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Zoznam žiakov v duálnom vzdelávaní v školskom roku 2021/2022: 

 

I.GŠ   Martina Michalisková, klientsky manažér pošty, 

          Simona Polčáková, klientsky manažér pošty, 

          Veronika Svitanová, klientsky manažér pošty, 

           Samuel Kitz, mechnik SIZ, 

           Lukáš Kolodzej, mechnik SIZ, 

II.A    Boris Beskyd, stolár, 

           Daniel Eliáš, stolár 

           Patrik Pješčák, stolár  

  

2.6 f) Výsledky hodnotenia žiakov podľa požadovaného stupňa 

vzdelania 
 

Učebné odbory – dvojročné 

 

Učebný odbor Počet tried Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Výroba konfekcie 0,5 0,5 1 

Stavebná výroba 0,5 0,5 1 

Spolu  1 1 2 

 

Učebný odbor Počet žiakov Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Výroba konfekcie 8 5 13 

Stavebná výroba 8 6 14 

Spolu  16 11 27 

 

Prospech Počet žiakov Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Prospel s vyznamenaním 0 3 3 

Prospel veľmi dobre 1 0 1 

Prospel 14 4 18 

Neprospel  1 4 5 

Neklasifikovaní  0 0 0 

Spolu  16 11 27 

 

 

 

Komisionálne skúšky Počet žiakov Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Opravné skúšky 0 0 0 

Komisionálne skúšky 

neklasifikovaných 

0 0 0 

Spolu  0 0 0 

 

Správanie 

Počet žiakov Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Veľmi dobré 1 4 5 

Uspokojivé  3 0 3 

Menej uspokojivé 2 0 2 
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Neuspokojivé  10 7 17 

Spolu  16 11 27 
      

 

Dochádzka Počet hodín Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Priemerný počet vymeškaných hodín na   

1 žiaka 

304,8 370     337,4 

ospravedlnené 2269 1116 3385 

neospravedlnené 2608 2955 5563 

 

Učebné odbory – trojročné  

 

Učebný odbor Počet tried  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Stolár  0,25 0,33 0,25 0,83 

Murár 0,25 0,34 0,5 1,09 

Strojný mechanik 0,25 0,33 0,25 0,83 

Kaderník  0,25 0,5 0,5 1,25 

Manikér - pedikér -  0,5 0,5 

Hostinský, hostinská 0,33 0,5 0,33 1,16 

Čašník, servírka 0,34 0,5 0,34 1,18 

Kuchár 0,33 0,5 0,33 1,16 

Spolu  2 3 3 8 

 

 

Učebný odbor Počet  žiakov  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Stolár  9 4 3 16 

Murár 8 8 7 23 

Strojný mechanik 8 6 4 18 

Kaderník  8 9 8 25 

Manikér - pedikér - - 8 8 

Hostinský, hostinská 7 8 5 20 

Čašník, servírka 11 10 8 29 

Kuchár 8 8 8 24 

Spolu  59 53 51 163 

 

Prospech  Počet  žiakov  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Prospel 

s vyznamenaním 

0 6 6 12 

Prospel veľmi dobre 6 13 4 23 

Prospel 42 33 39 114 

Neprospel  11 1 2 14 

Neklasifikovaní  0 0 0 0 

Spolu 59 53 51 163 

Komisionálne 

skúšky 

Počet  žiakov  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Opravné 

komisionálne  

skúšky 

5 

 

 

0 0 5 
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Komisionálne 

skúšky 

neklasifikovaných 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

Správanie 

 

Počet  žiakov  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Veľmi dobré 42 35 33 110 

Uspokojivé  3 5 6 14 

Menej uspokojivé 3 6 5 14 

Neuspokojivé  11 7 7 25 

Spolu  59 53 51 163 

 

         

Dochádzka  

 

Počet  hodín  

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Priemerný počet 

vymeškaných 

hodín na   1 žiaka 

227 142,7 130,03 170,18 

ospravedlnené 8583 5756 5173 19 512 

neospravedlnené 4810 1808 1610 8 228 

 

Nadstavbové štúdium – denná forma 

 

Študijný odbor Počet tried Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Podnikanie v remeslách a službách 0,67 0,5 1,17 

Spoločné stravovanie 0,33 0,5 0,83 

Spolu  1 1 2 

Študijný odbor Počet žiakov Spolu 

1. ročník 2. ročník 

Podnikanie v remeslách a službách 14 7 21 

Spoločné stravovanie 5 7 12 

Spolu 19 14 33 

 

Prospech  Počet žiakov spolu 

1. ročník 2. ročník 

Prospel s vyznamenaním 3 1 4 

Prospel veľmi dobre 0 4 4 

Prospel 14 8 22 

Neprospel  2 1 3 

Neklasifikovaní  0 0 0 

Spolu  19 14 33 

  

Komisionálne skúšky Počet žiakov spolu 

1. ročník 2. ročník 

Opravné komisionálne skúšky 1 1 2 

Komisionálne skúšky 

neklasifikovaných 

0 0 0 
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Dochádzka  
Hodiny  spolu 

