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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2016/2017 
 

 

a) Identifikačné údaje o škole 
 

1. Názov školy:   Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Ul. 1. mája 1264, Púchov 

 

2. Adresa školy:   Ul. 1. mája 1264, 020 01  Púchov 

 

3. Telefónne čísla:   042-4631360, 042-4631365 

Fax 042-4631366 

 

4. Internetová a elektronická adresa školy 

www.sosospu.sk  

ivan.kasar@sosospu.sk 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy 

Trenčiansky samosprávny kraj 

K dolnej stanici 7282/20A 

911 01  Trenčín 

 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie 

 

Mgr. Ivan Kasár   riaditeľ školy 

Mgr. Miriam Kremeňová  zástupkyňa riaditeľa školy pre TV 

Ing. Gabriela Kanderková  zástupkyňa riaditeľa školy pre TV 

Ing. Ludmila Hamšíková  zástupkyňa riaditeľa školy pre PV 

Ing. Adriana Budayová  vedúca pre TEČ  

Bc. Viera Filová   hlavný majster 

Mária Rolinčinová   vedúca školského pracoviska 

Emília Urbanová   vedúca školskej jedálne 

Marián Pastorek   vedúci zamestnanec technických činností 

 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch  

 

V školskom roku 2016/2017  sa uskutočnili dve zasadnutia Rady školy. Rada školy  

pracovala pod vedením predsedníčky Mgr. Ivety Minárikovej. 

   

Rada školy pri SOŠ obchod a služieb  je funkčná od 12.5. 2016  v nasledovnom zložení. 

1. Mgr. Iveta Mináriková   - zástupca pedagogických pracovníkov – predseda 

  

2. Bc. Zuzana Pivková  - zástupca nepedagogických pracovníkov- tajomník 

 

3. Ing. Jozef Bystrický  - delegát TSK  

 

4. Ing. Milan Panáček   - delegát TSK  

 

5. Jana Kollárová   - delegát TSK   

  

http://www.sosospu.sk/
mailto:ivan.kasar@sosospu.sk
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6. Bc. Viera Filová   - zástupca pedagogických pracovníkov     

    

7. PaedDr. Miroslav Kubičár  - delegát TSK  

 

8. Janette Velacková   - zástupca rodičov   

 

9. Ing. Eva Veliká   - zástupca rodičov 

    

10. Tatiana Ganátová   - zástupca rodičov  

 

11. Lucia Kľúčiková   - zástupca žiakov   

 

1. zasadnutie RŚ sa konalo 26.10. 2016. Prizvanými hosťami boli: riaditeľ školy Mgr. 

Ivan Kasár, Mgr. Miriam Kremeňová, zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické 

vyučovanie, Ing. Gabriela Kanderková, zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické 

vyučovanie a Ing. Adriana Budayová, vedúca ekonomického úseku.  

 

RŠ pri SOŠ obchodu a služieb vzala na vedomie: 

• Informácie o verejnom obstarávaní  

• Informácie riaditeľa školy o koncepčných zámeroch rozvoja školy na šk. rok 

2016/2017. 

• Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2015/2016 

• Vyhodnotenie maturitných skúšok za šk. rok 2015/2016 

• Zmeny v školskom vzdelávacom programe pre odbor  6352 M obchod 

a podnikanie a 6323 K hotelová akadémia 

• Zmeny v školskom a vyučovacom poriadku 

• Aktuálny stav žiakov zapísaných do prvých ročníkov denného štúdia v šk. roku 

2016/2017 

• Pripomienku pani Kollárovej o nedostatku čašníkov a kuchárov v hoteloch 

a reštauráciách. 

 

RŠ pri SOŠ obchodu a služieb schválila :  

• Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka šk. roku 2017/2018. 

 

2. zasadnutie RŚ sa konalo 28.6. 2016. Prizvanými hosťami boli: riaditeľ školy Mgr. 

Ivan Kasár, Mgr. Miriam Kremeňová, zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické 

vyučovanie, Ing. Gabriela Kanderková, zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické 

vyučovanie a Ing. Ludmila Hamšíková, zástupkyňa pre odborný výcvik. 

 

RŠ pri SOŠ obchodu a služieb vzala na vedomie: 

 

• výročnú správu Rady školy pri SOŠOaS za kalendárny rok 2016 

• vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2016/2017  

• vyhodnotenie priebehu maturitných skúšok 

• vyhodnotenie činnosti odborného výcviku v šk. roku 2016/2017 

• Informácie riaditeľa školy o koncepčných zámeroch rozvoja školy na šk. rok 

2017/2018. 

• aktuálny stav žiakov zapísaných do prvých ročníkov denného štúdia 
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RŠ pri SOŠ obchodu a služieb schválila :  

 

• Školský vzdelávací program pre odbor 6456 H kaderník  v systéme duálneho 

vzdelávania s účinnosťou od 1.9. 2017 

• Školský vzdelávací program pre odbor 2977 H cukrár – kuchár s účinnosťou od 

1.9. 2017 

• plán výkonov pre školský rok 2018/2019 

• klasifikáciu voliteľných predmetov v školskom roku  2017/2018 

• plán zasadnutí RŠ na šk. rok 2017/2018 

 

Činnosť rodičovského združenia 

 

 Činnosť Rodičovského združenia pri SOŠ obchodu a služieb Púchov v školskom roku 

2016/2017 bola riadená výkonným výborom Rodičovského združenia pri SOŠ obchodu 

a služieb Púchov. Výkony výbor  pracoval v zložení Alica Brnková – predsedníčka,  Miloš 

Kozový – podpredseda,  Ing. Jaroslava Urbanová – tajomníčka,  Marta Lačná - hospodárka.   

      Vo svojej činnosti sa riadil schváleným plánom činnosti, schválenými zásadami 

použitia finančných prostriedkov a uzneseniami zasadnutí Rodičovskej rady. 

      V školskom roku sa uskutočnila 1 plenárna schôdza rodičovského združenia formou 

využitia školského rozhlasu v škole a 2 triedne schôdze rodičovského združenia 

v jednotlivých triedach. Ďalej sa uskutočnili 2 schôdze Rodičovskej rady a 6 schôdzí 

výkonného výboru rodičovského združenia. Ako zástupcovia rodičov v Rade školy pracovali 

Ing. Eva Veliká a Janette Velacková. 

      Rodičovské združenie vo svojej činnosti spolupracovalo s vedením školy, ktoré bolo 

pozývané na zasadnutia Rady rodičov, aby sa riešili aktuálne problémy školy. Svojimi 

finančnými prostriedkami napomohlo pri zlepšení materiálneho vybavenia školy. Finančne 

podporilo športové akcie , lyžiarsky výcvik, futbalový turnaj žiakov, olympiády. Zabezpečilo 

odmeny a knižné odmeny na rôzne súťaže pre najlepších žiakov. Boli to súťaže zručnosti v 

jednotlivých odbornostiach, SOČ,  súťaže zručností na OV, matematický klokan. Ďalej sa 

prispelo aj na akcie ako DOD,  Deň učiteľov, ukončenie kalendárneho  roku, maturitné 

skúšky a záverečné  skúšky žiakov školy. Finančné prostriedky, ktoré boli schválené na 

použitie pre zlepšenie materiálneho vybavenia školy, budú použité na maľovanie školy.  

      Pri hodnotení práce rodičovského združenia v tomto školskom roku musíme  kladne 

hodnotiť dobrú spoluprácu s vedením školy. Problémom však naďalej zostáva malá 

angažovanosť väčšiny rodičov, ako aj často veľmi nízka účasť rodičov na triednych 

schôdzach rodičovského združenia. 

 

Študentská rada 

 

Činnosť Študentskej rady pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 

Púchov prebiehala podľa plánu na školský rok 2016/2017. Zapájali sa do nej členovia 

študentskej rady po vedením koordinátorky Ing. Aleny Štefekovej. Počas uplynulého 

školského roka sme realizovali nasledovné aktivity: 

- september – doplnenie členov ŠR z prvých ročníkov, voľba predsedu a podpredsedu 

- zbierka Biela pastelka v spolupráci s Úniou nevidiacich 

- október – Študentská kvapka krvi – získanie 8 prvodarcov z radov študentov 
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- december – zbierka Úsmev ako dar 

- december – Mikuláš pre žiakov našej školy 

- február – Valentínska kvapka krvi – zapojenie sa ďalších 7 študentov do darcovstva 

krvi 

- marec – návšteva kultúrneho podujatia 

- apríl – vykonanie verejnej zbierky Deň narcisov – 12 študentov – vybrali spolu sumu 

1018,29 eur 

- máj - pomoc pri organizovaní dobrovoľníckej aktivity 1deň úsmevu 

- jún – vyhodnotenie činnosti ŠR za školský rok 2016/2017. 

 

Počas celého školského roka boli členovia ŠR nápomocní pri riešení aktuálnych úloh. 

Predseda a podpredseda ŠR sa zúčastňovali regionálnych zasadnutí v Púchove a Trenčíne. 

Participovali na návrhoch na zlepšenie dochádzky žiakov do školy na prvú vyučovaciu hodinu 

a podieľali sa aj na ďalších aktivitách školy, napr. pomoc pri organizovaní dňa otvorených 

dverí. 

  

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

vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

 
V školskom roku 2016/2017 navštevovalo školu nasledovný počet žiakov denného štúdia: 

V študijných odboroch: 

hotelová akadémia            121 žiakov 

čašník, servírka  35 žiakov 

kuchár   30 žiakov 

kozmetik   25 žiakov 

kozmetička a vizážistka 11 žiakov 

obchod a podnikanie           65 žiakov 

spoločné stravovanie 57 žiakov 

vlasová kozmetika  36 žiakov 

 

V učebných odboroch: 

čašník, servírka  49 žiakov 

kuchár   46 žiakov 

hostinský     7 žiakov 

cukrár   23 žiakov 

kaderník   65 žiakov 

mäsiar   3 žiakov 

 

So špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola evidovala nasledovný počet 

žiakov: 

• 35  žiakov individuálne začlenených. 

•  

c)  Údaje o počte uchádzačov do prvého ročníka strednej školy  

 
Z celkového počtu 264 uchádzačov na SOŠ obchodu a služieb Púchov bolo:  

• 130  uchádzačov sa hlásilo na učebné odbory  ( trojročné štúdium ) 

• 88    uchádzačov sa hlásilo na študijné odbory ( štvorročné štúdium ) 

• 44    uchádzačov sa hlásilo na štúdium v hotelovej akadémii (päťročné štúdium) 

• 46    uchádzačov sa hlásilo na nadstavbové štúdium ( dvojročné denné štúdium) 
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d)  Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

 
Úspešnosť prijatých uchádzačov na štúdium v školskom roku 2016/2017 je 

nasledovná: 

• 70 uchádzačov bolo prijatých na učebné odbory 

• 37  uchádzačov bolo prijatých na študijné odbory 

• 22  uchádzačov bolo prijatých na štúdium v hotelovej akadémii 

• 50  uchádzačov bolo prijatých na nadstavbové štúdium 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania 
 

V školskom roku 2016/2017 škola dosiahla nasledovné výchovno – vzdelávacie 

výsledky 563 žiakov, ktorí tvorili 26 tried: 

• 62 žiakov prospelo s vyznamenaním 

• 102 žiakov prospelo veľmi dobre 

• 349 žiakov prospelo 

• 44 žiakov neprospelo 

• 6 žiakov neklasifikovaní  

 

V študijných odboroch (4 a 5 ročných ) z 366 žiakov: 

• 53 prospelo s vyznamenaním 

• 77 prospelo veľmi dobre 

• 219 prospelo 

• 14 neprospelo 

• 3 neklasifikovaní 

  

V učebných odboroch ( bez maturity ) zo 194 žiakov: 

• 9 prospelo s vyznamenaním 

• 26 prospelo veľmi dobre 

• 127 prospelo 

• 30 neprospel 

• 3 neklasifikovaní 

 

Priemerná známka na žiaka v školskom roku 2016/2017:  2,46 

  

Maturitné skúšky: 

Z celkového počtu 120  prihlásených žiakov sa zúčastnilo ústnej časti MS 106 žiakov. 

 

Výsledky MS:  

ANJ /B1 80  žiakov, ústna  časť priemer -  2,44 

ANJ B2           1   žiak, ústna  časť priemer -  1,00 

 

NEJ / B1 36   žiakov, ústna časť  priemer - 2,19 

TČOZ  116   žiakov, priemer - 2,40 

PČOZ  119   žiakov, priemer -  2,10 

SJL  118   žiakov, ústna časť priemer- 2,22 

 

V školskom roku 2016/2017 absolvovali záverečné skúšky nasledovné učebné odbory: 
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6444 H 00 čašník, servírka  11 žiakov  

6445 H 00 kuchár   10 žiakov  

6489 H 00 hostinský   8 žiakov  

6456 H 00 kaderník   20 žiakov  

2964 H 00 cukrár   12 žiakov 

2954 H 00 mäsiar                                3  žiaci 

 

Z celkového počtu 64 žiakov: 

• vyznamenaní: 11 

• prospelo veľmi dobre: 10 

• prospelo: 43 

 
f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 

ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 

     

V školskom roku pracovali na úseku teoretického vyučovania nasledovné predmetové        

komisie: 

1. PK hotelová akadémia 

2. PK odborných predmetov 

3. PK cudzie jazyky  

4. PK prírodovedné predmety, telesnej výchovy a športu  

5. PK slovenský jazyk a spoločensko-vedné predmety  

 

Predmetové komisie zasadali podľa časového harmonogramu zasadnutí a plánu práce, 

vypracovaného a schváleného na úvodnom zasadnutí PK na školský rok 2016/2017. Mnohé 

úlohy boli riešené i priebežne mimo zasadnutí. 

Tematické plány boli spracované a odovzdané správne, rešpektovali rozsah povolených 

úprav.  

 

Zoznam študijných odborov v školskom roku 2016/2017: 

6323 K  hotelová akadémia  

6444 K   čašník, servírka    

6445 K   kuchár 

6446 K   kozmetik 

6405 K   pracovník marketingu 

6362 M  kozmetička a vizážistka 

6352 M  obchod a podnikanie 

 

Zoznam učebných odborov v školskom roku 2016/2017:  

6444 H čašník, servírka 

6445 H kuchár  

6489 H hostinský  

2964 H cukrár  

6456 H kaderník 

 

Nadstavbové štúdium: 

6421 L spoločné stravovanie  

6426 L vlasová kozmetika 
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g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických  zamestnancov školy 

 
    Prepočítaný počet zamestnancov k 30.6.2017 spolu           87,7 

    Z toho 

- počet učiteľov                                                                39,2 

- počet majstrov odborného výcviku                                19 

- počet nepedagogických pracovníkov                             29,5 

 

    Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle Vyhlášky MŠ 

SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov.  

  

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 
V školskom roku 2016/2017 absolvovali: 

• aktualizačné vzdelávanie: 9 pedagogickí zamestnanci,  

• adaptačné vzdelávanie: 2 pedagogickí zamestnanci, 

• 1. atestáciu:  1 pedagogický zamestnanec,  

• 2. atestáciu: 3 pedagogickí zamestnanci. 

 

Pedagogickí pracovníci sa za uplynulé obdobie vzdelávali na základe usmernení 

Ministerstva školstva a podľa článku 10 pracovného poriadku pre pedagogických 

zamestnancov škôl. Za vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov zodpovedá riaditeľ 

školy /zákon č. 569/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve/. Pedagógovia sa pravidelne 

zúčastňovali školení realizovaných Metodicko – pedagogickým centrom Trenčín, Štátnym 

inštitútom odborného vzdelávania a ŠPU .  

Prioritným cieľom vzdelávania dospelých na našej škole je stopercentná kvalifikovanosť 

pedagogických zamestnancov a neustále oboznamovanie sa s novými informáciami, 

technológiami a trendmi z jednotlivých odborov výučby. Cieľom vzdelávania je morálne, 

finančné ocenenie, samostatnosť a zodpovednosť za realizované projekty. 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Praktické vyučovanie 

 
Súťaže usporiadané mimo školy: 

 

Najlepší žiaci z odborného výcviku z odborov cukrár, kuchár, čašník, hotelová 

akadémia, pracovník marketingu, kaderník, kozmetik pod vedením majstrov OV 

reprezentovali našu školu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, kde dosiahli 

veľmi dobré výsledky. 

 

Špica guláš 2016 

Dolný Smokovec a hotel Autis Pod Lesom privítal 16.9.2016 súťažiacich, ktorí si 

chceli pomerať sily vo varení gulášu. Súťažilo sa v troch kategóriách: žiaci, gurmáni a 

profesionáli. My sme sa zúčastnili v kategórii žiaci. Tomáš Trško a Lukáš Šulík žiaci III.B 

z odboru kuchár, pri svojej snahe  dokázali vybojovať zlaté pásmo.  

Žiakov na súťaž pripravila majsterka odborného výcviku PaedDr. Renáta Tvarožková. 
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Najkrajšia torta Slovenska 2016 

Dňa 6.10.2016 sa Divadlo v Púchove na jeden deň zmenilo na veľkú cukráreň. Súťaž 

zorganizoval už po siedmykrát Klub cukrárov SZKC pod záštitou Strednej odbornej školy 

obchodu a služieb Púchov. V hlavných úlohách sme videli dvadsaťpäť autorov sladkých 

toriet.  Porotcovia, ale aj  verejnosť vyberali „Najkrajšiu tortu  Slovenska 2016“.  