1. ročník 2. ročník 

Priemerný počet zameškaných hodín 

na 1 žiaka 

152,9 82,4  57,86 

Ospravedlnené  1794 1038 2832 

Neospravedlnené  1111 116 1227 

 

 

4 – ročné študijné odbory 

 

 

Študijný odbor 

Počet tried spolu 

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

Mechanik stavebnoinštalačných zariadení 0,33 0,33 0,33 0,33 1,49 

Klientsky manažér pošty 0,33 0,33 0,33 0,33 1,49 

Kozmetik 0,34 0,34 0,34 0,34 1,52 

Spolu  1 1 1 1 4 

 

 

 

 

Študijný odbor 

Počet žiakov spolu 

 

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

Mechanik stavebnoinštalačných zariadení 2 6 3 5 16 

Klientsky manažér pošty 7 7 7 8 29 

Kozmetik 10 9 10 9 38 

Spolu  19 22 20 22 83 

 

 

 

Prospech  

Počet žiakov spolu 

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

Prospel s vyznamenaním 3 3 0 0 6 

Prospel veľmi dobre 4 5 6 8 23 

Prospel 12 13 10 14 49 

Neprospeli 0 1 1 0 2 

Neklasifikovaní  0 0 3 0 3 

Spolu  19 22 20 22 83 

 

 

Komisionálne skúšky Počet žiakov Spolu 

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

Opravné  komisionálne skúšky 0 1 1 0 2 

Komisionálne skúšky  neklasifikovaných 0 0 3 0 3 

      

 

Správanie  

Počet žiakov spolu 

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

Veľmi dobré 17 17 7 22 63 

Uspokojivé  2 1 7 0 10 

Menej uspokojivé 0 0 6 0 6 

Neuspokojivé  0 4 0 0 4 

spolu   19 22 20 22 83 
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Dochádzka  

Počet žiakov spolu 

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

Priemerný počet vymeškaných hodín/žiaka 85,2 157,3 106,5 158,04 128,78 

Ospravedlnené hodiny 1607 2742 1941 3392 9682 

Neospravedlnené hodiny 12 720 190 85 1007 

 

 

Štúdium ukončené v riadnom a mimoriadnom období: 

 

 

Názov študijného odboru Kód odboru Žiakov  

celkom 

Riadne 

obdobie  

Mimoriadne) 

obdobie 

september 2022 

Výroba konfekcie 3178F 5 2 1 

Stavebná výroba  3686 F 2 1 0 

Strojný mechanik 2464 H 4 4 0 

Stolár 3355 H 3 3 0 

Hostinský  6489 H 5 5 0 

Murár 3661 H 7 7 0 

Manikér - pedikér 6424 H 7 7 0 

Kaderník 6456 H 8 8 0 

Čašník, servírka 6444 H 7 6 1 

kuchár 6445 H 8 7 1 

SPOLU  2 o 3-ročné UO  56 50 3 

 

Názov študijného odboru Kód odboru Žiakov  

celkom 

Riadne 

obdobie  

Mimoriadne) 

obdobie 

september 2022 

Mechanik SIZ 3658 K 5 5 0 

Kozmetik  6446 K 9 9 0 

Klientsky manažér pošty 3795 K 8 6 2 

SPOLU  4-ročné ŠO  22 20 2 

 

 

Názov študijného odboru Kód odboru Žiakov  

celkom 

Riadne 

obdobie  

Mimoriadne 

obdobie 

september 2022 

Podnikanie v remeslách a službách 6403 L 7 6 0 

Spoločné stravovanie 6421 L 7 7 0 

SPOLU 2-ročné (nadstavbové) ŠO  14 13 0 
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Výsledky externých meraní – maturitné skúšky 

4-ročné študijné odbory 

 

 

Ukazovateľ   

Trieda   

Spolu 4.GŠ 

Počet  žiakov prihlásených na MS 23 23 

Počet  žiakov, ktorí neukončili posledný ročník  1 1 

 Najdeková-prestup na 

inú školu  

Počet  žiakov, ktorí konali ÚFIČ 22 22 

Počet  žiakov, ktorí úspešne ukončili MS v riadnom termíne 20 20 

Počet žiakov, ktorí majú povolenú opravnú MS resp. maturujú 

po prvý krát v mimoriadnom termíne 
2 2 

Počet žiakov, ktorí majú povolenú opakovať celú MS 

(reprobovaní) 
0 0 

 

 

2-ročné študijné odbory 

 

 

Ukazovateľ   

Trieda  Spolu  

II.AN 

Počet  žiakov prihlásených na MS 18 18 

Počet  žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 5 5 

Hudáková Zuzana-prerušenie 

štúdia,  

Ivančáková Ivana-prerušenie 

štúdia, 

Anna Rezničáková- 

prerušenie štúdia, 

Želmíra Hangurbadžová- 

vylúčená zo štúdia 

Katarína Budzáková-

neprospela 

Počet  žiakov, ktorí konali ÚFIČ 1 1 Katarína Budzáková-

neprospela 

Počet  žiakov, ktorí úspešne ukončili MS v riadnom 

termíne 
13 13 

Počet žiakov, ktorí majú povolenú opravnú MS resp. 

maturujú po prvý krát v mimoriadnom termíne 
1 1 

Počet žiakov, ktorí majú povolenú opakovať celú MS 

(reprobovaní) 
0 0 

  

 

Externá časť a písomná forma internej časti MS 

 

predmet Počet žiakov 

prihlásených na MS 

Z toho písalo 

EČ MS 

SJL 41 37 

ANJ 31 21 

NEJ 10 10 
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2.7 g) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 

a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu za školský rok 

2021/2022   

P.č. 

kód a názov 

študijného/učebného 

odboru /uviesť kód 

odboru, ktorý platil v čase 

ukončovania štúdia/ 

Celkový 

počet 
absolventov 

z toho  

prijatí 

na VŠ 

prijatí na 

NŠ / PMŠ 
prijatí do 
zamestnania 

evidovaní 

na 

ÚPSVaR 

neziste

ní 
 

1. 3178 F výroba konfekcie 5  2   3  

2. 3686 F stavebná výroba 2  1   1  

3. 2464 H strojný mechanik 4   4    

4. 3355 2 stolár 3   3    

5. 3661 2 murár 7   6 1   

6. 6424 H manikér-pedikér 7  2 5    

7. 6456 2 kaderník 8  5 3    

8. 6489 2 hostinský 5  3  1 1  

9. 6444 H čašník servírka 7  4 3    

10. 6445 H kuchár 8  4 3  1  

11. 6446 K kozmetik 9 3  6    

12. 3658 K Mechanik SIZ 5   5    

13. 
3795 K klientský manažér 

pošty 
8 3  5    

14. 
6421 L spoločné 

stravovanie 
7 1  6    

15. 6403 L podnikanie v RaS 7 2  5    

SPOLU 92 9 21 54 2 6  
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3.  
3.1 a)  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacej činnosti školy 
 

1) o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

 

Dotácia zo ŠR (zdroj 111) 
9 až 12/2021 1 až 8/2022 Spolu Dotácia  

BV KV BV KV BV+KV na žiaka 

Schválený rozpočet 513 564 x 1 027 128 x 1 540 692 4 613 

Úprava schváleného rozpočtu na: 

Úprava normatívov 2021 0 x -71 048 x -71 048 

  

BV - úpr.rozp. Eduzber k 15.9. -20 848 x 0 x -20 848 

hmotná zainteresovanosť  20 726 x 27 159 x 47 885 

dofin. PN 17 050 x 0 x 17 050 

stabilizačné odmeny 12 545 x 0 x 12 545 

jubilejné odmeny 3 138 x 2 837 x 5 975 

odmeny Kolekt. Zmluva 36 482 x 0 x 36 482 

zvýšenie tarifných platov od 1.7.22 0 x 16 396 x 16 396 

rekreačné poukazy (111) 3 850 x 2 401 x 6 251 

špecifiká - Covid-19 3 875 x 0 x 3 875 

oprava HS kanalizácie 72 500 x 0 x 72 500 

edukačné učebnice 0 x 3 674 x 3 674 

dofinancovanie energií 0 x 12 000 x 12 000 

zákl. nižšie stredné vzdelanie -118 x 3 150 x 3 032 

vzdelávacie poukazy -486 x 9 152 x 8 666 

maturitné komisie 104 x 5 111 x 5 215 

odstupné 9 955 x 0 x 9 955 

odchodné 10 148 x 0 x 10 148 

Spolu úpravy SR (zdroj 111) 168 921 x 10 832 x 179 753 538 

kompenz.rozv.jalov.en. (41) 4 946 x x x 4 946 

  

nákup OMV (41) x x x 18 000 18 000 

športový poukaz (41) x x x x 91 

exter.manažm.vstup do POO - DM (41) x x 4 800 x 0   

rekonštrukcia internátu - PD x   x 70 000 70 000   

Spolu úpravy SR (zdroj 41) 4 946 x 4 800 88 000 93 037 279 

Rozpočet po úprave BV (111 + 41) 687 431 0 1 042 760 88 000 1 813 482 5 430 

 
Pozn.: Počet žiakov za školský rok 2021/2022 = 334 žiakov 

 

 

2) o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

 

Škola nevyberá žiadne príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov ani od inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť. 

 

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

v členení podľa financovaných aktivít 

 

 počet VP od 1.9.2021 do 31.12.2021   =  286 x 3,20 € x 4 mesiace     =        3 661,00 € 

 počet VP od 1.1.2022 do 30.06.2022   =  286 x 3,20 € x 6 mesiacov   =        5 492,00 € 

Spolu za školský rok 2021/2022                                                           =       9 153,00 €    
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Kategória 

Rozpočet v € Rozpočet Skutočné čerpanie v € Nevyčerpaný 

9 až 12/2021 1 až 6/2022 v € 9 až 12/2021 1 až 6/2022 SPOLU zostatok 

610 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

620 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

630 3 661 5 492 9 153 3 661,00 5 492,00 9 153,00 0,00 

SPOLU 3 661 5 492 9 153 3 661,00 5 492,00 9 153,00 0,00 

 

 

Vo štvrtom štvrťroku 2021 boli zakúpené notebooky pre zabezpečenie dištančného 

vzdelávania žiakov školy – softvér a licencie do netebookov zakúpených v roku 2020, tlačiarne, 

slúchadlá, perá, notesy, tonery, servis PC, externé HDD, magnetické tabule, nástenky, hodiny, 

kancelárske a čistiace potreby, papierové utierky, zásobníky, dávkovače mydla a dezinfekcie, 

rúška a energie v celkovej výške 3 661,00 €. 