Všetci, ktorí do sály vošli, cítili jediné – neuveriteľne sladkú vôňu. Na stoloch boli 

torty z celého Slovenska – slávnostné, detské, veselé,  netradičné, veľké i malé. Ich autormi 

boli profesionáli, amatéri a študenti  stredných odborných škôl. Porota dve hodiny 

ochutnávala, hodnotila chuť, vzhľad, prepracovanie, nápaditosť i zdobenie.  

Našu školu reprezentovalo 6 žiakov z odboru cukrár, ktorých na súťaž pripravovali 

majsterky OV Mgr. Jozefína Zaukolcová a Bc. Katarína Bučová. 
 

Majster palacinka  

Tatranský Klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Vysoké Tatry pod záštitou 

Spojenej školy Scota Viatora 8, v Ružomberku organizoval 8.11.2016  7. ročník 

celoslovenskej súťaže MAJSTER PALACINKA 2016  

Našu školu reprezentovali dve žiačky tretieho ročníka 3.D odbor cukrár Alena Pažitná, 

Zuzana Kuricová. Pripravovali 5 porcií palaciniek v časovom limite 30 minút – pečenie 

s dohotovením a servírovaním. Podmienkou bolo flambovanie a použitie surovín od 

sponzorov. Súťaže sa zúčastnilo 22 družstiev. Odborná komisia zložená z majstrov  kuchárov 

mala ťažkú úlohu. V silnej konkurencii žiačky získali diplom za účasť. Účasť v súťaži na živo 

bola veľkou skúsenosťou pre žiačky a spôsobom ako ukázať verejnosti svoju profesionalitu 

a nadobudnuté odborné zručnosti.   

Súťaž kozmetičiek a kaderníkov ,,Ukáž čo vieš“  

Dňa 10.11.2016 sa konal v Bratislave 1.ročník súťaže kozmetičiek a kaderníkov  

,,Ukáž čo vieš“ pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Tejto  súťaže sme sa 

zúčastnili so žiačkou Katarínou Hnilovou  z II.A,  odbor kozmetik,  na tému  

,, Jesenné variácie“. Medzi 21 súťažiacimi získala 1. miesto.  

Žiačku pripravovala MOV Bc. Budayová Eva. 
 

Carving – České Budějovice 

Dňa 10.11. 2016   sa majsterka OV  Bc. Oľga Barcíková  zúčastnila so žiakmi 

Matúšom Tordom  III.C a Jánom Zboranom III.B triedy,  medzinárodnej súťaže „Dyňový 

šampionát“ v Českých Budějoviciach vo zvláštnej kategórií KUCHÁRSKA  

A CUKRÁRSKA  ARTISTIKA . 

Žiaci našej školy aj napriek veľkej konkurencii a s malými skúsenosťami sa umiestnili: 

1. miesto  Matúš Torda – zlaté pásmo  

2. miesto Ján Zboran – strieborné pásmo    

Žiaci veľmi úspešne  reprezentovali našu  školu. Žiakov na súťaž pripravila majsterka OV pre 

odbor kuchár Bc. Oľga Barcíková. 
 

Top cukrár 2016  

Dňa 24.11.2016 sa konala v Žilinskom Event House  súťaž TOP cukrár 2016 - 5. 

ročník  ktorú organizoval  Klub cukrárov SZKC v spolupráci so Žilinským klubom 

Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Súťaž bola súčasťou gastronomického podujatia, 

Žilinská gastronomická jeseň. Našu školu reprezentovali tri žiačky III.D odboru cukrár  

Gabriela Miškechová, Zuzana Kurincová a Alena Pažitná s dvomi súťažnými prácami. 

Čokoládová kompozícia z viacerých druhov čokolád po názvom „Čarovné Vianoce“ a torta 
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s témou „ Na ľudovú nôtu“. Obe práce boli ocenené zlatými medailami a v celkovom 

hodnotení Zuzana Kurincová a Alena Pažitná s tortou získali 2. miesto v kategórii junior.   

Žiačky pripravovala MOV Mgr. Jozefína Zaukolcová  

 

DANUBIUS GASTRO BRATISLAVA VÝSTAVISKO INCHEBA 2017 

V dňoch 26.1.- 29.1.2017 sa v Bratislavskej Inchebe konal veľtrh gastronómie 

a cestovného ruchu pod názvom Danubius Gastro. Súčasťou sprievodného programu boli viaceré 

celoslovenské súťaže organizované SZKC. Našu školu úspešne reprezentovali žiačky tretieho 

ročníka 3.D odbor cukrár Zúčastnili sa súťaže 18. ročník gastronomickej súťaže pod názvom 

Poézia v gastronómii v dvoch  súťažných kategóriách.  Cukrár junior a cukrárska artistika.  

Gabriela Miškechová   – súťažná kategória cukrárska Artistika – Názov súťažného výrobku „ 

Čokoládové kráľovstvo „  
Pravá belgická čokoláda upravená temperovaním a spracovaná modernými technologickými 

postupmi. Prifarbovaná kakaovým maslom a špeciálnymi jedlými farbami.  

Alena Pažitná, Zuzana Kurincová  - súťažná kategória   cukrár  junior - zlatá medaila a 

absolútny víťaz kategórie.  Súťažný výrobok – Misa dezertov pre 5 osôb - 4 druhy , „Petit 

fours“ veľkosť 6-14g.  

Žiačky pripravovala MOV Mgr. Jozefína Zaukolcová  

Dňa 27.1. 2017  sa majsterka OV Bc. Oľga Barcíková zúčastnila so žiakom II.C triedy 

Erikom Šamajom, odbor čašník,  medzinárodnej súťaže v kuchárskej a cukrárskej artistike - 

„Carving Cup Slovakia 2017“. 

Žiak umiestnil na druhom mieste v striebornom pásme. Úspešne  reprezentovali našu  školu. 

Žiaka pripravila MOV Bc. Oľga Barcíková. 

Interbeauty Trophy 2017 

Dňa 10.2.2017 sa v areáli Incheba Expo Bratislava konala súťaž v dekoratívnej 

kozmetike a účesovej tvorbe v dvoch kategóriách, a to študenti a dospelí na témy Bábika 

a Frida Kahlo. 

Súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka z II.A odbor kozmetik Nikola Gažová, ktorá líčila 

modelku na tému „Bábika“. Súťaže sa zúčastnilo 15 súťažiacich v kategórii študent z celého 

Slovenska.   
  

Súťaž Svidník - carving 

Dňa 6.4. 2017  sa  majsterka OV  Bc.Oľga Barcíková  zúčastnila so žiakom II.C 

Erikom Šamajom, odbor čašník, súťaže „ Carpatia Carving Cup 2017“, ktorá sa konala  

v Spojenej škole centrálnej vo Svidníku.. Erik sa aj napriek veľkej konkurencii a malých 

skúsenostiach umiestnil nasledovne: 

1.miesto - zlaté pásmo kategória A vyrezávanie na živo 

2.miesto  - strieborné pásmo kategória C, hotový výrobok.  

Žiaka pripravovala majsterka OV Bc. Oľga Barcíková. 
 

Gastronomická súťaž vo Vysokých Tatrách 2017  

 Dňa 3.5.2017  sa konala vo Vysokých Tatrách  -  Nový Smokovec Hotel Atrium***  

XXVI. Jarná gastronomická výstava jedál a cukrárskych výrobkov a súťaž Tatranský kuchár 

2017. Súťaž organizoval Tatranský klub SZKC. Našu školu reprezentovali tri žiačky odboru 

cukrár, Zuzana Kurincová, Alena Pažitná a pripravili súťažnú petit four pre 5 osôb,  

4 druhy  - 6 14g spolu 20 ks získali zlatú medailu a 1. miesto v kategórii cukrár, 1. D Kornélia 

Tichá a Terézia Kuviková pripravili slávnostnú tortu pod názvom 4 ročné obdobia zhotovenú 

z jedlých materiálov získali tiež zlatú medailu a umiestnili sa na 3.mieste.  

Žiačky pripravovala MOV Mgr. Jozefína Zaukolcová  
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TOP GASTRO SLOVAKIA 2017 

V dňoch  25. - 26. apríla 2017 sa uskutočnila súťaž TOP GASTRO SLOVAKIA 2017 

v Dome kultúry v Námestove, ktorá bola usporiadaná pri príležitosti 55. výročia založenia 

školy ako gastronomická súťaž s medzinárodnou účasťou.  

Na tejto súťaži sme sa zapojili do kategórie ČAŠNÍK a do kolektívnej súťaže, v ktorej sa mala 

zostaviť svadobná tabula.  

V kategórií čašník Zuzana Bírošíková  z III.B pripravovala Feniklový šalát s 

pomarančom, s grilovaným lososom a bylinkovým maslom. Za túto kategóriu bola ocenená 

medailou a diplomom v zlatom pásme. V kolektívnej súťaži žiačky Zuzana Bírošíková III.B, 

Anna Magočová a Barbora Ozimá II.B získali medailu a diplom v zlatom pásme.  Žiačky na 

súťaž pripravila majsterka OV Bc. Anna Ciesarová. 

 

Súťaž Třebíč, Česká republika - carving 

Dňa 15.6.2017  sa  majsterka OV  Bc. Oľga Barcíková  zúčastnila so žiakom II.C 

Erikom Šamajom, odbor čašník, súťaže „ Melónový šampionát 15.ročník“, ktorá sa konala  

v Kongresovom centre Pasáž v Třebíči. Umiestnenie:   

2.miesto – strieborné pásmo kategória A - vyrezávanie na živo 

2.miesto  - strieborné pásmo kategória B -  hotový výrobok.  

Žiaka pripravovala majsterka OV Bc. Oľga Barcíková. 

Ostatné aktivity počas školského roka 2016/2017: 

 

Tekvičkové dni. 

V dňoch 29.9.- 30.9.2016 sa v hoteli Študent Považská Bystrica uskutočnil už 4.ročník 

tekvicových dní  s ochutnávkou špecialít jesennej kuchyne, čo nám príroda nadelila. Každý 

návštevník si mohol obzrieť pekne naaranžované vyrezávané tekvičky a iné rôzne zeleninky. 

Svoje umenie nám predviedla majsterka OV Bc. Oľga  Barcíková so svojimi žiakmi, ktorá 

vyrezala nádherné tekvice carvingovou metódou. Naše oko sa potešilo  a telo dostalo dávku 

vitamínov. Kuchyňa pod vedením majsterky OV Bc. Oľgy Barcíkovej a PaedDr. Renáty 

Tvarožkovej so žiakmi pripravili výborne pochúťky z tekvice  a plodov jesene. Reštaurácia 

pod vedením majsterky OV Bc. Márie Juríkovej pripravila výsek slávnostnej tabule s 

jesennou tematikou. 

Návštevníci boli našou akciou nadšení, dekorácie si fotili, jedlá degustovali a 

prejavovali s úsmevom pochvalu. Majstri OV, žiaci a vedenie hotela sa tešia aj na budúci 

ročník.              

 

Akcia v kozmetike Pov.Bystrica 

Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Eva Budayová spolu so žiačkami 

študijného odboru kozmetik a kozmetička a vizážistka pripravili v dňoch 10.10. - 14.10.2016 

akciu  pod názvom:  

"Ošetrenie pleti". 

             

Deň zdravej výživy v školskej jedálni 

Dňa 20.10.2016 majsterka OV PaedDr. Jana Mikulová so žiakmi odboru kuchár 

v spolupráci s majsterkou OV Mgr. Lýdiou Kavalíkovou a žiakmi z odboru čašník, servírka 

pripravili pri príležitosti „Dňa zdravej výživy“ prezentáciu zdravých jedál v priestoroch 

školskej jedálne Púchov. 

 

IKA – Erfurt 2016 – Nemecko  

V dňoch 22. – 25. 10. 2016 sa v Erfurte v rámci Medzinárodného veľtrhu gastronómie 

INOGA konala aj svetová gastronomická súťaž – Olympiáda kuchárov a cukrárov – IKA 

2016. Prezentáciu slovenskej národnej gastronómie na tomto podujatí zabezpečoval 



 12 

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov. Už po piatykrát sa zišlo. viac ako 2000 kuchárov a 

cukrárov z 59 krajín sveta Súťažiaci sa zišli, aby si zmerali svoju zručnosť, prezentovali svoje 

diela, a zároveň sa inšpirovali nápadmi svojich zahraničných kolegov. Jedno z 

najvýznamnejších gastronomických podujatí pre profesionálov i laickú verejnosť bolo 

miestom stretnutia naozaj špičkovej gastronómie, špičkových výrobkov, surovín, technológií i 

zariadení orientovaných do potravinárskej a gastronomickej oblasti. Boli to štyri dni „ varenia 

bez hraníc“, trendov, taktiky, kombinácií, napätia až do konca a radosti z víťazstiev. Aj 

Slovensko malo svoje zastúpenie - Tím kuchárov a cukrárov Slovakia, ktorého členkou bola 

aj majsterka OV pre odbor cukrár Mgr. Jozefína Zaukolcová.  

Hodnotilo sa podľa prísnych kritérií WACS. Oku skúsených certifikovaných hodnotiteľov 

WACS z rôznych členských krajín WACS neušiel žiadny detail a prácu Slovenského Tímu 

ocenili bronzovou medailou.   

 

STREDOŠKOLÁK – Hrdina remesla 18. ročník výstavy stredných škôl 

v dňoch  24. - 25. 11. 2016 v areáli výstaviska EXPO CENTER, a.s. 

Výstava bola zameraná na prezentáciu stredných škôl v rôznych oblastiach, ako je 

strojárstvo, elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, baníctvo, hutníctvo, chémia, drevárstvo, 

nábytkárstvo, odevníctvo, textil, obuvníctvo, sklárstvo, umenie, polygrafia, ekonomika, 

poľnohospodárstvo,  obchod a služby a iné odbory vyučované na stredných školách.  

Pri tejto príležitosti naša škola zabezpečovala prezentáciu našich odborov pod vedením 

MOV Bc. Zuzany Ďurkechovej, Bc. Evy Budayovej, Bc. Marty Luhovej a Bc. Viery Krátkej 

spolu so žiakmi  odboru kozmetik a kaderník.  

V rámci výstavy sa konala aj súťaž „ O najlepší exponát výstavy“. Do súťaže sa 

prihlásila žiačka z odboru kozmetik Katarína Hnilová z II.A, ktorú pripravila majsterka OV 

Bc. Eva Budayová  a vystavovala „ Strážkyňa lesa – make up“.  

 

Recepcia pre FPT V Púchove 

Dňa 1.12.2016 majstri OV PaedDr. Jana Mikulová a Bc. Alena Bartalosová spolu so 

žiakmi odboru kuchár a čašník, servírka  pripravili recepciu pre Fakultu priemyselných 

technológií v Púchove  pri príležitosti „20.výročia“. 

 

Cesta k povolaniu 

Dňa 1.12. 2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Považská Bystrica v spolupráci 

s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Považská Bystrica, 

zamestnávateľmi a agentúrami pripravili prezentáciu zamestnávateľov, agentúr, stredných 

škôl a stredných odborných škôl  pod názvom: 

BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ 
„ Cesta k povolaniu“ XV. ročník 

Prezentáciu našej školy v priestoroch Domu kultúry v Považskej Bystrici  pripravili 

výchovná poradkyňa Mgr. Iveta Mináriková, Ing. Zuzana Vaštíková,  majsterka OV Bc. 

Mária Juríková, PaedDr. Renáta Tvarožková, Bc. Oľga Barcíková, Mgr. Jozefína Zaukolcová, 

Bc. Katarína Bučová, Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Viera Filová pod organizačným riadením 

Ing. Hamšíkovej  spolu so žiakmi z jednotlivých odborov.  

 

Akcia v kozmetike Pov.Bystrica 

Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Eva Budayová spolu so žiačkami 

študijného odboru kozmetik a kozmetička a vizážistka pripravili v dňoch 5.12. - 9.12.2016 

akciu  pod názvom: "Liftingové ošetrenie pleti". 
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Kuchárske perníkovanie 

Dňa 6.12.2016 Hotel Študent navštívil Mikuláš a priniesol Kuchárske perníkovanie. 

Kuchár má byť všestranný a čiastočne ovládať aj čaro cukrárskeho umenia. Snažili sme sa, 

piekli a zdobili. Kuchári pripravili výstavkový stôl s perníčkami. Čašníci pripravili vianočnú 

tabuľu slávnostného stolovania. 

Zdobenie perníkov bolo prístupné verejnosti. Navštívili nás tri triedy zo základných škôl 

a malý školáci sa veľmi snažili perníkovať. 

 

Cesta k povolaniu 

Dňa 8.12. 2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Považská Bystrica v spolupráci 

s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Považská Bystrica, 

zamestnávateľmi a agentúrami pripravili prezentáciu zamestnávateľov, agentúr, stredných 

škôl a stredných odborných škôl  pod názvom: 

BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ 
„ Cesta k povolaniu“ XV. ročník 

Prezentáciu našej školy v priestoroch Športovej haly v Púchove  pripravili výchovná 

poradkyňa Mgr. Iveta Mináriková, Ing. Zuzana Vaštíková,  majsterka OV Bc. Anna 

Ciesarová, PaedDr. Jana Mikulová, Mgr. Jozefína Zaukolcová, Bc. Katarína Bučová, Bc. Eva 

Budayová, Bc. Marta Luhová a Bc. Viera Filová pod organizačným riadením Ing. 