 

V 1. – 2.  štvrťroku 2022 boli čerpané finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy 

určené na školský rok 2021/22 ( v roku 2022)v celkovej výške 5 492,- €, a to na zabezpečenie 

krúžkov -  magnetické tabule, el. nôž na polystyrén, projektor EPSON EB-W06 vrátane držiaka 

a kábla, a podľa § 9i ods. 3 zákona 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v z. n. p. počas 

krízovej situácie možné príspevok na záujmové vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý 

bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie – a to na 

papierové utierky (212,39 €) a zvýšenie cien energií súvisiacich s ochorením Covid-19 

a vojnou na Ukrajine (4 500,- €).  

 

K 30. 6. 2022 boli všetky finančné prostriedky účelovo určené na financovanie 

vzdelávacích poukazov v školskom roku 2021/2022 v plnej výške 9 153,00 € vyčerpané.  

 

 

4) o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov 

žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 

finančných aktív 

 

Účet Tržby z predaja služieb 

september až Január až Spolu  
december až august za školský  

2021 2022 rok 2020/2021 

602001 za remeselnícke práce 117,90 546,87 664,77 

602002 za poskytnutie služieb 1 153,44 10 008,54 11 161,98 

602003 za stravné 2 314,94 7 618,06 9 933,00 

602004 za PPŽ - PV mimo ZSŠ 0,00 0,00 0,00 

602012 za potraviny - akcie 0,00 1 771,29 1 771,29 

602222 za poskyt. služby - konsol. 0,00 1 495,50 1 495,50 

648005 za nájom hnut. a nehn. maj. 2 468,19 6 112,35 8 580,54 

648906 za ubytovanie - podnik. čin. 682,60 8 799,30 9 481,90 

Spolu 6 737,07 36 351,91 43 088,98 

 

 Tieto tržby z predaja služieb boli použité na ŠR nezabezpečené bežné výdavky školy, 

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

materiálové zabezpečenie teoretického a praktického vyučovania školy, prepravné účely, opravy 

a údržbu výpočtovej techniky a náradia pre praktické vyučovanie, náklady na školenia, odvoz 

TKO a ďalšie. 

 

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

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

školy. 
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5) iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

 

 Maturitné komisie   (S 12 = znak 2) 

 

Škola dostala rozpočtovým opatrením v auguste 2021 finančné prostriedky účelovo určené na 

dofinancovanie nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a členov 

maturitných komisií a skúšobných komisií v školskom roku 2021/2022 vo výške 753,00 € 

a v auguste 2022 na nový školský rok 2021/2020 vo výške 5 111,00 €.   

 

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

 610 – mzdové náklady    =        3 927,-   €       

 620 – poistné                   =        1 375,-   €       

 630 – prevádzka              =           562,-   € 

Spolu                               =        5 864,-   €.     

 

 Finančné prostriedky účelovo určené na financovanie výdavkov súvisiacich s výkonom 

funkcie externých predsedov a členov maturitných komisií a skúšobných komisií v školskom 

roku 2020/2021 boli vyplatené zamestnancom školy vo výplate za mesiac august 2021, t.j. 

12.09.2021 a za mesiac august 2022, t.j. 12.09.2022. Náklady na zastupovanie a cestovné 

náklady boli refundované v danej výške s účelovými finančnými prostriedkami.  

 

 Štipendiá žiakom z Centra vedecko-technických informácií, Bratislava 
 

V zmysle uzatvorenej zmluvy o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl č. 339/2021 

s Centrom vedecko-technických informácií, Bratislava boli žiakom v hotovosti na základe 

zdokladovaných žiadostí vyplatené štipendiá za mesiace: 

           - september až december 2021       =          1 438,69  € 

           - január až jún 2022                        =          2 693,21  € 

     Spolu za šk. rok 2021/2022         =         4 131,90  € 

 

                  Prehľad vyplatených štipendií za školský rok 2021/2019 



Mesiac 
Počet Výška 

žiakov štipendia v € 

September 2021 10                 328,56    

Október 2021 11                 353,45    

November 2021 12                 378,34    

December 2021 12                 378,34    

Sept.-decem.2021 45               1 438,69    

Január 2022 14                 428,12    

Február 2022 13                 448,04    

Marec 2022 14                 472,93    

Apríl 2022 14                 472,93    

Máj 2022 13                 448,04    

Jún 2022 12                 423,15    

Jan.-jún 2022 80               2 693,21    

SPOLU 125               4 131,90    

 Tehotenské štipendiá žiačkam z Ústavu informácií a prognóz školstva, 

Bratislava 
V zmysle uzatvorenej zmluvy o vyplácaní tehotenských štipendií žiačkam stredných škôl 

č. 069/2021 s Centrom vedecko-technických informácií, Bratislava bolo 1 žiačke vyplatené 
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bezhotovostne na účet na základe zdokladovanej žiadosti tehotenské štipendium za mesiace 

apríl až september 2022 = 6 mesiacov x 200,- € = 1 200,-  €. 

 

 

3.2 b)  Voľnočasové a iné aktivity školy  
 
V školskom roku 2021/2022 žiaci pracovali v mesiaci október a november 2021 spolu v 26 

záujmových krúžkoch. 

Názvy záujmových krúžkov: 

Cestovateľský 

1. Ekonomika hrou 

2. Environmentálny 

3. Gastro - krúžok 

4. Historický 

5. Králičí hop 

6. Krúžok pohybovej všestrannosti 

7. Líčenie a vizáž 

8. Literárno-dramatický 

9. Masmediálne zručnosti 

10. Nail art 

11. Nechtový dizajn 

12. Ošetrenie a úprava vlasov 

13. Počítačová grafika 

14. Práca s drevom 

15. Prístroje v kozmetike 

16. Šikovné ruky 

17. Športové hry 

18. Tvorba webových stránok 

19. Tvorivá dramatika 

20. Tvorivé písanie 

21. Účtovníctvo hrou 

22. Účtovníctvo v praxi 

23. Vlasy koruna krásy 

24. Workshopy - tvorivé dielne 

25. Základy šitia a pletenia 

 

Mimovyučovacia záujmová činnosť sa však v našej škole od decembra 2021 z dôvodu 

pandemickej situácie Covid-19 nevykonávala. 
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3.3 c) Hodnotiace správy z oblasti odborného výcviku 
 

3.3.1.1 Záverečná hodnotiaca správa MOV - odbor kozmetik  
 

V školskom roku 2021/2022 sme na praktickom vyučovaní postupovali podľa učebných plánov 

skupín. Žiačky I. – IV. Ročníka vykonávali prax od pondelka do piatku. Prax vykonávajú 

v kozmetickom salóne na Tvarožnianskej ulici. Kozmetický salón je otvorený aj pre verejnosť. 

Žiačky si precvičia svoje zručnosti nie len na cvičných prácach, ale aj na zákazníčkach. Pracujú 

v dvojzmennej prevádzke s kvalitnou kozmetikou a kozmetickými prístrojmi. Počas štúdia majú 

možnosť získať certifikáty, ktoré môžu uplatniť pri výkone svojho povolania po ukončení svojho 

štúdia. Počas štúdia sa majú možnosť zúčastňovať rozličných súťaží a výstav. Tohto roku sa 

zúčastnili súťaže  v Spišskej Novej Vsi, kde žiačka II. GŠ získala II. miesto v dekoratívnej 

kozmetike. V júni sa naše žiačky zúčastnili Európskeho ľudového remesla v Kežmarku na súťaži 

„Folklór na tvári“. Žiačky IV. Ročníka ukončili svoje štúdium praktickou maturitnou skúškou.  

 

 
3.3.1.2 Záverečná hodnotiaca správa MOV - odbor kaderník 
 

V školskom roku 2021 /2022 nastúpilo do odboru kaderník 9 žiakov. 

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

teoretických vedomostí a zvyšovanie praktických zručností žiakov. K tomu smerovali aj aktivity 

počas celého školského roku. 

Od 1.1 2022, sme vyučovali dištančnou formou podľa nariadenia Ministerstva školstva SR.  

Nariadenie bolo vzhľadom na obmedzenie  pandémiou ochorenia COVID-19 spôsobeného 

koronavírusom. 

Aj napriek tomu sme sa snažili našim žiakom, pomocou internetu a aplikácii Edupage cez online 

hodiny poskytnúť kvalitnú výučbu praktických zručnosti a vedomosti. 

Využívali sme cvičné hlavy na online hodiny a  podľa tematických plánov sme riešili zadané 

práce. 

Online hodiny prebiehali aj na teoretickej výuke. Vytvárali sme testy a otázka k téme.  

Vo februári 2022, žiaci nastúpili na odbornú prax. Naša prevádzka sa otvorila pre verejnosť 

a žiaci  sa plne zapojili do odbornej  praxe  a prácam na zákazkách.  Žiaci absolvovali odborné 

školenie online, firmy Primavera, kde im priblížili nové techniky farbenia a melírovania vlasov. 

V apríli sme sa zúčastnili súťaže v Spišskej Novej Vsi ,kde  žiačka 3.ročníka preukázala svoje 

odborné praktické zručnosti v téme „Kreatívny spoločenský účes “.Na súťaži ju podporili aj 

žiačky 1.a 2. ročníka, kde mohli vidieť rôzne kadernícke účesy. 