Hamšíkovej  spolu so žiakmi z jednotlivých odborov.  

 

Školenie na „ Odfarbovanie tmavého odtieňu.“ 

Majsterka OV Mgr. Katarína Šišková v kaderníctve Akadémia pripravila pre žiačky 

II.E, odbor kaderník, školenie o odfarbovaní tmavého odtieňa vlasov. Žiačky mali pripravenú 

praktickú ukážku. 

 

Vianočná inšpirácia 

Majsterka OV pre odbor cukrár Mgr. Jozefína Zaukolcová pred sviatkami na webovej 

stránke školy uverejnila fotografie a recepty  na párty dezerty, ako vianočnú inšpiráciu. 

 

Odborné školenie TRINITY 

Dňa 5.12.2016 sa žiačky II. ročníka odbor kaderník, z kaderníctva Viki Púchov, spolu 

s majsterkami OV Bc. Vierou Krátkou a Bc. Martou Luhovou  zúčastnili odborného školenia  

v Žiline v hoteli Boss. Školenie pripravila firma Slovhair  v zastúpení obchodnej zástupkyne 

Martiny Bugárovej  s ktorou dlhoročne kaderníctvo spolupracuje.  

Téma bola „Pánske strihy a nové prípravky kaderníckej značky Trinity“.  

Pánske strihy predvádzala šikovná kaderníčka, ktorá sa venuje výlučne pánskemu 

strihaniu. Ukazovala rôzne techniky strihania pánskych strihov, vystríhala pred rôznymi 

situáciami, čo sa môžu stať pri strihaní a spomenula trendy v pánskych strihoch. Nové 

prípravky predviedla renomovaná kaderníčka Zlatka Hájková, ktorá dlhé roky pracuje pre 

firmu Trinity.  

Školenie bolo veľmi inšpiratívne a hlavne žiačky mohli zažiť atmosféru školenia aj 

s inými vyučenými kaderníčkami a tým videli aj potrebu sústavného vzdelávania sa vo 

svojom  odbore  - kaderník. 

 

Študenti v Írsku 

Naši študenti  z hotelovej akadémie, študijný odbor kuchár a  čašník  si predĺžili letné 

prázdniny v školskom roku 2015/2016  od júna do októbra na zahraničnej stáži v Írsku. 

Zdokonalili sa v anglickom jazyku a nadobudli aj nové odborné skúsenosti. Počas stáže 

pracovali v hotelovom komplexe Quality Hotel & Leisure Centre Youghal v rozličných 

pracovných pozíciách. Na konci stáži študenti  získali certifikát o absolvovaní stáže.  
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Školské kolo súťaže zručnosti v odbore kaderník 

Dňa 2.2.2017  v rámci Dňa otvorených dverí na našej škole, sa konalo školské kolo 

súťaže v odbore kaderník. Téma bola „Fašiangy- plesová sezóna “. Cieľom bolo vytvoriť účes 

na fašiangový ples. V  účese mala byť použitá vlasová výplň a vlasová ozdoba. Súťažili 

žiačky, ktoré boli už vopred vybraté na základe učesania najkvalitnejšie účesov. Vybrať ten 

najlepší bola naozaj ťažká úloha. Nedokázali sme vybrať ten najlepší, lebo každý mal svoje 

čaro a tak sme rozhodli, že prvé miesta budú dve. Tento ročník vyhrali žiačky z III. E  a to 

Petra  Habáňová a jej spolužiačka Dominika Fúsiková.    

 

Akcia v kozmetike Pov.Bystrica 

Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Eva Budayová spolu so žiačkami 

študijného odboru kozmetik a kozmetička a vizážistka pripravili v dňoch 13.02. - 17.02.2017 

akciu  pod názvom:  "Masáž  pleti zdarma pri kompletnom kozmetickom ošetrení". 

 

Akcia v kaderníctve Akadémia 

Majsterka OV Mgr. Katarína Šišková spolu so žiačkami učebného odboru kaderník 

pripravila počas mesiaca marec akciu  pod názvom:  "Dámske, pánske a detské strihanie 

vlasov za symbolické 1 €“. 

 

Memorandum o spolupráci. 

Dňa 7.2.2017 o 9,00hod. sa v školskom pracovisku SOŠOS Púchov v reštaurácii 

hotela Študent, v  Považská Bystrici konalo zasadnutie Memoranda o vzájomnej spolupráci 

a podpory v oblasti odborného vzdelávania a prípravy žiakov medzi Strednou odbornou 

školou obchodu a služieb Púchov v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja s  významnými zamestnávateľmi Trenčianskeho regiónu a stavovskými 

organizáciami.  

Účastníci zasadnutia vyhodnotili vzájomnú spoluprácu počas uplynulého školského 

roka. 

 

Návšteva žiakov z Poľska 

V dňoch 29.januára 2017 až 10.februára 2017 sme privítali 8 žiakov a dvoch učiteľov, 

Daniela Poświętnyho a Aleksandru Anuszewsku, z partnerskej školy CKP v Slupsku v rámci 

projektu  „Szkoła – praca…jesteśmy gotowi!”. Ubytovanie a stravu mali zabezpečenú v hoteli 

Študent Pov.Bystrica. Žiaci pracovali v Športcentre Púchov a v hoteli Alexandra Púchov. 

Počas pobytu mali aj program, kde sa naučili základy dekoratívneho vyrezávania ovocia 

a zeleniny pod vedením majsterky OV Bc. Oľgy Barcíkovej, s majsterkou OV Mgr. Jožkou 

Zaukolcovou sa naučili pracovať s čokoládou a cukrárskymi ozdobami, s majsterkou OV Bc. 

Máriou Juríkovou sa učili flambované palacinky a s majsterkou OV BC. Annou Ciesarovou 

pripravovali miešané nápoje. Počas pobytu mali možnosť sa oboznámiť s prácou vo welness, 

v hoteli a aj ako barmani. Pripravili sme im podrobný program, počas ktorého spoznávali 

kultúru a zvyklosti nášho regiónu. Navštívili Rajeckú Lesnú, Trenčín, Trenčianske Teplice, 

Vysoké Tatry, Oravice a Manínsku Tiesňavu. Na záver pobytu im riaditeľ školy Mgr. Ivan 

Kasár spolu s Ing. Hamšíkovou odovzdali  certifikáty o absolvovaní stáže.  

 

Recepcia pre FPT v Púchove 

Dňa 25.01.2017 majstri OV PaedDr. Jana Mikulová a Bc. Alena Bartalosová spolu so 

žiakmi odboru kuchár a čašník- servírka  pripravili recepciu pre Fakultu priemyselných 

technológií v Púchove  pri príležitosti ,, Inaugurácie novej dekanky fakulty.“ 
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Trendy barový čašník 2017  

Dňa 10.marca 2017 Klub mladého barmana a baristu  pri SOŠOS Púchov zorganizoval 

v spolupráci s TSK, mestom Púchov a sponzormi súťaž  „3. ročník Trendy barový čašník“. 

Do súťaže sa prihlásilo 8 škôl – Námestovo, Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Prešov, 

Zvolen, Piešťany a  Púchov. Celkovo súťažilo 26 žiakov, z toho v kategórii A 15 

žiakov a v kategórii B 11 žiakov. V kategórii A bola súťaž  pripravená pre študentov 

stredných odborných škôl a hotelových akadémii v odbore čašník, ktorí už majú skúsenosti zo 

súťaží a vedia tvoriť kreatívne. V kategórii B bola súťaž pripravená pre študentov stredných 

odborných škôl a hotelových akadémii v odbore čašník, ktorí  sa nezúčastnili akejkoľvek 

barmanskej a baristickej súťaže. Našu školu reprezentovali žiaci: 

Kategória A – Adriana Magočová II.B 

Kategória B – Barbora Ozimá II.B a Pavol Vojtek II.C 

Ďakujem všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa  podieľali na príprave, organizácii 

a uskutočnení súťaže. Zároveň ďakujem súťažiacim, ktorí reprezentovali našu školu. 

 

Akcia v kaderníctve VIKI 

Majsterky OV Bc. Viera Krátka a Bc. Marta Luhová spolu so žiačkami učebného 

odboru kaderník počas mesiaca marec pripravili akciu  pod názvom:„ Farbenie vlasov“. 

 

Školenie v kaderníctve Viki Púchov  

Na základe dlhoročnej spolupráce s firmou Slovhair sa dňa 28.3.2017 uskutočnilo 

v kaderníctve  Viki odborné  školenie s názvom „Čo je nové vo farbení“ a „Spoločenské 

účesy“. Školenia sa zúčastnili MOV našich školských kaderníctiev a žiačky II. ročníka 

v odbore kaderník. 

Renomovaná školiteľka Zlatica Hájeková, pútavou formou previedla celú paletu farieb, 

informovala o problémoch, ktoré môžu nastať pri farbení vlasov a predviedla aj praktickú 

ukážku. Úspešne sa popasovala s veľmi poškodenými vlasmi, kde zvolila miesto farbenia 

tónovacie ošetrujúce prípravky, nakoľko apelovala na nás, že nie je správne farbiť vlasy za 

každú cenu, ale je na správnej odborníčke vedieť ponúknuť čo najlepšiu alternatívu, čo tiež 

nie je zákazníčke, vždy ľahké  vysvetliť.   

Druhá školiteľka nás previedla úskalím česania spoločenských účesov a inšpirovala 

niekoľkými ukážkami.  

 

Oceňovanie pedagógov TSK - recepcia 

Oceňovanie pedagógov Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo dňa 

27.3.2017 v Bazovského galérii v Trenčíne. Naša škola zabezpečovala catering pre pozvaných 

hostí. O ponuku a  prípravu sortimentu sa postarali majsterky odborného výcviku 

v jednotlivých odboroch. Prípravu jedál zabezpečovala PaedDr. Jana Mikulová  so žiakmi 

odboru kuchár z pracoviska školskej jedálne. Slávnostnú tortu a dezerty pripravila Mgr. 

Jozefína Zaukolcová so žiakmi z odboru cukrár.  Servis a prípravu slávnostného rautu  

pripravila Bc. Anna Ciesarová so skupinou žiačok III. B. triedy študijného odboru čašník, 

servírka.  

 

Slávnostný raut 

Oceňovanie pedagógov okresu Púchov  sa uskutočnilo dňa 30.3.2017 v priestoroch 

Divadla Púchov. Naša škola zabezpečovala catering pre pozvaných hostí. O ponuku 

a prípravu sortimentu sa postarali majsterky odborného výcviku v jednotlivých odboroch. 

Prípravu jedál zabezpečovala PaedDr. Jana Mikulová  so žiakmi odboru kuchár z pracoviska 

školskej jedálne. Slávnostné dezerty pripravila  Mgr. Zaukolcová Jozefína so žiakmi odboru 

cukrár.  Servis a prípravu slávnostného rautu  pripravila Bc. Ciesarová Anna so skupinou 

žiačok III. B triedy študijného odboru čašník, servírka.  
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Akcia v kozmetike Pov.Bystrica 

Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Eva Budayová spolu so žiačkami 

študijného odboru kozmetik a kozmetička a vizážistka pripravili v dňoch 10.04. - 12.04.2017 

akciu  pod názvom:  "Regeneračné ošetrenie pleti". 

 

Akcia v kozmetike Pov.Bystrica 

Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Eva Budayová spolu so žiačkami 

študijného odboru kozmetik a kozmetička a vizážistka pripravili v dňoch 23.05. - 26.05.2017 

akciu  pod názvom:  "Ošetrenie pleti". 

 

Praktické maturitné skúšky – kozmetička a vizážistka 

Dňa 11.5.2017 sa konala v kozmetike Študent v Považskej Bystrici praktická časť 

odbornej zložky maturitnej skúšky IV. A triedy odboru kozmetička a vizážistka. 

Na povolanie sa pripravovalo 11 žiačok, ktoré svoje nadobudnuté vedomosti a praktické 

zručnosti počas štúdia ukončili praktickou skúškou. Výsledné práce študentiek, ktoré 

pracovali v príjemnom a pokojnom prostredí salónu kozmetiky Študent Považská Bystrica, 

zhodnotili členovia skúšobnej komisie na veľmi dobrej úrovni. 

 

Praktické maturitné skúšky- kuchár, čašník, servírka 

V dňoch 4. a 5. mája 2017 sa konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

v študijnom odbore čašník, servírka a kuchár v hoteli Študent Považská Bystrica. Žiaci IV.B 

triedy prezentovali nadobudnuté odborné vedomosti a praktické zručnosti zamerané na 

prípravu slávnostnej recepcie formou predvedenia komplexnej úlohy. 

Žiaci pripravili slávnostný banket na tému „Európske kuchyne“. Kuchári pripravili vlastné 

kalkulácie slávnostného menu. Hostia videli zručnosti čašníkov: prípravu miešaných nápojov, 

filetovanie, flambovanie, dochucovanie, miešanie šalátov a prípravu káv. 

Žiaci prezentovali svoje vedomosti a praktické zručnosti na veľmi dobrej úrovni. 

 

Praktické záverečné skúšky – kuchár, čašník, servírka, hostinský 

V dňoch 21.6. - 22.6.2017 sa uskutočnili praktické záverečné skúšky  triedy III.C 

odbor čašník, servírka a III.D odbor hostinský. V hoteli Študent Považská Bystrica boli na 

slávnostný obed pozvaní rodičia, ktorí mali možnosť vidieť svoje deti pri práci. Kuchári 

uvarili slávnostné menu, čašníci pripravil slávnostnú tabulu, pri ktorej ukázal zručnosť, ktorú 

si vylosovali. Rodičia videli prípravu miešaného nápoja (digestív, aperitív),miešanie šalátu, 

filetovanie pstruha, flambovanie mäsa, tranšírovanie kurčaťa, flambovanie palaciniek, 

dekantovanie vína. Žiaci z odboru hostinský pripravili slávnostnú tabulu na podávanie večere 

pre rodičov a v kuchyni pripravili  menu.  

 

Praktické záverečné skúšky   - cukrár 

V dňoch 21.6. - 22.6.2017 sa uskutočnili praktické záverečné skúšky  triedy III.D, 

odbor cukrár. V cukrárskych učebniach žiaci pripravili krásne torty pre víťaza a cukrársky 

výrobok podľa vylosovanej témy.  

 

Praktické záverečné skúšky   - mäsiar 

Dňa 21.6.2017 sa uskutočnili praktické záverečné skúšky  triedy III.D odbor mäsiar. 

V PMP a.s. Púchov žiaci preukázali svoje praktické a teoretické zručnosti vo svojom odbore 

pri práci s mäsom – vykosťovanie, narážanie údenín a prácou s dokumentáciou. 
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Praktické záverečné skúšky   - kaderník 

V dňoch 21.6. - 22.6.2017 sa uskutočnili praktické záverečné skúšky  triedy III.E 

odbor kaderník. V školskej prevádzke kaderníctvo VIKI žiaci pripravili dámsky a pánsky 

účes, pri ktorom uplatnili svoje praktické  a teoretické zručnosti.  

 

Teoretické vyučovanie 

Predmetové komisie si na začiatku školského roka stanovili úlohy, ktoré vychádzali zo 

Školského vzdelávacieho programu Ekonomika a služby.  

Zasadnutia predmetových komisií sa uskutočňovali podľa plánu práce a časového 

harmonogramu. Na zasadnutiach sa štvrťročne vyhodnocovali dosahované výsledky 

študentov a výsledky po maturitných skúškach a záverečných skúškach. Na zasadnutia bolo 

prizývané i vedenie školy. Problémy sa riešili aj operatívne mimo naplánovaných zasadnutí. 

Učitelia všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov:  

1. vypracovávali prezentácie, učebné texty a testy a využívali ich na vyučovacích 

hodinách 

2. snažili sa viesť študentov k samostatnej práci a získavaniu informácií aj z odbornej 

literatúry, odborných časopisov a internetu a prezentovaniu získaných poznatkov 

formou  referátov a prezentácií  

3. na niektoré predmety museli získavať inovačné učivo z  novelizovaných zákonov, 

vyhlášok, odbornej literatúry a časopisov 

4. vypracovali sme maturitné zadania pre prvých maturantov, ktorí sa vzdelávali už 

podľa nového ŠkVP. 

5. členovia PK pre odborné predmety súčasne zabezpečovali  konzultácie  žiakov 

a opravu prác a prípravu na obhajobu  praktickej časti odbornej zložky študijných 

odborov 

6. vypracovali ŠkVP 2977 H cukrár kuchár, 

7. vypracovali ŠkVP 6456 H kaderník v Systéme duálneho vzdelávania. 

 

30 učiteľov aktívne pracovalo na projekte školy „ Elektronizácia učebných osnov“. 

Učitelia sa starali o pridelené zbierky. Pod vedením členov PK pracovalo na škole 34 

krúžkov. Počet žiakov, ktorí navštevovali krúžky  je 418. 

V rámci zviditeľňovania a propagácie našej školy boli všetci členovia predmetových 

komisií zapojení do organizácie Dňa otvorených dverí našej školy vo februári 2017. 