Naša odborná výuka prebiehala podľa tématických  plánov ,na zákazkách ,kde žiaci praktizovali 

svoje odborné zručnosti. Aj napriek opatreniam naša tržba bola 3,927eur.  

V júni sa naša škola a odbor kaderník zúčastnil súťaže  Študentské remeslo“, kde žiačka  

G.Porubovičová získala  2.miesto a zhotovila krojový účes na tému Margaréta.  

Školský rok sme ukončili záverečnými  skúškami , ktoré žiačky úspešne ukončili výučným 

listom. 

 

  

3.3.1.3 Záverečná hodnotiaca správa MOV - odbor manikér-pedikér 
 

Na úseku manikér-pedikér prebiehala výučba žiakov 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 žiakov. K tomu smerovali aj aktivity počas celého školského roka. 

V školskom roku 2021/2022 prebiehala výučba žiačok v treťom ročníku. 
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Žiačky počas odborného výcviku pracovali na samostatných prácach. 

Počas výučby v treťom ročníku sme dobiehali praktické zručnosti, ktoré sme preberali počas 

druhého ročníka pandémie ako teóriu. 

Žiačky učivo zvládli aj praktické zručnosti a v júni boli pripustené ku záverečným skúškam. 

Zvládli aj praktickú aj teoretickú časť týchto skúšok. 

 

 

3.3.1.4 Záverečná hodnotiaca správa MOV - odbor výroba konfekcie 

 
Na úseku  Výroba konfekcie prebiehala výučba žiakov 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 žiakov. K tomu smerovali aj aktivity počas celého školského roka. 

V školskom roku 2021/2022 prebiehala výučba žiačok  v  prvom a druhom ročníku výroby 

konfekcie. 

V snahe zvýšiť možnosti žiakov po ukončení vzdelávania  zamestnať sa , sme zaradili na OV  

šitie náročnejších výrobkov a tak žiaci získavali kvalitnejšie zručnosti. 
Žiačky  počas odborného výcviku si ušili výrobky pre seba z vlastného materiálu. Týmto boli 

motivované a získavali kladný vzťah k zvolenému odboru. 

Po zrušení IT učebne na OV sme zriadili jedáleň pre majstrov, kde sme prispeli skrášlením  

a ušili sme obrusy a prestierania. 

Od 13.12.2021 sme vyučovali dištančnou formou podľa nariadenia Ministerstva školstva SR.  

Nariadenie bolo vzhľadom na obmedzenie  pandémiou ochorenia COVID-19 . 

Aj napriek tomu sme sa snažili našim žiakom, pomocou internetu a aplikácii Edupage, cez online 

hodiny poskytnúť kvalitnú výučbu praktických zručnosti. 

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

našej školy aj na verejnosti. 

Prevádzali sme služby pre verejnosť, v rámci produktívnych prác sme vykonávali rôzne 

opravy a šitie jednoduchých výrobkov. 

V jednotlivých témach  sme žiakov viedli  k ekologickej výchove - triedili sme odpad a v rámci 

nášho odboru sme šili ekologické tašky z odpadového materiálu. 

Zúčastnili sme sa so žiačkami 1.AU a 2.AU exkurzie v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetiky 

v Spišskej  Novej Vsi  v priestoroch Reduty, kde súťažili žiačky z odboru kaderník a kozmetik . 

K súťažným kategóriám  sme zhotovili modely . 

V mesiaci jún sa uskutočnil Festival študentského remesla kde sme sa zúčastnili súťaže 

v odevnej tvorbe ,pod názvom „ Margaréta na ulici“. Prezentovali sme sa kolekciou –Symfónia 

v margaréte -  a umiestnili sme sa na  treťom mieste . Súťažnú kolekciu zhotovili žiačky druhého 

ročníka – Alexandra Halčinová a Patrícia Bednarčíková. 

V rámci environmentálnej výchovy sme spolu so žiačkami zriadili skalku v priestoroch 

školského dvora OV. Žiakov týmto vedieme k estetike a emocionálnemu prepojeniu  s prírodou. 

 

 

3.3.1.5 Záverečná hodnotiaca správa MOV – odbor strojný mechanik 
 

Výučba žiakov učebného odboru  2464 H strojný mechanik /1., 2.  a 3.ročník/  sa  na praktickom 

vyučovaní  vykonávala pod vedením majstra odbornej výchovy p. Rudolfa Česala. 

V prevažnej miere pracovali na cvičných prácach v odbornej dielni pri ručnom opracovaní 

rôznych druhov materiálov, kovov a nekovou, napr. oceľ, hliník, meď, mosadz a ich zliatiny, 

plasty a guma, drevo, v súlade s tématickým plánom. Dvaja žiaci vykonávali OV na  

pracoviskách v rámci duálneho vzdelávania. 
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Výučba   prebiehala v súlade so ŠkVP,  výchovno – vzdelávacie ciele boli splnené, žiaci získali 

potrebné pracovné zručnosti a stanovené kľúčové kompetencie. Počas prác dodržiavali zásady 

BOZ pri práci a využívali OOPP. 