Členovia PK sa neustále vzdelávajú, študujú nové materiály. Úspešne sa zapojili do  

kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Absolvujú aktualizačné,  

špecializačné, inovačné a atestačné  štúdiá. 

Predmetová komisia hotelovej akadémia 

1. Zasadnutia PK 

- uskutočňovali sa podľa plánu práce a časového harmonogramu schváleného na  

úvodnom zasadnutí PK 

- pravidelne sa ich zúčastňovali zástupcovia  vedenia: riaditeľ školy Mgr. Ivan Kasár, 

zástupkyňa pre HA Ing. Gabriela Kanderková 
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- na zasadnutiach sa pravidelne hodnotili výchovno-vyučovacie výsledky študentov 

hotelovej akadémie a prijímali sa opatrenia na zlepšenie dosahovaných výsledkov 

- ak sa vyskytli problémy počas školského roka, riešili sa operatívne aj mimo 

plánovaných zasadnutí 

2. Tematické plány 

- členovia PK HA podľa školského vzdelávacieho programu vypracovali alebo upravili 

tematické plány /schválené boli na 1. zasadnutí PK/ 

- výchovnovzdelávacie ciele v tematických plánoch boli zamerané na environmentálnu 

výchovu, zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci, na zásady 

správneho životného štýlu a boj proti nesprávnym návykom /toxikománia/, výchova 

k rodičovstvu 

       3. Výchovno-vzdelávací proces 

Študijný odbor 6323 K hotelová akadémia je zaradený v skupine 63 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby. 

Aby výchovno-vzdelávací proces spĺňal požiadavky na výkonové a obsahové 

štandardy v tejto skupine odborov, členovia predmetovej komisie plnili nasledovné úlohy: 

- vypracovávali na jednotlivé predmety prezentácie, učebné texty a testy a využívali ich na 

vyučovacích hodinách 

- snažili sa viesť študentov k samostatnej práci a získavaniu informácií aj z odbornej 

literatúry, odborných časopisov a internetu a prezentovaniu získaných poznatkov formou 

referátov, projektov, gastrokalendárov 

- na predmety, na ktoré nie sú k dispozícii vhodné učebnice, museli získavať inovačné učivo 

z novelizovaných zákonov, vyhlášok, odbornej literatúry, časopisov 

- všetci členovia predmetovej komisie HA boli členmi projektového tímu „ Elektornizácia 

učebných osnov “ 

- všetci členovia predmetovej komisie majú absolvovanú druhú kvalifikačnú skúšku 

- uskutočnila sa odborná exkurzia pre učiteľov - 20.2.2015 - TOP GASTRO v Prahe / Ing. 

Pažítková, Ing. Kadlecová/  

- odborné  exkurzie pre študentov: Slovakia Tour, Danubius Gastro – Ing. Pažítková, Ing. 

Štefeková, Čokoládovňa Kitsee, Viedeň  - Ing. Pažítková, Ing. Vaštíková, Kúpele  Piešťany – 

Ing. Pažítková, Ing. Štefeková 

Deň otvorených dverí 

- Členovia predmetovej komisie HA so študentmi hotelovej akadémie pripravili marketing 

DOD, propagačné materiály, pozvánky, zabezpečili sprevádzanie žiakov deviatych ročníkov 

a ich výchovných poradcov v areáli školy /V.AH/ 

- zabezpečili fungovanie dvoch prevádzok s ponukou jedál, múčnikov, nápojov - Ing. 

Šajtlavová - Dobová reštaurácia,  Ing. Šuba  – Zabíjačkové špeciality 
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- slávnostné tabule na rôzne príležitosti – Ing. Vaštíková - 1. školský ples HA, Ing. Urbanová          

Ing. Pažítková - Fašiangy 

- stolovňa – kaviareň pre hostí Ing. Urbanová 

- Ing. Vaštíková - ukážka rautu,  lúpanie ovocia, flambovanie ovocia,  výstavka skleneného           

inventára 

- výstavka projektov - Ing. Štefeková 

- ukážka vyrezávania ovocia, príprava miešaných nápojov – Ing. Pažítková 

- celá PK HA učebňa B19 – Plesová sezóna 

Výstupná skúška z predmetov EPP, TOB 

-Ing. Kadlecová vypracovala organizačné zabezpečenie, vylosovanie tém, konzultácie 

- v mesiacoch apríl, máj zabezpečila realizáciu výstupnej skúšky 

- na túto skúšku si podľa vylosovanej témy žiaci navrhli menu, zrealizovali jeho prípravu,      

úpravu na tanieri a pripravili aj výsek slávnostnej tabule k vylosovanej príležitosti 

- práca študentov bola hodnotená komisiou podľa schválených kritérií 

Maturitné skúšky 

- členovia predmetovej komisie pracovali ako administrátori pri písomnej externej a internej 

časti MS 

- boli členmi skúšobných predmetových komisií v našej škole – Ing. Šajtlavová, Ing. 

Štefeková, Ing. Vaštíková, Ing. Urbanová, Ing. Kadlecová 

- boli členmi skúšobných predmetových komisií na iných školách – Ing. Štefeková, Ing. Šuba, 

Ing. Kadlecová / SOŠ OaS Jilemnického Trenčín,/ 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

- členky predmetovej komisie HA Ing. Šajtlavová, Ing. Urbanová, Ing. Kadlecová vypracovali 

organizačné zabezpečenie skúšok 

- zabezpečili vylosovanie rozdelenia študentov a jednotlivých pozícií 

- viedli konzultácie so žiakmi podľa zadelenia 

- usmerňovali žiakov pri realizácii praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, ktoré sa 

realizovali v dňoch 4.- 5.4.2017 

- Ing. Šajtlavová, Ing. Kadlecová, Ing. Urbanová boli členkami skúšobnej komisie 

- Ing. Šajtlavová, Ing. Štefeková, Ing. Pažítková, Ing. Šuba, Ing. Vaštíková boli vedúci prác 

žiakom nadstavbového štúdia v rámci praktickej MS 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

- maturitné témy boli inovované 
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- členovia predmetovej komisie pripravovali žiakov na úspešné zvládnutie tejto časti 

maturitnej skúšky /28 žiakov  - Ing. Šajtlavová, Ing. Štefeková, Ing. Kadlecová/ 

Ostatné činnosti 

- niektorí členovia predmetovej komisie HA pracovali ako podpredsedovia alebo skúšajúci 

v komisiách na záverečné skúšky učebných odborov – Ing. Šuba, Ing. Pažítková 

- Ing. Kadlecová bola predsedníčkou skúšobnej komisie na záverečných skúškach v SOŠ 

poľnohospodárske Pruské 

- Ing. Štefeková pracovala ako koordinátorka študentskej rady, organizovala Deň narcisov, 

Úsmev ako dar, 1 deň úsmevu, Študentskú kvapku krvi, Mikuláša pre žiakov školy 

- Ing. Štefeková, Ing. Pažítková - vypracovali organizáciu exkurzie do Osvienčimu z grantu 

Tematické zážitkové vzdelávanie 

- Ing. Šajtlavová, Ing. Štefeková, Ing. Kadlecová sa zúčastnili na propagačných akciách našej 

školy na základných školách v rámci okresov PU, PB, IL 

- Ing. Šajtlavová sa zúčastnila 0. rodičovského združenia 1. ročníka HA 

- členovia predmetovej komisie HA sa starali o pridelené zbierky 

- členovia predmetovej komisie HA spolupracovali so zástupkyňou pre hotelovú akadémiu 

Ing. Kanderkovou a zabezpečovali výber študentov na súvislú odbornú  prax 

- podľa požiadaviek za pomoci výchovnej poradkyne členovia PK HA riešili problémy 

študentov 

- Ing. Štefeková, Ing. Šuba - vypracovali projekt "Mobility 2017" pre zahraničné výmeny 

študentov 

- Ing. Kadlecová sa zúčastnila ako člen skúšobnej komisie oblastného  kola SOČ 

- všetci členovia PK sa podieľali na vypracovaní ŠKVP odboru Kuchár, cukrár, ktorý 

kompletizovala Ing. Vaštíková 

- Ing. Pažítková - sa podieľala na vypracovaní ŠKVP duálneho vzdelávania odbor kaderník 

Ing. Šajtlavová - podieľala sa na projekte Môj nápad pre región, rozvoj Čertova ako 

zaujímavej lokality CR /so žiačkami III.AH - Riljaková, Gavláková/ 

Ing. Šajtlavová - podieľala sa na realizácií projektu vyhlásenom TSK a zorganizovala s Mgr. 

Vráblovou odbornú exkurziu /po stopách odboja Slovákov v rámci II. svet. vojny/ 

Ing. Vaštíková, Ing. Pažítková, Ing. Kadlecová pripravili Vianočné posedenie pre 

zamestnancov školy 

Ing. Vaštíková . pripravila slávnostnú tabuľu v Pov. Bystrici a v Púchove na akcii: Cesta k 

povolaniu  

- všetci členovia pracovali ako triedni učitelia: Ing. Pažítková – III.D, Ing. Štefeková  – I.AH, 

Ing. Kadlecová – II.AH,  Ing. Šuba – IV.AH, Ing. Vaštíková – I.C, Ing. Šajtlavová – V.AH, 

II.C – Ing. Urbanová 
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- triedni učitelia riešili výchovno-vyučovacie problémy na triednických hodinách, podľa 

potreby  písali správy pre políciu, sociálny odbor, vypracovávali individuálne plány pre 

integrovaných žiakov 

- Ing. Šuba zorganizoval s triedou IV.AH výlet do Slovenského Raja. 

PK odborných predmetov 

     Zasadnutia PK sa uskutočňovali v súlade s časovým plánom práce PK, kde boli 

prehodnocované výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov v odborných predmetoch a v prípade 

potreby boli prijaté opatrenia na ich zlepšovanie. Na zasadnutia boli prizývaní a pravidelne sa 

zúčastňovali:  zástupkyňa pre teóriu odborných predmetov Ing. Gabriela Kanderková 

a zástupkyňa pre odborný výcvik Ing. Ludmila Hamšíková, hlavná majsterka Bc. Viera Filová 

a podľa možností riaditeľ školy Mgr. Ivan Kasár a majstri odborného výcviku. 

     V rámci zabezpečovania kompetencií stanovených Štátnym vzdelávacím programom 

plnila PK  úlohy v nasledovných oblastiach: 

1. Tematické plány 

- každý člen vypracoval, alebo upravil tematické plány podľa ŠKVP, ktoré boli 

prerokované schválené v PK 

2. Výchovno-vzdelávací proces 

- členovia PK plnili v rámci splnenia požiadaviek na výkonové a obsahové 

štandardy nasledovné úlohy: 

- pripravovali na jednotlivé predmety učebné texty, testy a PC prezentácie 

- viedli študentov k samostatnej práci a k získavaniu informácií z odbornej 

literatúry, časopisov, internetu a k ich prezentácií a referátov 

- získavali a pripravovali inovačné učivo v predmetoch, kde neboli k dispozícií 

vhodné učebnice z odbornej literatúry, časopisov, novelizovaných zákonov, 

vyhlášok 

- členovia PK, ktorí boli členmi projektového tímu „Elektronizácia učebných 

osnov“( Ing. Oľga Játiová, Ing. Mgr. Anna Pagáčová, Ing. Mária Michálková, Ing. 

Iveta Beláková) pokračovali vo výučbe v rámci tohto projektu 

- Ing. Mgr. Anna Pagáčová v triede III.A v rámci predmetu aplikovaná ekonomika 

viedla fiktívnu firmu JA FIRMA TRIDENT a.s. počas teoretického vyučovania, po 

vyučovaní zhotovovali žiaci výrobky, s ktorými v rámci firmy a triedy 

obchodovali 

- Ing. Mgr. A. Pagáčová pripravila príklad z predmetu účtovníctvo na praktické 

maturity v programe OMEGA pre praktické maturitné skúšky v odbore obchod 

a podnikanie v cestovnom ruchu 

- Ing. Mária Michalková v spolupráci s Ing. Alenou Štefekovou pripravila školské 

kolo súťaže žiakov v písaní na klávesnici 

- uskutočňovali odborné exkurzie v rámci svojich predmetov: Interbeauty Trenčín,  

Gastro Olomouc, Gastro Hradec Králové, Gastro Bratislava, Top cukrár Žilina, 
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KOPEK Kočkovská pekáreň, niektorí členovia PK boli so žiakmi tried v ktorých 

sú triedni učitelia na školskom výlete 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

- na príprave a priebehu praktickej časti MS, formou obhajoby vlastného projektu, 

ktorú absolvovali študenti nadstavbového štúdia v triedach II.SA, odbory spoločné 

stravovanie a vlasová kozmetika a II.SB – spoločné stravovanie sa podieľali 

členovia Ing. Kryštofová, Ing. Štefek Ing. Mgr.  Pagáčová, Ing. Michalková ako 

konzultanti prác, ktoré boli študentom zadané, vypracovali organizačné 

zabezpečenie praktických maturít, zabezpečili vylosovanie tém 

- Ing. Beláková bola členkou skúšobnej komisie na praktických maturitných 

skúškach triedy IV.B – kuchár a čašník - servírka Ing., Ing. Kryštofová IV.A 

kozmetička, vizážistka a II.SA vlasová kozmetika, Ing. M. Michalková – II.SA 

VLS, IV.C – obchod a podnikanie, Ing., Mgr. Pagáčová – II.SB  spoločné 

stravovanie, IV. C obchod a podnikanie 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

- členovia PK inovovali maturitné témy v jednotlivých predmetoch 

- maturitné témy boli prerokované a schválené v PK 

-  členmi skúšobných komisií teoretickej časti MS boli Ing. Kryštofová 

(II.SA,IV.A), Ing. Játiová (IV.A), Ing. Mgr. Pagáčová (II.SA, II.SB), Ing. 

Beláková(IV.B), Ing. Michálková(II.SA) 

Záverečné učňovské skúšky 

- členovia PK boli vymenovaní za členov skúšobných komisií v triedach: III. C - 

kuchár Ing. Beláková, III.D -  cukrár Mgr. Zaukolcová, III.D – hostinský, mäsiar, 

cukrár Ing. Michálková, III.E- kaderník Ing. Kryštofová, ktorí pripravili testy na 

písomnú časť a otázky pre ústnu časť záverečných skúšok 

Deň otvorených dverí 

- všetci členovia PK pripravili propagáciu a prezentácie pre túto udalosť, ktorej 

cieľom bolo oboznámiť žiakov základných škôl s odbormi vyučovanými v našej 

škole, oboznamovali žiakov s obsahom jednotlivých odborných predmetov, 

o spôsobe a ukončovaní štúdia a postarali sa o záujem žiakov deviatych tried 

o štúdium v našej škole 

Ostatné činnosti 

-   Ing. Nadežda Kryštofová bola delegovaná za predsedu maturitnej komisie pre 

odborné predmety v  SOŠOS Ul. Jilemnického Trenčín  

- niektorí členovia viedli krúžky, v ktorých si žiaci upevňovali zručnosti podľa 

vlastného záujmu 

- Ing. Játiová aktualizuje nástenku „Ekonomické okienko“ 
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- Mgr. Zaukolcová sa ako učiteľka odborných predmetov a zároveň majsterka 

odborného výcviku odboru cukrár zúčastnila so žiakmi odboru cukrár 

nasledovných akcií: 

- Púchovsky jarmok – ukážky modelovania ozdôb a predaj cukrárskych výrobkov, 

prezentácia SOŠ OaS Púchov  – reprezentácia školy  

- Súťaž o najkrajšiu tortu  Slovenska - 6. október  2016  – Divadlo Púchov  súťaž 

pre profesionálov aj  amatérov a juniorov v odbore cukrár  

- Majster palacinka – Ružomberok  

- Incheba Bratislava 27.1. .– 29.1. 2017  - súťaž  SZKC  - „ Poézia v gastronómii“ 

- Súťaž top cukrár 201 -  5.ročník celoslovenskej súťaže, ktorá sa konala 25.11.2017  

- Event House  , Bytčická 16 Žilina spolu so súťažou gastronomická jeseň 

organizovanou Žilinským  klubom Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.   

- XXVI. jarnej gastronomickej výstave jedál, slávnostných tabúľ a cukrárskych 

výrobkov a súťaž Tatranský kuchár 2017. 

                  Dňa 3.5.2017  Vysoké Tatry -  Nový Smokovec Hotel Atrium***  Súťaž              

                  organizoval Tatranský klub SZCK 

 

PK  prírodovedných predmetov, telesnej výchovy a športu 

V školskom roku boli plnené tieto úlohy: 

• Boli vypracované nové tematické plány pre 3. roč. uč. odboru  mäsiar podľa nových 

osnov ŠkVP, staré tematické plány boli doplnené.  

• Výsledky vstupných previerok z matematiky boli analyzované z hľadiska potrieb pri 

ďalšej práci v triedach - vyhodnotila Mgr. Rusnáková v spolupráci s Mgr. Zigovou. 

• Vyučujúce matematiky a informatiky zapojili žiakov 10 tried do akcie “Deň gramotnosti“, 

ktorej cieľom bolo zvýšiť finančnú a informačnú gramotnosť žiakov v bežnom živote. 

Dňa 8. septembra 2016 riešili na hodinách matematiky, hospodárskych výpočtov 

a informatiky úlohy súvisiace s výpočtom úrokov v bankách, pričom na informatike 

využívali program MS EXCEL. 

• Vyučujúce matematiky pripravili 3 verzie testov na PS pre  študijné odbory šk. r.  

2017/18. 

• Mgr. Zigová  vykonávala na škole funkciu koordinátora  matematickej  medzinárodnej 

súťaže „MATEMATICKÝ KLOKAN“ , do ktorej prihlásila 10 študentov súťažiacich  

v dvoch kategóriách - Kadet O12 a Junior O34. Školským šampiónom sa stala žiačka II. 

AH Klára Pilná. 

• Pravidelne štvrťročne boli vyhodnotené výchovno-vyučovacie výsledky a prijaté 

opatrenia na zlepšenie výsledkov. 

• Ing. Kapralčíková sa podieľala na tvorbe databázy žiakov školy, registrácii,   tvorbe a  

tlači vzdelávacích a kultúrnych poukazov, katalógových listov,  zabezpečila prípravu PS  
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po stránke spracovania na počítači, zaslania rozhodnutí, zabezpečila spracovanie polročnej 

a koncoročnej klasifikácie, MS, ZS, tlač protokolov a vysvedčení. 

• Členovia PK pomáhali pri zabezpečení akcie“ Deň otvorených dverí“. 

• Ing. Kapralčíková  sa podieľala na kampani „ČERVENÉ STUŽKY“- deň boja proti HIV 

a AIDS, ktorá sa uskutočnila formou relácie v školskom rozhlase, súťažou žiakov – tvorba 

pohľadníc a rozdávaním červených stužiek. 

• Mgr. Rusnáková viedla školskú knižnicu aj v tomto školskom roku. 

• Mgr. Rusnáková zorganizovala prednášku „Svet okolo nás“ pre triedy s vyučovacím 

predmetom geografia cestovného ruchu. 

•  Ing. Kapralčíková a Mgr. Rusnáková boli zodpovedné za zosumarizovanie a konečnú 

úpravu ŠkVP kaderník v systéme duálneho vzdelávania platného od 1. 9. 2017.  

•  Členovia PK vypracovali osnovy za svoj predmet pri tvorbe ŠkVP nového odboru 

kuchár- cukrár a  kaderník v systéme duálneho vzdelávania. 

• RNDr. Motúzová zabezpečovala pridávanie aktualít a informácií na internetovú stránku 

školy za úsek odborného výcviku, teoretického vyučovania, ekonomického úseku a 

vedenia školy. 

• RNDr. Motúzová sa starala o funkčnosť internetu a zariadení v učebniach – hardvéru na 

škole, údržbu počítačov, inštaláciu softvéru v dvoch počítačových učebniach,   

komunikáciu s dodávateľmi nových zariadení a  dodávateľmi údržby.  

• RNDr. Motúzová pripravila žiačku Nikolu Petrovičovú z III. C na šachové turnaje, ktorá 

na majstrovstvách Trenčianskeho kraja v rapid  šachu skončila na  3. mieste a postúpila aj 

na majstrovstvá Slovenska. 

• Ing. Kapralčíková vykonávala funkciu školského koordinátora pre integráciu žiakov. 

• Mgr. Rusnáková vykonávala funkciu predsedu ŠMK na SOŠ I. Krasku, Púchov. 

• Mgr. Strelčíková vypracovala  maturitné otázky z predmetu zdravoveda  odbor kozmetik. 

• Mgr. Leško sa podieľal na konzultácii a oprave maturitných písomných prác z nemeckého 

jazyka. 

• Vyučujúce výpočtovej techniky svojou poradenskou činnosťou sa podieľali na zvyšovaní 

počítačovej gramotnosti žiakov aj učiteľov. 

Vyučujúce TEV zorganizovali: 

Kurz „Ochrana života a zdravia“ vykonaný formou dochádzky do terénu v termínoch  22. 

5. – 24. 5. 2017 – triedy II.C, III.A, III. B a  29. 5. – 31. 5.  2017– triedy II. D, II. E, III. AH. 

Pozornosť venovali starostlivosti o ŽP, ochrane človeka pri rôznych poraneniach, 

poskytovaniu prvej pomoci a zvyšovaniu fyzickej zdatnosti. Žiaci absolvovali  teoretickú 

prípravu na streľbu zo vzduchovky, topografickú a dopravnú prípravu,  prednášky k civilnej 

ochrane obyvateľstva, zdravotníckej príprave a prvej pomoci  a cca 20 km dlhú túru. V treťom 
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bloku žiaci absolvovali orientačno – branný pretek, ktorý pozostával zo štyroch kvízov 

z absolvovaných prednášok a praktickej časti – hodu granátom na cieľ. 

• Zdravotne oslabení žiaci 3. zdravotnej skupiny  v počte 23 sa zúčastňovali riadnych hodín 

telesnej a športovej  výchovy , kde  pod dohľadom vyučujúcich individuálne plnili osnovy 

pre oslabených žiakov . Do 4. zdravotnej skupiny bolo zaradených 38 žiakov, ktorí sa 

podľa vyhlášky MŠ tiež  zúčastňovali riadnych hodín telesnej a športovej  výchovy. 

• Vyučujúce TEV - zorganizovali v dňoch 6. 2. – 10. 2.  2017 výchovno – výcvikový 

lyžiarsky a snowboardový kurz pre 35 žiakov  II. AH, II. E, III. AH, III. A, III. E 

v horskom stredisku Čertov – Lazy p. Makytou. Žiaci absolvovali kurz v zjazdovom 

lyžovaní pre začiatočníkov pod vedením Mgr. Luptákovej, pre pokročilých – Mgr. 

Strelčíková a snowboard – Mgr. Leško, prednášky na témy metodika zjazdového 

lyžovania, metodika snowboardingu, história zjazdového lyžovania, úspechy slovenských 

lyžiarov. Okrem týchto činností študenti absolvovali návštevu wellnesu a venovali sa 

spoločenským hrám.  

• Vyučujúce TEV – na základe plnenia osnov telesnej a športovej výchovy v ŠkVP 

zorganizovali v termíne 13. 3. – 16. 3. 2017   4 – dňový plavecký výcvik pre triedy I. A, 

II.A, II. B a v termíne 20. 3. – 23. 3. 2017 pre I. AH, II. AH. Dôraz bol kladený na 

získanie plaveckých zručností,  technické zvládnutie troch plaveckých spôsobov (kraul, 

prsia, znak) a  u žiakov, ktorí nevedeli plávať,  odstrániť plaveckú negramotnosť  a 

zvládnuť základy záchrany topiaceho sa. 

• Boli uskutočnené účelové cvičenia č.1, 2 pre I. roč. a č.3, 4 pre II. a III. (uč. od.) ročníky. 

• Športové školské súťaže poriadané okresnou radou SAŠŠ a CVČ Púchov  - absolvovali 

a umiestnili sa  nasledovne: 

        volejbal                  OK             2. miesto dievčatá   

        stolný tenis                                 OK             3. miesto chlapci 

        Mitašík V.AH, Barka II.B, Cigánik IV.B, Novotný II.B 

                                                                                    2. miesto dievčatá 

        Turiaková II.D, Matúšová II.SB, Budošová II.SA, Chachulová II.AH   

 halový futbal              OK                   3. miesto chlapci 

maratón aerobik          OK                    postup do RK  

Jurčiová V.AH, Václavíková III. A, Stopková II.A, Halačová IV. C , Rosinová II. SA 

futbal                         OK                 1. miesto chlapci-postup do RK 

cezpoľný beh               OK      1. miesto  

Marek Reksa IV. B -  postup do KK, 

1. miesto chlapci: Ján Zboran III. B, Michal Šarlay IV. B -  postup do KK  

1. miesto : Denisa Chachulová II. AH - postup do KK 
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2. miesto dievčatá: Denisa Chachulová II. AH, 

Dominika Turiaková II.D, Zuzana Bírošíková III.B 

florbal                        OK         3. miesto chlapci   

       Vyučujúce TEV 

• zorganizovali futbalový turnaj pri príležitosti“ DŇA  ŠTUDENSTVA“ 

• zorganizovali vianočný  futbalový  turnaj 

• priebežne počas roka so žiakmi upravovali školský   areál  

• v mesiaci máj realizovali hodiny TSV na novovybudovanom športovom 

ihrisku 

• pomáhali  pri organizácii všetkých podujatí konaných v športovej hale 

• Zúčastnili sa „Behu oslobodenia obce Lednické Rovne“, pričom sa umiestnili na 

popredných miestach – 1. miesto ženy Ing. Alena Kadlecová, 1.miesto dorastenky Denisa 

Chachulová II.AH,  2. miesto muži Marek Reksa IV. B a  3. miesto dorastenky Terézia 

Václaveková I.AH. 

• Vzhľadom na  nedostatok učebných materiálov potrebných pre vyučovanie  jednotlivých 

predmetov vyučujúci pokračovali v zhotovovaní   učebných pomôcok  pre žiakov. 

• Všetci vyučujúci študovali odbornú literatúru a odborné časopisy, odkiaľ čerpali poznatky 

pre aktualizáciu učiva. 

• Vyučujúci poskytovali informácie  o súťažiach na škole na internetovú stránku školy. 

• Členovia PK sa zúčastňovali aktualizačného  vzdelávania a vzdelávania pre učiteľov SŠ: 

RNDr. Motúzová a Ing. Kapralčíková – školská a rovesnícka mediácia,  

seminár pre pedagógov (programy Omega, Alfa, Olymp)  

Ing. Kapralčíková –všeobecná a počítačová gramotnosť 

Mgr. Zigová – matematická a prírodovedná gramotnosť 

Mgr. Tarabusová a Ing. Kapralčíková  absolvovali prípravné atestačné vzdelávanie na 

vykonanie II. atestácie  

PK cudzích jazykov 

V mesiaci december 2016 usporiadali učitelia školské kolá olympiád v nemeckom, 

anglickom a francúzskom jazyku pre príslušné kategórie, ktorých sa zúčastnili talentovaní 

študenti jednotlivých tried. Školské kolá zorganizovali a žiakov pripravovali Ing. Renáta  

Priklerová, Mgr. Renáta Slugeňová , PhDr. Jana Filová, Ing. Lenka Kolmanová. 

Jednotliví učitelia CJ zabezpečovali počas školského roka 2016-2017 nasledovné 

činnosti: 
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Učitelia CJ viedli celoročne krúžky, zamerané na skvalitnenie gramatiky, reálií 

a rozvoj dialogickej reči v CJ, ako aj na prípravu žiakov pre ústnu časť MS v CJ. 

PhDr. Jana Filová – pracovala ako predsedníčka PKCJ na SOŠ obchodu a služieb 

Púchov, pripravovala rozhlasové relácie  o školských aktivitách našej  školy a o  celkovom 

dianí na škole, starala sa o vonkajšiu úpravu okolia areálu školy, bola triednou učiteľkou 

končiacej triedy IV.C , spolu s členmi PKCJ pripravila prezentáciu vyučovacieho jazyka na  

DOD -   konkrétne francúzskeho jazyka na našej škole a zabezpečila jej podstatnú výzdobu, 

 zorganizovala školské kolo Olympiády FRJ na našej škole, pracovala v krúžku FRJ,  zapojila 

sa do projektu s názvom Elektronizácia učebných osnov. 

Mgr. Renáta Slugeňová –   bola členom skúšobnej MK z NEJ na našej škole, 

zúčastnila sa opravy maturitných prác z NEJ a prípravy testov na prijímacie pohovory z NEJ,  

pripravila prezentáciu NEJ k DOD, pripravila  jazykové začlenenie predmetu NEJ do ŠKVP 

odboru kaderník a do odboru cukrár/ kuchár, zúčastnila sa  školského kola olympiády z Nej 

na našej škole, priebežne pripravovala žiakov na účasť v zahraničnej stáži vo Švajčiarsku 

a komunikovala s majiteľmi reštauračných zariadení počas zahraničnej praxe. 

Ing. Renáta Priklerová –   zúčastnila sa opravy písomných maturitných prác z ANJ( 1. 

a 2. hodnotiteľ) z predmetu ANJ na našej škole,  bola členom  v skúšobnej  maturitnej komisii 

ANJ na SOŠ obchodu a služieb Púchov, pripravila výzdobu altánku v areáli školy pre DOD, 

bola triednou učiteľkou končiacej maturitnej triedy IV.A, pripravila verziu prijímacích testov 

z ANJ na škole, pracovala na projekte Elektronizácia učebných osnov. 

Mgr. Anna Golejová – sprevádzala žiaka II.AH  B. Pochlopeňa na okresné kolo 

olympiády z NEJ, zúčastnila sa opráv písomných maturitných prác a tvorby testov na 

prijímacie skúšky z NEJ na našu školu, bola triednou učiteľkou končiacej maturitnej triedy 

IV.B. 

Ing. Jozefína Chanová  - vykonávala funkciu 2. hodnotiteľa maturitných prác z NEJ na 

SOŠ obchodu a služieb Púchov, zúčastnila sa príprav projektu Vzdelávacia mobilita 

jednotlivcov, bola predsedom ŠMK  a predmetovej MK na Gymnáziu Púchov. 

Mgr. Andrea Jarošová – pripravila verziu  testov  z ANJ na prijímacie pohovory pre 

SOŠ obchodu a služieb Púchov, zúčastnila sa príprav  na DOD, pripravila vzorovú hodinu 

z ANJ ,pracovala na projekte Elektronizácia učebných osnov. 

Ing. Lenka Kolmanová- pripravila testy na prijímacie pohovory z ANJ, zúčastnila sa  

opráv  maturitných esejí z ANJ( 33 žiakov), bola skúšajúcim členom  MK  ANJ na SOŠ 

obchodu a služieb Púchov, zúčastnila sa príprav na DOD na škole, vykonávala funkciu 

predsedu maturitnej komisie na Gymnáziu  Púchov , pripravila školské kolo olympiády ANJ 

a sprevádzala žiačku Grigovú na krajské kolo Olympiády z ANJ, bola členkou  komisie 

členkou  školského kola Olympiády z FRJ na našej škole, viedla krúžok ANJ na škole, 

zúčastnila sa príprav tvorby projektu Vzdelávacia mobilita jednotlivcov a pracovala na 

projekte Elektronizácia učebných osnov. 

Mgr. Lukáš Helík – zúčastnil sa príprav na DOD  na SOŠ obchodu a služieb Púchov, 

urobil úpravy maturitných zadaní z ANJ, zúčastnil sa opráv maturitných prác(33 žiakov) 

z ANJ ,bol členom skúšobnej maturitnej komisie z ANJ na našej škole, vykonával celoročný 

servis učebne č. 29- opravy, chod tlačiarne, výmena tonerov, PC+ internet, interaktívna 

tabuľa, zapojil sa do príprav projektu  Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, viedol krúžok ANJ, 

pripravil  jazykové začlenenie predmetu ANJ do ŠKVP odboru kaderník a do odboru cukrár/ 

kuchár. 
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Mgr. Lucia Faktorová – zúčastnila sa prípravy  DOD na SOŠ obchodu a služieb 

Púchov, bola skúšajúcou ústnej časti  predmetu ANJ na našej škole, pripravila verziu 

prijímacích testov z predmetu ANJ , pracovala na projekte Elektronizácia učebných osnov, 

viedla krúžok ANJ, zúčastnila sa opráv písomných maturitných prác z ANJ na našej škole.  

PK slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov 

 

Pri príležitosti 200. výročia  narodenia Ľ. Štúra si naša škola  pripomenula toto výročie 

narodenia Ľ. Štúra prezentáciou na veľkoplošnej obrazovke v priestoroch školy  a 

tematickými nástenkami v učebni A7  (špecializovaná učebňa SJL). 

 

    V rámci akcie Dňa gramotnosti, ktorý sa konal 8.9.2016,  pod názvom Čitateľský  

maratón žiaci, ktorí mali  hodinu SJL  na učebni č. 7,  čítali  z diel súčasných autorov, pod 

vedením učiteľov SJL. Špeciálne   zameraný  čitateľský  maratón  absolvovali žiaci  

maturitných ročníkov – čítali z  diel Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200 rokov od jeho 

narodenia   (triedy II.SA, II.SB,  IV.A, IV.B,IV.C, V.AH ). 

 

Mgr. Mináriková zorganizovala dňa 6. 12. 2016  školské kolo Olympiády ľudských 

práv. Prvé miesto obsadila Terézia Václaveková, na druhom mieste sa umiestnila Šárka 

Šulyová z V.AH a na treťom mieste Andrea Špániková z I.D triedy. Na Krajskom kole mala 

našu školu reprezentovať Terézia Václaveková z  I.AH. Z dôvodu choroby sa však nemohla 

zúčastniť.  

Mgr. Surovčíková  + Mgr. Mináriková realizovali na  vyuč. hodinách  OBN riešenie 

tém : „Extrémizmus“ a „Európska únia“ v každej triede 1. ročníka učebných odborov  a 

2.ročníka študijných odborov. 

Mgr. Vráblová zorganizovala dňa 9.12.2016 školské kolo Olympiády z dejepisu, 

ktorého sa zúčastnilo 14 žiakov. 1. miesto obsadila  Natália Štepanovičová,  III.A. 

       Mgr. Vráblová realizovala jazykové korektúry pridelených materiálov. 