V čase núdzového stavu prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s 

nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

V ojedinelých prípadoch výučba bola realizovaná komunikáciou so žiakmi prostredníctvom 

EduPage, messengeru  a mailovou komunikáciou. 

Žiaci tretieho ročníka vykonali úspešné záverečné skúšky . 

Plnohodnotnou  realizáciou  praktického vzdelávania žiaci boli  hodnotení výslednou známkou 

za šk. rok 2021/2022. 

 

 

3.3.1.6 Záverečná hodnotiaca správa MOV - odbor stolár  
 

Žiaci učebného odboru stolár /1.,2 a 3. ročník/ pracovali pod vedením majstra odbornej výchovy  

Bc. Františka Cehuľu. 

Žiaci v školskom roku 2021/2022 sa podieľali na produktívnych prácach.  Vykonávali montáž 

nového zariadenia a nábytku, podieľali sa rôznych opravách stavebno-stolárskych výrobkov 

a nábytku v budovách školy. 

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

potrebné pracovné zručností a stanovené kľúčové kompetencie. Počas prác dodržiavali zásady 

BOZ pri práci a PO. 

Výučba prebiehala prezenčné na školských dielňach SOŠ podľa hygienických opatrení.   

Žiaci Jaroslav Špak a Adam Mačičak sa zúčastnili dňa 10. júna 2022 na Festivale študentského 

remesla v súťaží stolárov, kde získali druhé miesto.  

Žiaci 3. ročníka na konci školského roka vykonali úspešne záverečné skúšky, kde sa podieľali na 

produktívnej práci pri výrobe konštrukčných spojov strešného krovu. 

Majster učebného odboru stolár verí, že vykonaná práca zvýšila odbornosť žiakov, rozšírila ich 

vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti. 

 

 
3.3.1.7 Záverečná hodnotiaca správa MOV - odbory murár, stavebná výroba  

 

Na úseku Stavebná výroba Murár prebiehala výučba žiakov 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 žiakov. K tomu smerovali aj aktivity počas celého školského roka. 

V školskom roku 2021/2022 prebiehala výučba žiakov v prvom, druhom a treťom ročníku  

Stavebnej výroby, kde sa žiaci učili v priestoroch školy vykonávať búracie a murovacie  práce v 

rámci renovácií učebni a administratívnych priestorov. 

V snahe zvýšiť možnosti žiakov po ukončení vzdelávania zamestnať sa, sme zaradili na OV   

náročnejšie stavebné práce  tak, aby žiaci získavali kvalitnejšie zručnosti. 

V spolupráci s odborom Stolár sme vyrobili v priestoroch školy murovano-drevený prístrešok 

kde sa drevené časti a murované komponenty stavby pekne zladili. 

Počas Festivalu študentského remesla, sa murári zúčastnili rôznych súťaži a to v stavbe komína 

,murovaní steny kde dobre reprezentovali školu svojou zručnosťou. 

Žiaci v areáli školy vykonávali asanačné práce, stavbu skalky ktorá prispela ku skrášleniu  v 

areáli školy. 

Predvádzali sme služby pre verejnosť, v rámci produktívnych prác sme vykonali rôzne opravy 

budov v meste Kežmarok. Táto činnosť sa postupne dostáva do povedomia a prichádzajú aj 

zákazníci mimo školy. 
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3.3.1.8 Záverečná hodnotiaca správa MOV – odbor mechanik stavebno-

inštalačných zariadení  
 

Žiaci 1. až 4. ročníka vykonávali v školskom roku 2021/2022 odborný výcvik individuálnou 

formou na pracoviskách zamestnávateľov poskytujúcich praktické vyučovanie na základe 

zmluvy v súlade so školským vzdelávacím programom pre tento 4-ročný študijný odbor. Žiak 

Lukáš Kolodzej I.GŠ. vykonával odborný výcvik  v systéme duálneho vzdelávania vo firme 

Branislav Perignát, Kežmarok, Kostolné námestie 34. Organizáciou odborného výcviku bola 

poverená majsterka odbornej výchovy Bc. Vladislava Hovancová. Žiaci 4. ročníka ukončili 

štúdium vykonaním maturitnej skúšky. 

 

 

3.3.1.9 Záverečná hodnotiaca správa MOV – odbor klientský manažér pošty  

 
Vyučujúci ODY:  Ing. Bretzová,  Ing. Sokáčová,  Ing. Gaborčík,  Ing. Marková 

I. GŠ ,  II.GŠ – klientsky manažér pošty /dielne školy 

Odborný výcvik študijného odboru klientsky manažér pošty prebiehal v priestoroch dielní školy 

v odbornej učebni pre daný študijný odbor. Učebňa je vybavená kompletne IKT – počítačmi 

s pripojením na internet, interaktívnou tabuľou, kopírkou.  Odborný výcvik bol zameraný na tri 

zložky:  Administratívu a hospodársku korešpondenciu, praktické zručnosti a praktické 

účtovníctvo.  

V zložke ADK (administratíva a hospodárska korešpondencia) sa žiaci prvého ročníka 

oboznamovali so základmi používania 10 prstovej metódy a žiaci druhého ročníka tvorili 

príslušné obchodné listy a obchodnú korešpondenciu.  