      V rámci akcie DOD členovia našej PK pracovali na viacerých miestach, predovšetkým – 

Mgr. Pavlacová - pri príprave sprievodného kultúrneho programu, 

Mgr. Mináriková poskytovala informácie záujemcom  na inom stanovisku  a Mgr. 

Surovčíková celú akciu fotila a fotodokumentáciu spracovala. 

Mgr. Trenčanová v spolupráci s Ing. Kapralčíkovou a RNDr. Motúzovou pripravili sekciu 

ručných prác a nápadov na tému Jarné inšpirácie. 

Mgr. Surovčíková - okrem fotodokumentácie školských akcií a podujatí a úpravy 

areálu a okolia školy spropagovala rôznymi materiálmi témy  ZDRAVÁ  ŠKOLA, DEŇ   

ZEME  a  v novembri ZÁVISLOSTI – SLOBODA  ALEBO  PASCA.  

Mgr. Pavlacová- našu školu a jej odbory propagovala sériou článkov, ktoré boli 

uverejnené na stránke našej školy a v regionálnych novinách. Pripravovala kultúrne programy 

na DOD i vianočné posedenie zamestnancov SOŠOS Púchov. V októbri pripravila Elenu 

Haláčovú, študentku IV.C, ktorá 21.októbra 2016 reprezentovala našu školu na celoslovenskej 

súťaži v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie Koyšove Ladce. Súťaž sa 

konala pod záštitou MŠVVaŠ SR.  Paulína Satinová, študentka II.AH, sa zúčastnila pod jej 

vedením dňa 18.11.2016 v Považskej Bystrici 11. ročníka speváckej súťaže MY POP STAR - 

Talentmánia Trenčianskeho kraja. Dňa 14.12.2016  zorganizovala pre 270 študentov našej 

školy interaktívny výchovný koncert Generácia XYZ. 

Mgr. Mináriková organizovala    zapojenie  našej  školy  do kampane  „ Červené 

stužky“ – boj proti HIV/AIDS – rozhlasovou reláciou pripomenula 1. december zameraný na 

kampaň boja proti HIV/ AIDS. Žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže pri tvorbe pohľadníc s 

touto tematikou. V rámci možností v jednotlivých triedach ako výchovný poradca diskutovala 

so žiakmi na túto tému a ako súčasť preventívneho programu sa rozdávali červené stužky - 

symbol tohto boja. 
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Zorganizovala aj zapojenie sa školy do regionálnej aktivity  „Rozhoduj o Európe“, 

ktorú absolvovali  štyria žiaci našej školy aj spolu s pedagogickým dozorom – Mgr. 

Tarabusovou 23.2. 2017. Žiačka Paulína Maslanová – II.A sa zúčastní celoslovenského kola, 

kt. sa uskutoční v septembri 2017 v Brne. 

  V marci v  rámci občianskej náuky  sa uskutočnili aktivity v tvorbe plagátikov na tému 

STOP RASIZMU. Cieľom tejto aktivity bolo zvýšiť uvedomenie a znalosti žiakov v danej 

oblasti a podporiť lepšie vzájomné medziľudské vzťahy a toleranciu. 

V apríli v rámci občianskej náuky zrealizovala aktivitu v tvorbe malých projektov na 

tému Aby bol človek človekom. Cieľom tejto aktivity bolo zvýšiť uvedomenie a znalosti 

žiakov v oblasti ľudských práv a podporiť lepšie vzájomné medziľudské vzťahy a toleranciu. 

26.5. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili vzdelávacieho podujatia organizovaného 

Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka, ktorá bola zameraná na boj s extrémizmom. 

14.6. 2017 v spolupráci s vedením školy zorganizovala vzdelávaciu aktivitu 

organizovanú PZ v Považskej Bystrici. Aktivita bola zameraná na drogovú prevenciu a 

prevenciu kriminality. 

Mgr. Mináriková dňa 2.5. 2017 zorganizovala aj sériu  prednášok  z ÚPSVaR v Pov. 

Bystrici pre končiace ročníky pod vedením pani Matochovej. 

Mgr. Tarabusová zorganizovala zapojenie do výtvarnej súťaže  RODINA  A  ZÁKLADNÉ 

ĽUDSKÉ PRÁVO  NA  ŽIVOT, 6 žiaci svoje práce zaslali do danej súťaže. 

Mgr. Tarabusová pripravovala žiačku Elenu Haláčovú zo IV.C do literárnej súťaže PRÁVA 

DETÍ OČAMI   DETÍ, žiačka napísala esej na zadanú tému. 

Mgr. Vráblová a Ing. Šajtlavová  pripravili exkurziu do pamätníka SNP v Banskej 

Bystrici a stálej expozície v Nemeckej ako projekt zážitkového vyučovania financovaného 

TSK.  

Mgr. Vráblová a Mgr. Trenčanová zorganizovali návštevu divadelného predstavenia v 

DAB  NITRA : Kým kohút nezaspieva pre žiakov I. a III. ročníka spojenú s prehliadkou 

historického centra mesta Nitra. 

 

Členky vzorne vypracovali Návrh aktivít k výročiam nasledujúcich rokov : 200. rokov 

od narodenia J. M. Hurbana, 100 rokov od vzniku 1.ČSR, 50 rokov od udalostí 1968, 25 

rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 

 

 Členky vypracovali učebný plán učebného odboru 6456 H kaderník v systéme 

DUALNEHO vzdelávania, predmet SJL – Mgr. Vráblová, OBN – Mgr. Mináriková, ETV – 

Mgr. Tarabusová, NBV – Mgr. Surovčíková, ODK – Mgr. Trenčanová, PSY – Mgr. 

Mináriková . 

 

SOČ – 39. ročník - Uskutočnili sme triedne kolá v 3. ročníkoch  –  spolu sa zapojilo 68 

žiakov. Na hodinách SJL sa žiaci venovali formálnej i obsahovej stránke odborných prác, 

ktoré prezentovali a najúspešnejšie postúpili do školského kola.  Práce a ich obhajoba v 

školskom kole mali veľmi dobrú úroveň po stránke obsahovej i formálnej.  Práce so študentmi   

pripravovala  Mgr. Vráblová  a  Mgr. Pavlacová. 

 Najúspešnejšie  práce postúpili do regionálneho kola, ale ďalej do krajského kola 

nepostúpili. 

Členky našej PK Mgr. Pavlacová a Mgr. Trenčanová  pracovali aj v tomto školskom 

roku ako členky poroty v obvodnom kole SOČ. Boli i členkami poroty krajského kola. 

MATURITA 2017 

V tomto školskom roku maturovali zo SJL študenti piatich tried.  Vyučujúce 

maturitných tried opravili a vyhodnotili maturitné práce podľa aktuálnych pokynov bodmi i 

percentuálnym vyjadrením. Hodnotenie maturitných prác bolo náročné nielen na odbornosť, 
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ale i na čas. Každú prácu prečítali a posúdili dvaja učitelia slovenského jazyka. Okrem toho sa 

učitelia SJL podieľali na opravách externej časti MS. 

Rozpis opráv písomných maturitných prác  zo slovenského jazyka a literatúry : 

Mgr. Trenčanová    11 písomných prác IV.A  -  oprava a hodnotenie  

                                20  písomných prác IV.B  -  oprava a hodnotenie 

                                23  písomných prác IV.C -    posúdenie                                                             

Mgr. Pavlacová       22 písomných prác  II.SA–   oprava a hodnotenie 

                                16  písomných prác  II.SB, – oprava a hodnotenie 

                                28  písomných prác V.HA   – oprava a hodnotenie 

Mgr. Vráblová        23  písomných prác IV.C    –  oprava a hodnotenie 

                                31 písomných prác  IV.A, IV.B  - posúdenie 

 

Zhodnotenie maturitnej skúšky z slov. jazyka 2017 

 Externej písomnej časti MS zo SJL sa zúčastnilo 120 študentov, pričom 5  študenti  

mali špeciálne   upravené   podmienky  ( predĺžený čas ) a  boli hodnotení s ohľadom na ich 

vývinové  poruchy. 

Všetci študenti v PFIČ uspeli, nakoľko dosiahli percentuálne požadovanú úroveň 

minimálne 30%, v EČ dosiahlo viac ako  33% 116 študentov, neuspeli 4. 

Ústne maturitné skúšky zo SJL sa uskutočnili v súlade s pokynmi zo školení, organizácia i 

maturitné zadania boli hodnotené ako výborné.  Prospeli všetci študenti. 

Mgr. Mináriková bola konzultantkou a hodnotiteľkou piatich maturitných prác 

študentov nadstavbového štúdia zameraných na estetickú výchovu a psychológiu práce,  Mgr. 

Trenčanová dvoch prác zameraných na reklamu a propagáciu odboru kaderník. Mgr. 

Mináriková, Mgr. Trenčanová, Mgr. Vráblová  a Mgr. Pavlacová pracovali ako skúšajúce v 

maturitných komisiách našej školy, Mgr. Vráblová  a Mgr. Pavlacová tiež ako predsedovia 

skúšobných maturitných komisií  predmetu SJL na iných školách. 

      V súvislosti s prípravou študentov na maturitné skúšky zo slovenského jazyka sme na 

preverovanie vedomostí i opakovanie využívali testy pre všetky ročníky študijných odborov i 

záverečný test z učiva SJL na strednej škole. Okrem toho mali maturanti možnosť prihlásiť sa 

na nasledovné krúžky: Slovenčina trochu inak– Mgr. Trenčanová, Mgr. Mináriková viedla  

krúžok   Spoločenskovedný, Povinne  nepovinné  čítanie   - Mgr. Adriana  Pavlacová, Zdravá 

škola – poznávanie okolia -  Mgr. Iveta  Surovčíková. 

 

Mgr. Trenčanová pre potreby  školy  naďalej vedie kroniku školy, pre školský rok 

2015 - 2016 bola prvýkrát zrealizovaná ako FOTOKNIHA cez profesionálnu firmu Happy 

Foto. V spolupráci  : Mgr. A. Pavlacovou, RNDr. M. Motúzovou a Bc. V. Filovou. 

Mgr. Trenčanová v spolupráci s Mgr. J. Filovou zrealizovali projekt  Zastavenie vo  

Francúzskej uličke, ktorý je súčasťou estetizácie priestorov školy. 

Členovia PK SJL pripravujú odbornú exkurziu Za nápadom regiónu pre úsek 

teoretického vyučovania v termíne 4.-5. júla 2017 na Čertove. 

 Členovia PK  aktívne pristupovali  aj k dopĺňaniu svojej odbornosti a vedomostí 

formou absolvovania  rôznych školení. 

 Členovia PK  aktívne pristupujú aj k priebežnej  a  včasnej  archivácii predpísaných  

písomností  zo SJL. 

Členovia PK SJL a SVP  pracovali zodpovedne a svedomito, úlohy si plnili načas. V 

súvislosti so zaťaženosťou vyučujúcich SJL (opravy množstva predpísaných kompozícií, 

slohových prác, maturitných písomných prác, jazykových a štylistických úprav SOČ)   by sme 

chceli opätovne  navrhnúť udeľovanie NV na základe presnej evidencie počtu hodín 

venovaných tejto práci – konkrétne za MP, SOČ, záverečné odborné práce. 
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Podieľali sme sa tiež na zvyšovaní estetickej úrovne školy výzdobou, poskytovaním 

materiálov Mgr. Trenčanovej, ktorá má túto oblasť ako i kroniku na starosti. Informačné 

tabule pre študentov boli pravidelne obmieňané a dopĺňané o aktuálne informácie. 

  

Správa o výchovnej činnosti a činnosti výchovného poradcu  

 

• Zúčastňovali sme sa náborových akcií na základných školách a špeciálnych 

rodičovských združení základných škôl, pre končiace ročníky.   

• Zorganizovali sme stretnutie s výchovnými poradcami z okresu Púchov, Považská 

Bystrica, Ilava a Dubnica nad Váhom.  

• Prezentácie stredných odborných škôl v Považskej Bystrici, a Dubnici. 

• V školskom roku 2016/2017 sme evidovali 46 žiakov individuálne začlenených.   

• V tomto školskom roku sme sa zapojili do kampane „Červené stužky“ . Táto kampaň 

je zameraná na prevenciu a boj s HIV- AIDS. Žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže pri 

tvorbe pohľadníc s touto tematikou. 

• V rámci občianskej náuky sme uskutočnili aktivitu v tvorbe plagátikov na tému STOP 

RASIZMU. Cieľom tejto aktivity bolo zvýšiť uvedomenie, znalosti žiakov v danej 

oblasti a podporiť lepšie vzájomné medziľudské vzťahy a toleranciu. 

• Sprostredkovali vzdelávaciu aktivitu organizovanú regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva, na tému OČKOVANIE. 

  

Prevencia drogových závislostí a kriminality  

 

Koordinátorka prevencie drogových závislostí  a kriminality Mgr. Pavlacová  

oboznamovala žiakov i pedagógov so škodlivosťou užívania drog počas celého školského 

roka. V spolupráci s triednymi učiteľmi a vedením školy monitorovali zmeny v správaní 

žiakov (fyzické i psychické)   a v prípade patologického prejavu správania riešili problém 

s výchovnou poradkyňou, rodičmi  a odborníkmi. Koordinovala prácu v tejto oblasti na škole 

a spolupracovala s ostatnými pedagogickými pracovníkmi školy, s ktorými sa snažili o 

zavedenie protidrogovej klímy na škole a zakotvenie interných pravidiel a nariadení, podľa 

ktorých budú pedagógovia postupovať v prípade, že sa problém s drogami v škole objaví. 

Spolupracovala v preventívnych aktivitách  s výchovnou poradkyňou, s pedagógmi, so 

združením rodičov, s rodičmi i odborníkmi. Okolie školy bolo počas celého školského roka 

monitorované pracovníkmi MsP a so žiakmi, ktorí boli pristihnutí pri fajčení, boli 

uskutočnené pohovory, v opakovanom prípade udelené peňažné pokuty. V prípade 

neplnoletých študentov boli upozornení i rodičia žiakov. 

Tento rok sme pripravili v rámci prevencie drogových závislostí a prevencie 

kriminality nasledovné podujatia: 

Dňa 14.12.2016 sa 270 študentov našej školy zúčastnilo interaktívneho výchovného 

koncertu Generácia XYZ. Rasizmus, intolerancia, extrémizmus  a radikalizácia časti 

mládeže, to boli hlavné témy, ktoré boli podané z pohľadu mladej generácie a členov 

hudobnej skupiny 4ever.  Koncert mal veľmi dobrú spätnú väzbu. Koncert finančne podporilo 

i Rodičovské združenie. 

Dňa 26.5.2017 sa v priestoroch športovej haly konala prednáška spojená s besedou na 

tému Demokracia a extrémizmus, prednášajúcim bol Mgr. Pavol Struhár, PhD. z Katedry 

politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

Dňa 14.06.2017 sa uskutočnila beseda s kpt. JUDr. Adelou Ďurkechovou v rámci 

prevencie drogových závislostí s vybranými žiakmi školy.  

Dňa 28.06.2017 príslušníci PZ SR v rámci prevencie kriminality predvedú ukážky 

práce PZ. 
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Dňa 04.06. 2017 v rámci odbornej exkurzie pre pedagogických pracovníkov - 

teoretický úsek Mgr. Pavlacová pripravila interaktívnu prednášku Mýty a fakty o drogách.  

 

Prevencia kriminality sa stala súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a je priamo 

zakotvená do triednických hodín, výuky odborných i všeobecnovzdelávacích predmetov, 

napr. právnej náuky, psychológie, spoločenskej komunikácie, náuky o spoločnosti, občianskej 

náuky apod. Pedagógovia sa zameriavajú najmä na formovanie hodnotových orientácií 

študentov a osvojenie právnej gramotnosti. Pomáhajú žiakom zvýšiť ich právne vedomie na 

takú úroveň, aby boli presvedčení o potrebe práva a právnych noriem, aby poznali dôsledky 

vyplývajúce z ich porušenia. Vedú žiakov k dodržiavaniu právnych noriem.  Výchovno-

vzdelávací proces na našej škole smeruje k tomu, aby sa žiaci oboznámili so základnými 

právnymi a ekonomickými pojmami a osvojili si ich, aby nadobudli základné poznatky 

z ústavného, občianskeho, obchodného a pracovného práva a z oblasti    živnostenského 

podnikania a jeho rozvoja, boli presvedčení o potrebe práva a právnych noriem,  poznali 

dôsledky vyplývajúce z porušenia právnych noriem,  vychovávame žiakov k dodržiavaniu 

právnych noriem, vedieme ich k sústavnému sledovaniu zmien v právnych normách 

a predpisoch, aby vedeli získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie 

z rozličných vedeckých a technologických    informačných zdrojov. 

 

Vedenie našej školy, všetci jej zamestnanci i Rodičovské združenie si plne uvedomujú 

potrebu prevencie drogových závislostí a kriminality a venujú jej dôležité miesto vo svojej 

každodennej práci so študentmi. Vedenie školy, výchovný poradca a  koordinátori prevencie 

úzko spolupracujú s OR PZ  v Púchove i v Považskej Bystrici, s MsP Púchov, s CPPPaP 

v Púchove v preventívnej činnosti. Zásady  prevencie kriminality sme zakotvili i do 

Vnútorného poriadku školy. Vzhľadom na to, že naši študenti absolvujú odbornú prax mimo 

bydliska i v zahraničí, zamerali sme sa i na tému obchodovanie s ľuďmi, v čom nám 

pomáhajú aj vyššie spomínané organizácie. 

 

Prevencia drogových závislostí a kriminality sa stala integrovanou súčasťou 

teoretického i odborného vyučovania na našej škole. Všetkým pracovníkom záleží na 

bezdrogovej a bezúhonnej budúcnosti našich žiakov. 

  

Zahraničná prax  

V termíne  od 22.12.2016-23.03.2017 sa žiačky IV. AH triedy-Sandra Váleková, 

Sabina Prekopová a Andrea Gabrišová  zúčastnili školskej praxe vo Švajčiarsku – na úseku 

obsluhy - za účelom obohatenia a rozšírenia si slovnej zásoby ako i  odbornej  terminológie 

v nemeckom jazyku, ako i oboznámenia sa s novými formami stolovania, s novými   ľuďmi - 

ich tradíciami názormi a  postojmi k iným kultúram .... 

Žiačky spoznali zároveň nové prostredie a mali možnosť porovnať výhody a nevýhody práce 

tunajších ľudí v zahraničí.  

Škola podporujúca zdravie 

 

Splnili sme Cieľ č. 1:Zlepšiť zdravotný stav žiakov a učiteľov, Vo vestibule školy je  

automat s teplými nápojmi, bezkofeínová káva, čaj, kakao. Vo vodovodoch tečie pitná voda. 

V zborovni je automat VATER DISPESER s teplou a studenou vodou. V kuchynke je varná 

kanvica.  Pribudol aj prístroj na výrobu Espresa.  V školskom „BUFETÁČIKU“ sa predáva 

ovocie a potraviny racionálnej výživy. 
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Na nástenných novinách sme uverejňovali  informácie z oblasti  prevencie proti 

obezite a a boja proti drogám, tým sme naplnili Úlohu č.1.Zvýšiť vedomostnú úroveň žiakov 

a učiteľov v oblasti podpory zdravia a environmentálnej výchovy.  V rámci tohto bodu bol 

prepracovaný a doplnený  „Plán práce „Boj proti obezite“ na školský rok  2016/2017. Úlohou 

užitočných informácii na tabuli,  je zvýšiť celkové uvedomenie a pochopenie vplyvu výživy 

na zdravie človeka a kladného pôsobenia preventívnych zásahov do výživy a stravovania. 

 

Kritérium č.3:Usporiadať ochutnávky  jednoduchých jedál z oblasti zdravej výživy, 

v spolupráci s ŠJ počas dní potravín (mlieka, cestoviny, zeleniny), v rámci propagácie 

zdravého životného štýlu v ŠJ a dňa Otvorených dverí v mesiaci február sme realizovali 

ochutnávky zeleninových, tvarohových a obilninových nátierok, ovocia a zeleniny. 

   

Cieľ č.2: Zlepšiť životné prostredie školy sa plnil priebežne počas celého školského 

roka  v nasledovných bodoch:  

a/ Vykonávali sme pravidelnú úprava okolia školy v jesennom a jarnom období 

b/ Zabezpečili sme kvetinovú výzdobu na chodbách, v triedach a na vonkajších oknách školy 

c/ Udržiavali sme  poriadok v okolí školy brigádami žiakov a učiteľov 

d/ Starali sa o kvetinovú výzdobu na chodbách školy, vonku a v triedach  

           

Cieľ č.3: Zlepšenie medziľudských vzťahov sa vyvíja už tradične na spoločných  

posedeniach pri príležitosti vianočných sviatkov, Dňa  učiteľov, jubilejného výročia 

zamestnancov a ukončenia školského roku  

Zlepšiť vzťah žiak – žiak, žiak - učiteľ, žiak a spoločnosť  

Šikanovanie – prieskum,  

Riešenie konkrétnych problémov žiakov výchovným poradcom a triednymi učiteľmi 

Zlepšiť vzťah žiak - učiteľ  

       Pohovory  s problémovými žiakmi. Súkromné rozhovory s vých. poradcom  o osobných 

problémoch žiakov    

Cieľ č.4: Odstrániť zdraviu škodlivé návyky sme sa pokúsili zvyšovaním 

informovanosti žiakov na triednických hodinách, na hodinách regionálnej gastronómie, 

potraviny a výživa, technológia, biológia, na hodinách krúžku „Zdravá škola“, kde 

prevládajúcu väčšinu žiakov tvorili dievčatá, kde sa okrem škodlivého vplyvu fajčenia na 

výkon povolania  podrobne v rámci diskusie rozobral „Plán boja proti obezite“, ktorý 

pozostával z nasledovných cieľov:   

Zmeniť životný štýl žiakov a tým upevniť vedomostnú úroveň žiakov a učiteľov v 

oblasti podpory zdravia a environmentálnej  výchovy, ktorá predstavuje súlad myslenia, 

cítenia a zodpovedného správania sa k prírode, k svojmu okoliu a k sebe. 

Zmeniť stravovacie návyky žiakov  v spolupráci so školskou jedálňou zvýšime propagáciu 

racionálneho stravovania prípravou jedál s nižším obsahom nasýtených tukov.  

Informatívne a poradenské programy. Na zvýšenie informovanosti sme využívali nástenné 

noviny. Na nástenke boli aktualizované dátumy z kalendára zdravia, podľa nasledovného 

výberu:   

                                       21.3. Svetový deň zdravého spánku  

                                       22.3. Svetový deň vody  

                                         7.4. Svetový deň zdravia  

                                       22.4. Deň Zeme  

                                       28.4. Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci  

                                        5. 5. Svetový deň hygieny rúk  

                                        6. 5. Medzinárodný deň bez diét  

                                       10.5. Svetový deň – pohybom k zdraviu  

                                       17.5. Medzinárodný deň mlieka   
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                                        5. 6. Svetový deň životného prostredia  

                                        28.9 Svetový deň mlieka v školách  

                                     14. 10. Svetový deň vajec -  

                                     16. 10. Svetový deň potravy  

                                     25. 10. Svetový deň cestovín. 

                                     20. 11. Medzinárodný deň bez fajčenia 

Pre zvýšenie  informovanosti sme zakomponovaním do výučby aktivity a úlohy  

výchovy k zdravému spôsobu života, formovanie zdravého životného štýlu, spôsob 

dosiahnutia trvalej zmeny prístupu ku zdraviu.  

 

V mesiaci máj 2017 sa uskutočnili prednášky Extrémizmus a Jazyk prírody, ktorými 

sme formovali správny spôsob života a dobrý prístup k prírode a spoločnosti 

 

Propagovať stravovanie v školskej jedálni zvýšením informovanosti z danej oblasti a 

vplývať na správnu skladbu a výber jedál pre žiakov 

Zvýšiť pohybovú aktivitu žiakov počas vyučovania umožnením študentom počas prestávok a 

voľných hodín prechádzať sa alebo sa venovať pohybovým aktivitám na novovytvorenom 

športovom ihrisku v areáli školy.  

Výchovno-vzdelávacie plány, vyučovacie hodiny-  zaradiť zásady správnej výživy 

priamo do tematických plánov. Na vyučovacích hodinách  riešiť obezitu ako problém, príčinu 

neistoty a komplexov mladých ľudí. 

Usporiadala sa besedu o škodlivých návykoch pre žiakov. 

Písomnou formou sme oboznámili rodičov so zdraviu škodlivými návykmi ich detí 

počas školského vyučovania. s následným písomným súhlasom o používaní testerov na 

alkohol počas vyučovania. 

Zabezpečiť zdravie rodiny Zabezpečili sme v rámci predmetov  regionálna 

gastronómia, potraviny a výživa, technológia, biológia a  na hodinách krúžku „Zdravá škola“ 

rozhovory so študentmi  a ich stravovacími návykmi v rámci rodiny, stravovania sa 

v rodinách a spôsoboch stolovania.  

Cieľ č. 5. Hospodárenie s odpadom – úpravou okolia sme viedli žiakov k správnemu 

postoju k svojmu okoliu a prevencií pred znečisťovaním. 

  

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  

 
V rámci realizácie projektu Elektronizácia učebných osnov - nevyhnutnosť modernej 

školy, ktorý je súčasťou projektu Moderné vzdelávanie pre modernú spoločnosť schváleného 

Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR v zastúpení Agentúry Ministerstva 

školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a   spolufinancovaného zo 

zdrojov EÚ, ESF a OPV, sa realizovalo vyučovanie aj u iných študijných a učebných 

odboroch. V tomto školskom roku sa podrobilo vyučovaniu podľa uvedeného projektu 253 

žiakov a do vyučovania bolo zapojených spolu 30 pedagógov. 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou 

 
V tomto školskom roku školské inšpekčné centrum Trenčín vykonalo inšpekciu na 

našej škole dňa 16.2. 2017. Predmetom inšpekcie bola úroveň dosiahnutých kompetencií 

v oblasti čitateľskej  gramotnosti – testovanie žiakov končiaceho ročníka strednej odbornej 

školy. 
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l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

Škola má v Púchove 4 budovy 

Budova A – slúži na vyučovací proces 

Budova B – slúži na vyučovací proces 

•  v priestoroch školy na nachádza 27 učební. 

Budova ŠJ – nachádza sa tu ŠJ a školské pracovisko „OV Cukrár“, slúžia na praktické  

vyučovanie 

Budova „Učebňa kaderníctva a ostatných služieb“ -  nachádza sa tu Cukráreň AKADÉMIA  

a kaderníctvo AKADÉMIA obidve školské pracoviská slúžia pre praktické vyučovanie. 

 

V Považskej Bystrici 

Budova „Hotel Študent“ – slúži ako školské pracovisko, kde zabezpečujeme praktické 

vyučovanie. Nachádza sa v nej aj školské pracovisko „Kozmetika“. 

Ďalšie školské pracovisko, kde sa realizuje praktické vyučovanie máme v prenajatých 

priestoroch, ktoré užívame na základe uzatvorenej zmluvy o nájme, ide o: 

 

• Kaderníctvo VIKI v Púchove 

Materiálno technické podmienky sú na dobrej úrovni, primerané potrebám vyučovacieho 

procesu. 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 
 

1. O dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

 

Rozpis rozpočtu pre rok 2017 bol realizovaný na základe rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2017-2019 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK 

č.436/2016 zo dňa 28.11.2016. 

Príjmy spolu za organizáciu                      1 664 597 € 

Z toho 

Normatívny zdroj 111                                1 619 340 € 

Zdroje TSK 41                                                 45 257 € 

 

Výdavky spolu za organizáciu                   1 664 597 € 

Normatívny zdroj 111                                1 619 340 € 

Zdroje TSK 41                                                 45 257 € 

 

2. O príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotných 

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

vyživovaciu povinnosť 

 

Takéto príspevky škola nemá. 

 

3. O finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich 

použitia v členení podľa financovaných aktivít 

 

V školskom roku 2016/2017 pracovali žiaci v 34 krúžkoch. Počet žiakov, ktorí krúžky 

na našej škole navštevovali bolo 418. Na jedného žiaka sme dostali 3,10 €/mesiac. Tieto 
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prostriedky boli použité na vyplatenie dohôd o vykonanie práce pedagogických 

zamestnancov, ktorí viedli krúžky a na technické a materiálové vybavenie školy. 

 

4. O finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov 

žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsobe ich použitia v členení 

podľa finančných aktivít 

 

Ide o darované finančné prostriedky škole formou darovacích zmlúv. Účel využitia  

týchto prostriedkov je podrobne uvádzaný v jednotlivých darovacích zmluvách, čo je pre nás 

záväzné a prostriedky sú použité na daný účel. Najčastejšie je to na materiálne a technické 

vybavenie školy.   

 

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

príslušný rok a vyhodnotenie jeho plnenia: 
 

Hlavným cieľom vo výchovno-vzdelávacej oblasti bolo dosiahnutie profilu absolventa 

v jednotlivých študijných a učebných odboroch. Dosiahnuť správnu motiváciu absolventov 

pre ich uplatnenie v praxi, prípadne pre štúdium na vysokej škole. 

 

Za účelom realizácie stanovených cieľov bolo potrebné plniť nasledovné úlohy: 

 

1.)  Vytvárať podmienky personálne a materiálne, aby všetci absolventi školy boli schopní 

používať výpočtovú techniku v praxi vo svojom odbore a dosiahnuť, aby každý absolvent mal 

znalosť cudzej reči. 

 

2.)  Vo vyučovacom procese sa zamerať na to, aby žiaci získali v prvom rade dobrý prehľad 

o svojom odbore, vedeli nájsť potrebné informácie v informačnom systéme. 

 

3.)  Rozvíjať telesnú zdatnosť žiakov našej školy, jednak v povinnej telesnej a športovej výchove, 

ale i využívaním možnosti návštev plavárne a zúčastniť sa účelových cvičení, lyžiarskych 

kurzov, účasťou na športových súťažiach v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu, 

Centrom voľného času v Púchove a žiakov zaradených do nižších zdravotných skupín zapojiť 

do telesnej výchovy oslabených. Aktívne sa zapojiť do projektu „Škola podporujúca zdravie“. 

 

4.)  V odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetoch uplatňovať všetky zložky 

environmentálnej výchovy, pomáhať koordinátorom protidrogových aktivít v boji proti 

toxikománii, alkoholizmu, fajčeniu, drogám, v rámci výchovného pôsobenia na žiakov 

uplatňovať zložky etickej a estetickej výchovy. 

 

5.)  Aktivizovať žiakov za účelom rozvoja odborných poznatkov alebo zručností formou krúžkov, 

zapájať nadaných a talentovaných žiakov do súťaží SOČ, olympiád v CJ, literárnych súťaží 

ako napr. Hviezdoslavov Kubín a iné.  

 

6.)  V celom výchovno-vyučovacom procese, najmä však pri vyučovaní všeobecno-vzdelávacích 

predmetov, sledovať dosiahnutie takých cieľov ako všeobecná inteligencia a informovať 

našich žiakov o spoločenskom dianí v štáte a v našom okolí, správnym a prístupným 

pôsobením na žiakov formovať ich citovú výchovu a etiketu správania v škole i na verejnosti. 

 

7.) Zapájať žiakov do realizácie výmenných stáží v rámci zahraničných projektov, kde dôležitú 

úlohu zohráva cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk). 
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Hlavné úlohy na úseku praktického vyučovania v školskom roku 2016/2017: 

1. Pri realizácii výučby odborného výcviku vychádzať zo školského vzdelávacieho 

programu, rozpracovaného v tematických plánoch učiva.  

 

2. Zapájať žiakov do rozličných odborných súťaží v rámci SOŠOS a najlepších žiakov 

vysielať na súťaže mimo školy. 

 

3. Podporovať žiakov v ich úsilí o zdravý životný štýl. 

 

4. Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň odborných vedomostí a zručností. 

 

5. V rámci jednotlivých tematických celkov venovať pozornosť dodržiavaniu 

bezpečnostných a hygienických predpisov pri  práci. 

 

6. Klásť zvýšené požiadavky na hospodárnosť na pracoviskách praktického vyučovania. 

 

7. Pri zabezpečovaní prevádzok je nutné vychádzať z požiadaviek spotrebiteľa a 

uplatňovať nové trendy ekonomiky. 

 

8. Snažiť sa o dosiahnutie čo najvyššej úrovne rentability školských pracovísk. 

 

9. Odbornú výučbu zamerať na produktívnu prácu v školských prevádzkach. 

 

10. Svojou dosiahnutou úrovňou odborných zručností a vedomostí sa snažiť o prezentáciu 

školy na vyššej úrovni. 

 

11. Vybaviť pracoviská praktického vyučovania čo najvhodnejším a najmodernejším 

technologickým zariadením a pracovnými prostriedkami. 

 

12. Vychovávať žiakov k estetickému cíteniu a ku kladnému vzťahu k zvolenému 

povolaniu. 

 

     Do tematických plánov podľa školského, vzdelávacieho programu  odborného výcviku 

boli zapracované  výsledky projektu Elektronizácia učebných osnov – nevyhnutnosť 

modernej školy aj úlohy environmentálnej výchovy, dodržiavanie hygienických a 

bezpečnostných predpisov a pestovanie zdravého životného štýlu u žiakov.  

     Ďalšou úlohou  bolo zapojiť žiakov do pracovného procesu tak, aby sa u nich vytvorili 

správne návyky pracovného života. Snahou bolo dosiahnuť primeranú produktivitu práce, aby 

školské pracoviská nevykazovali stratu. Daná úloha bola splnená. 

 V školskom roku 2016/2017  pracoviská boli priebežne dopĺňané podľa  požiadaviek 

najnutnejšími pomôckami a zariadeniami.        

  

Cieľ manažmentu školy 

 

Pre využitie maximálneho potenciálu práce a schopnosti zamestnancov je potrebné 

zlepšiť pracovné podmienky, pracovné istoty, firemnú kultúru, medziľudské vzťahy 

v budúcnosti a pracovať na motivačných faktoroch (úspech, zaujímavá práca, uznanie, postup 

v zamestnaní, príležitosť na sebarealizáciu). Čím viac motivačných faktorov manažment 

školy ponúkne, tým viac zatraktívni pracovnú pozíciu pre pracovníka, zvýši pracovný výkon. 