V zložke praktické zručnosti sa žiaci oboch ročníkov oboznamovali s činnosťami Slovenskej 

pošty a.s., službami a produktmi, ktoré Slovenská pošta používa. Oboznamovali sa s druhmi 

listových zásielok, balíkov, poštového platobného styku ako aj s expresnými zásielkami 

a tovaroznalectvom. 

V zložke praktické účtovníctvo sa žiaci oboch ročníkov oboznamovali so základmi evidencie 

a účtovaním finančných prostriedkov, vystavovaním faktúr, účtovaním miezd, cestovnými 

príkazmi, a rôznymi inými finančnými a obchodnými prípadmi. Pri evidencii využívali účtovný 

softvér spoločnosti KROS – Omega (podvojné účtovníctvo).  

Počas dištančného vzdelávania sa ODY nemohol vykonávať v dielňach školy. Žiaci využívali 

online komunikáciu s učiteľmi ODY. Všetky praktické ukážky vyučujúci vykonávali priamo pri 

návrate do škôl. 

III. GŠ ,  IV.GŠ – klientsky manažér pošty / strediská Slovenskej pošty a.s. 

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka vykonávali ODY v strediskách Slovenskej pošty a.s. a to 

v Kežmarku, Huncovciach, Poprade, Svite, Podolínci, Toporci, Veľká Lomnica. Žiaci 

vykonávali v jednotlivých strediskách činnosti ako: doručovanie zásielok, spracovanie zásielok 

na dodaji, triedenie zásielok na doručovacie rajóny, príjem a ukladanie balíkových zásielok, 

pečiatkovanie a triedenie zásielok, zácvik na priehradke pošty, frankovanie zásielok výplatným 

strojom a iné činnosti vykonávané v strediskách pošty. Inštruktori OVY vykonávali kontrolu 

žiakov v pravidelných mesačných intervaloch. S vedúcimi pôšt komunikovali pravidelne a riešili 

všetky problémy a nejasnosti.  
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3.3.1.10 Záverečná hodnotiaca správa MOV - odbor hostinský, kuchár, 

čašník - servírka 
 

V gastronomických odboroch sú zaradené tieto 3-ročné učebné odbory: 

6444 H čašník, servírka 

6445 H kuchár 

6489 H hostinský, hostinská 

Žiaci týchto odborov vykonávali odborný výcvik v našom stredisku odbornej prípravy pre 

gastronomické odborný pod vedením majstrov odbornej výchovy. Dvaja žiaci vykonávali 

odborný výcvik u zamestnávateľov na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania, 

kde vykonávali cvičnú prácu, a to nácvik poskytovania služieb alebo vykonávanie praktických 

činností zodpovedajúcich povolaniu, na ktoré sa žiaci v príslušnom učebnom odbore pripravujú. 

Žiaci vykonávali aj produktívne práce, pri ktorých boli dodržané zásady HCCP, zásady BOZP 

a školské vzdelávacie programy gastronomických odborov. Štúdium ukončili žiaci III. ročníka 

záverečnou skúškou, kde preukázali dobré teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sú 

dobrým predpokladom na ich uplatnenie sa na trhu práce.  

 

 

3.3.1.11 Hodnotenie činnosti stravovacej komisie  

  
Stravovacia komisia pracovala v zložení: Jolana Zemančíková, Bc. Lýdia 

Koreňová, Mgr. Karol Žembovič, Ing. Dávid Sabol, Bc. Jozef Kopkáš, Libuša Rennerová,  

Ing. Tatiana Bizubová. 

Zasadnutia komisie boli nepravidelné, podľa aktuálnej situácie. Na stravovaciu komisiu nebolo 

podaných veľa pripomienok. Po " covidovom"  období začala prevádzka kuchyne, 

počnúc začiatkom školského roka, s poskytovaním stravovacích služieb najprv pre  

zamestnancov. V jarnom období po uvoľnení opatrení boli  poskytované  priestory spolu so  

službami v rámci  odborného výcviku  aj pre  verejnosť v súlade s  prijatými hygienickými  a   

protiepidemiologickými opatreniami. 

Taktiež  záverečné  skúšky  v Gastro odboroch prebehli v priestoroch SPV. 

Stravovacia komisia bude pokračovať v svojej činnosti počnúc novým šk. rokom 2022/2023. 

Prípadné nové opatrenia stravovacej komisie budú doplnené podľa novej situácie. 
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Správa bola prerokovaná v rade školy dňa 13. 10. 2022. 

Správa bola prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady 21. 09. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vojtech Wagner 
        riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa 

 

 

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

v Kežmarku za školský rok 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PaedDr. Ján Furman 

      vedúci odboru školstva  

 

 

 

Prílohy: 

 Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti  Pedagogickou radou školy 

 Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Radou školy  

 Výkaz k správe a hospodárení za rok 2021 - Protokol právneho subjektu, komentár 

k Výkazu k správe a hospodárení za rok 2021, Rozpis upraveného rozpočtu za rok 2021 
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