Omnoho viac profesionálnych pracovníkov bude chcieť pre školu pracovať a tým väčší výkon 

škola podá. Súčasne si posilní svoju pozíciu v kraji. 
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 Personálna stratégia školy predstavuje pre manažment školy základný nástroj riadenia 

kvality zamestnancov školy. Je súčasťou celkovej koncepcie školy – spolu s pedagogickou, 

marketingovou a finančnou stratégiou. Projektuje v dlhodobejšom horizonte zmeny kultúry 

školy prostredníctvom strategických cieľov a nástrojov reflektujúcich  silné stránky 

a možnosti rozvoja školy, potenciálne využiteľné zdroje školy. 

 

 Medzi hlavné úlohy manažmentu školy v budúcnosti patrí zvýšenie výkonu svojich 

zamestnancov. Zamestnanci musia byť vnútorne motivovaní, nadšení, osobnostne blízki 

profesii, v ktorej pracujú. Musia ovládať komunikačné a manažérske zručnosti,  byť odborne 

zdatní vo svojom odbore a mať kompetencie a zodpovednosť. U pedagogických pracovníkov 

musí vedenie školy podporovať ich tvorivú sebarealizáciu, zavádzanie nových metód vo 

vyučovaní jednotlivých predmetov aktívnymi učiteľmi. Je potrebné zlepšiť komunikáciu 

a spoluprácu predmetových komisií, v rámci ktorých môžu učitelia diskutovať a realizovať 

svoje projekty.   

 

o) V školskom roku 2016/2017 škola dosiahla tieto vyučovacie výsledky: 

 

V školskom roku 2016/2017 škola dosiahla nasledovné výchovno – vzdelávacie 

výsledky 563 žiakov, ktorí tvorili 26 tried: 

• 62 žiakov prospelo s vyznamenaním 

• 102 žiakov prospelo veľmi dobre 

• 349 žiakov prospelo 

• 44 žiakov neprospelo 

• 6 žiakov neklasifikovaní  

 

Tento školský rok sme zaznamenali väčší záujem žiakov  o štúdium na VŠ. Na vysoké 

školy sa hlási viac ako 50 žiakov. O štúdium na VŠ prejavujú záujem aj naši bývalí 

absolventi. 

Najčastejšou príčinou výchovných opatrení bolo porušovanie školského 

a vyučovacieho poriadku, ktoré sa týkalo vysokej neospravedlnenej absencie - záškoláctva. 

Medzi najčastejšie riešené výchovné problémy patrila veľká absencia žiakov, 

záškoláctvo, arogantné a nevhodné správanie žiakov voči pedagógom, bežné priestupky počas 

vyučovania a na odbornom výcviku, drobné krádeže a vážnejšie prospechové nedostatky. 

Niektoré z riešených problémov boli výrazne súkromného charakteru.  

Našim cieľom v tejto oblasti je skvalitňovať úroveň výučby, posilňovať rady 

vyznamenaných žiakov a čo najviac znižovať počet neprospievajúcich žiakov. 

Naši žiaci sa pripravujú na prácu v oblasti služieb, a preto kladieme veľký dôraz na ich 

spoločenské správanie. SOŠ obchodu a služieb Púchov sa môže pochváliť aj tým, že žiaci, 

ktorí sa v nej pripravujú, vo väčšine prípadov, zvládajú zásady medziľudského styku na 

požadovanej úrovni, o čom svedčí aj množstvo pochvalných a ďakovných listov z prevádzok 

a pracovísk, na ktorých žiaci pracovali. Samozrejme objavujú sa aj nedostatky, ktorých síce 

nie je veľa, ale v budúcnosti by sme ich chceli ešte minimalizovať. 
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p) Úspešnosť školy pri príprave na výkon povolania 

 
Podľa množstva žiakov, ktorí prospeli, nepochybne patríme medzi školy, ktoré 

každoročne dobre pripravia absolventov po teoretickej, ale i praktickej stránke. Napriek tomu, 

že nemáme od žiakov presnú spätnú väzbu o ich uplatnení sa na trhu práce, z rozhovorov 

vieme, že časť z nich pokračuje v štúdiu na VŠ rôzneho zamerania, časť odchádza za 

atraktívnejšie platenou prácou do zahraničia, časť začne samostatne podnikať, časť sa 

zamestná v profesii, na ktorú sa pripravovali, malá časť pracuje v iných oblastiach a časť 

absolventov je evidovaná na úradoch práce. Nezamestnanosť absolventov alebo úplná zmena 

voľby profesie často ani nie sú vyvolané nezáujmom o zvolený odbor, na ktorý sa počas 

štúdia pripravovali, ale nízkym finančným ohodnotením jednotlivých profesií. V mnohých 

prípadoch práve toto má za následok skutočnosť, že mnohí absolventi odchádzajú vykonávať 

svoju profesiu do zahraničia.  

Počas štúdia majú naši žiaci možnosť absolvovať niekoľkomesačné pracovné pobyty 

v zahraničí (napr. Rodos...), čo im značne uľahčuje pohyb a orientáciu na zahraničnom trhu 

práce po skončení školy, pretože si vytvoria nové kontakty a získajú množstvo praktických a 

životných skúseností. 
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                                       Zoznam prevádzok, 

           v ktorých vykonávali  naši žiaci individuálny odborný výcvik 

 

  Názov zariadenia 

1. Krajči Jozef,SNP 1481/136,Pov.Bystrica, Reštaurácia Čierny havran Púchov 

2. 
Peter Kyzúr,Medňaňská 515, 01901 Ilava, Reštaurácia DELIKATESSO Ilava 

3. 
Ing. Rastislav Jellúš,ul.1.mája 883/31,0201 Púchov, Mestská kaviareň Púchov 

4. 
Katarína Breznická,J.Palu 6/11,91441 Nemšová, Pizza di Siusi  Pruské 

5. 

FROST service, s.r.o.,Uhrovecká 300/57, Led.Rovne, Reštaurácia KMK  

Led.Rovne 

6. 

Hotel Restaurant s.r.o.,Mierové námestie 24,91101 Trenčín, prevádzka Hotel 

Garni Pov.Bystrica 

7. 

Miroslava Kuchaříková,Malé Košecké Podhradie 142, Pohostistvo Pod orechom, 

Košecké Podhradie 

8. 

Mgr. Petra Provazníková, Moravská 1879, 02001 Púchov, Pánske a dámske 

kaderníctvo Púchov 

9. 
Jozef Pažitný, 018 01 Udiča 320, Pohostistvo Čertov mlyn  Udiča 

10. 

Ing.Magdaléna Tomanová, Košecká 839/43,01901 Ilava, Pizzeria & Reštaurácia 

VENEZIA, Ilava 

11. 

EUROCOM&Co, s.r.o., Pribinova 18, 81109 Bratislava, Hotel GINO PARK 

PALACE*****, Orlové 

12. 

Ján Vlček, Súhradka 196/20, 020 61 Lednické Rovne, Cristallo Restaurant, Led. 

Rovne 

13. 

AIRPROJEKT s.r.o., Komenského 664/70, 020 01 Púchov, Kaderníctvo Pasáž  

Púchov 

14. 

Katarína Horečná , Súhradka 200, Lednické Rovne, Kaderníctvo Katka  Led. 

Rovne 

15. 
Hošták s.r.o., Dedovec 1748, Považská Bystrica, Reštaurácia Hošták Pov. Bystrica 

16. 

Zuzana Rosinová, Okružná 1429/42, 020 01 Púchov, Kaderníctvo Salón TIP-TOP 

Púchov 

17. 

Mária Habinová, Rozkvet 20159, 017 01 Považská Bystrica, Kaderníctvo La 

femme Pov. Bystrica 

18. 

AIRPROJEKT s.r.o., Komenského 664/70, 020 01 Púchov, Beauty Center PM, 

Pasáž  Púchov 

19. 

B&M GROUP, Žilinská 812, 017 01 Považská Bystrica, Reštaurácia Oáza, Pov. 

Bystrica 

20. 

Mária Mizeráková, Centrum II, 018 41 Dubnica nad Váhom, Kadernícky salón 

Dubnica nad Váhom, Pruské, Košeca 

21. 
Ing. Jaroslav Žaludek – Lignum, Hurbanova 146/15, 019 01 Ilava, hotel Moravec 

22. 

PMP,a.s, v zastúpení Anton Fabuš, Vsetínska 1354/15,020 39 Púchov 
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Zoznam prevádzok nadstavbového štúdia a hotelovej akadémie 

v školskom roku 2016 – 2017 

 
Prevádzky v školskom roku 2016 – 2017   

NADSTAVBOVÉ  ŠTÚDIUM 

Kaderníctvo PETRA, Moyzesova 1744,      020 01 Púchov 

Kaderníctvo AKADÉMIA, SOŠ OS Púchov, Mgr. Naďa Karavanová 

Kaderníctvo – Katarína Horečná, Súhradka 200, 020 61 Lednické Rovne 

Kaderníctvo – Ďurišová Martina, 018 56 Červený Kameň 364 

Kaderníctvo ORIWEB.sk,Martina Matušková, Sad.kpt.Nálepku 50/20, 018 51 Nová 

Dubnica 

Kaderníctvo a holičstvo U Vikiho, Púchov, - B. Viera Krátka 

JM hair TEAM,s.r.o.,Hliny 1409/1, 017 01 Pov.Bystrica 

Kaderníctvo – Alžbeta Drahutová, 020 61 Dolná Breznica č.19 

Kadernícky salón DEANE, Centrum 1749/15, 017 01 Pov.Bystrica 

Kaderníctvo -Katarína Mikušková,Rozkvet 2009/23 Pov.Bystrica 

Kaderníctvo ZZ a X beauties,s.r.o., Praznov 170, prevádzka Centrum 2304, O17 01 

Pov.Bystrica 

Dominik KANAET, Centrum I 49/124, 018 41 Dubnica nad Váhom 

 

Hotel Študent, Považská Bystrica, Slov.partizánov,017 01 Pov.Bystrica 

Dušan Mackovič, HLINY, 1395 Pov.Bystrica 

KOPEK PLUS s.r.o., Dolné Kočkovce 46, 020 01 Púchov 

JUVITEX,s.r.o., Trenčianska 1320, 020 01 Púchov 

Pod Hradom,s.r.o.,Považské Podhradie 250 

Cukráreň  AKADÉMIA, Ul.1.mája 1264 Púchov 

Prevádzka pohostinstvo., Milan Štrichel, Stred  59/54 

017 01 Považská Bystrica 

POJEZDAL – JANA Hrbeková, 020 71 Nimnica 204 
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Považská cementáreň,a.s., Ul.J.Kráľa, 018 63 Ladce 

TATRN Jaroslav,Milochov 314, Milochov 314, 017 06 Považská Bystrica 

Sylvia Šuhajdová, Vydrná 44, 020 53 Lúky pod Makytou 

Ľuboslava Bendžíková, Pionierska 985/28,    017 01 Pov.Bystrica            

Horovce  č.94, 020 62, vedúca ŠJ-kuchyňa 

TAVERN s.r.o., Štúrova 3417, 017 01 Pov.Bystrica 

Miroslava Neubauerová, 01351 Predmier 

Katarína Breznická, Janka Palu 6/11, 914 41 Nemšová 

Alexandra hotel ,s.r.o.Dvory 561, 020 01 Púchov- Mgr.Daniela Gabrišová 

Cukráreň, Daniela IVANIŠOVÁ, Staré Nosice241, 020 01 Púchov 

 

Prevádzky v školskom roku 2016 – 2017   

  HOTELOVÁ  AKADÉMIA 

 

Parkhotel na Baračke,s.r.o., Baračka 89, 914 51 Trenčianske Teplice 

Marián CHOVANEC, Nábrežie Slobody 1926/4, 020 01 Púchov 

RONA, a.s. Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne 

ALEXANDRA HOTEL, s.r.o., Dvory 581, 020 01 Púchov 

ALEXANDRA ŠPORT HOTEL,s.r.o., ul.1.mája 899, Púchov 

Hotel BOBOTY, Vrátna 515, 013 06 Terchová 

Hotel Študent, Považská Bystrica, Slov.partizánov,017 01 Pov.Bystrica 
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2. Ďalšie informácie: a/ O psychohygienických podmienkach výchovy  

a vzdelávania  
Žiaci našej školy majú vytvorené vyhovujúce psychohygienické podmienky pre svoje štúdium 

na praktickom a teoretickom vyučovaní. 

 

b/ O voľno časových  aktivitách:  

V školskom roku 2016/2017 sa v našej škole uskutočňovali nasledovné záujmové krúžky: 

 

   

Názov  záujmového krúžku Meno vedúceho krúžku 

Slovenčina trochu inak Mgr.Miroslava Trenčanová 

Matematický Mgr.Marta Zigová 

Nemčina v praxi Mgr.Renáta Slugeňová 

Moja peňaženka-fin.gramotnosť Ing.Mária Michálková 

Nová maturita z ANJ Mgr.Lukáš Helík 

Žime kultúrne Ing.Alena Štefeková 

Zručnosti Ing.Zuzana Vaštíková 

Matematika-príprava na VŠ Mgr.Petra Rusnáková 

Ako písať maturitné práce Ing.Nadežda Kryštofová 

Klávesnica hrou Ing.Iveta Beláková 

Šport a zdravie Ing.Alena Kadlecová 

Angličtina Ing.Renáta Priklerová 

Nemčina Ing.Jozefína Chanová 

Zmaturuj z angličtiny Mgr.Lucia Faktorová 

Otestuj sa z ANJ Ing.Lenka Kolmanová 

Internet-pomocník Ing.Jana Kapralčíková 

Plávanie Mgr.Dana Strelčíková 

Maturujem z NEJ Mgr.Anna Golejová 

Hoteliérstvo-súčasnosť a budúcnosť Ing.Nadežda Šajtlavová 

Spoločensko-vedný Mgr.Iveta Mináriková 

Spoznávame Slovensko Ing.Marian Šuba 

Povinne nepovinné čítanie Mgr.Adriana Pavlacová 

Zdravá škola-poznávanie okolia Mgr.Iveta Surovčíková 

Konverzácia v ANJ Mgr.Miriam Kremeňová 

Mozaika Ing.Gabriela Kanderková 

Trendy v stolovaní Ing.Ludmila Hamšíková 

Kreativita vo vlasoch Mgr.Karavanová Naďa 

Starostlivosť o vlasy Bc.Marta Luhová 

Nový pohľad na svet kuchára PaedDr.Renáta Tvarožková 

Carving - dekor Bc.Oľga Barcíková 

Cukrarina trochu inak Bc.Katarína Bučová 

Krúžok mladého barmana a baristu Bc.Anna Ciesarová 

Starostlivosť o ruky a nechty Bc.Eva Budayová 

FRJ v každodennom  styku PhDr.Jana Filová 

 

 

 

  



 44 

c) O spolupráci školy s rodičmi a poskytovaní služieb deťom 
 

Túto časť môžeme rozdeliť na:  

 

1. individuálnu, pri ktorej stretnutia: 

a/ vyvoláva škola v prípade problematického správania žiaka (záškoláctvo, krádeže...), 

slabšieho prospechu, pri integrácii žiaka, pri práci s vývinovými poruchami učenia u detí atď. 

 

b/ stretnutia vyvoláva rodič alebo žiak z dôvodu osobných problémov alebo z dôvodu  

kariérneho poradenstva, 

 

 2. skupinovú: 

a/ formou stretnutí sa triedneho učiteľa, výchovného poradcu a vedenia školy 

s rodičmi na rodičovských združeniach, 

 

b/ formou mimoriadnych rodičovských združení v prípade vyskytnutia sa 

mimoriadnych skutočností, ktoré je potrebné naliehavo riešiť, 

 

c/ škola realizuje DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, 

 

d/ aktívna účasť vedúcich pracovníkov alebo výchovného poradcu na rodičovských 

združeniach pre ZŠ s cieľom pomôcť im pri výbere povolania. 

 

d) O vzájomných vzťahoch medzi školou, deťmi, rodičmi a ďalšími 

fyzickými osobami, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v školách  

 
a/ Účasť na aktivitách realizovaných pedagogicko-psychologickými poradňami a úradmi 

práce s cieľom pomôcť žiakom pri voľbe budúceho povolania.  

b/ Organizovanie rôznych náučných seminárov, veľtrhov, súťaží a besied pre našich žiakov, 

ktoré sa týkajú drogovej prevencie, kriminality, ďalšieho kariérneho postupu, ľudských práv, 

boja proti rasizmu a iné. 

c/ Návštevy rôznych kultúrnych podujatí, napr.: koncertov, divadelných predstavení, galérií, 

múzeí, hradov a zámkov a pod. 

d/ Odborné exkurzie, ktoré sú zamerané na zlepšenie a upevnenie si vzťahu k zvolenému 

povolaniu a získanie nových informácií v zvolenom odbore. 

e/ Organizovanie rôznych olympiád (matematická, jazyková, ľudských práv), SOČ, súťaží 

zameraných napr. na overovanie si zručností, vedomostí, recitačných a výtvarných schopností 

a pod. 

f/ V škole funguje knižnica, kde si žiaci môžu vypožičať nielen povinnú literatúru. 

g/ Škola má svoj školský bufet a školskú jedáleň, ktorá zabezpečuje denne stravu pre 370 

stravníkov. 

 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 3.7. 2017.  

V Púchove dňa 19.10.2017 

 

 

 

 

Mgr. Ivan Kasár, v. r. 

    riaditeľ školy 


