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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2018/2019 
 

 

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  

info@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. Iveta Mináriková  riaditeľka školy 

Mgr. Miriam Kremeňová  zástupca riaditeľa pre TV   
Ing. Gabriela Kanderková  zástupca riaditeľa pre TV   

Ing. Ludmila Hamšíková  zástupca riaditeľa pre PV 

Ing. Adriana Budayová  vedúca TEČ  

Bc. Viera Filová   hlavný MOV 

Mgr. Helena Staňová                         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  2018/2019 sa uskutočnili tri zasadnutia Rady školy. Rada školy  pracovala 

pod vedením predsedníčky Mgr. Ivety Minárikovej a podpredsedu RŠ Bc. Filovej. 

 

V tomto školskom roku Rada školy pri SOŠ obchodu a služieb pracovala 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. Mgr. Rastislav Henek  - delegát TSK   

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

    

7. Roman Hvizdák   - delegát TSK  

 

8. Sylvia Šulyová   - zástupca rodičov  

 

9. Ing. Eva Veliká   - zástupca rodičov 

    

10. Tatiana Ganátová   - zástupca rodičov  

 

11. Karin Juhaniaková  - zástupca žiakov    

 

 

1. zasadnutie RŚ v školskom roku 2018/2019 sa konalo 25.10. 2018 

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, Ing. Adriana Baudayová a Ing. Ludmila Hamšíková 

zástupkyňa pre odborný výcvik, ktorá svoju neúčasť ospravedlnila. Zastupovala ju pani Bc. 

Viera Filová, hlavná majsterka pre OV. 

 

Rada školy pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove na tomto zasadnutí vzala na vedomie: 

• predstavenie nových členov Rady školy pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove 

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

2018/2019 

• informácie o hospodárení školy  

• informácie o personálnom, materiálnom a organizačnom zabezpečení  školského roka 

2018/2019 

• vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a maturitných skúšok  za šk. rok 

2017/2018 

• vyhodnotenie činnosti odborného výcviku v šk. roku 2017/2018 

• informácie o systéme duálneho vzdelávania na SOŠ obchodu a služieb v Púchove 

• informácie riaditeľa školy o koncepčných zámeroch rozvoja školy na školský rok 

2018/2019 

• informácie o úspechoch žiakov našej školy  

• inšpiratívnu  myšlienku  pani Bc. Šulyovej o možnosti večerného štúdia popri 

zamestnaní. 

Rada školy pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove na tomto zasadnutí schválila:  

• kritéria prijímania žiakov do prvého ročníka šk. roku 2019/2020 

 

2. zasadnutie RŠ v školskom roku 2018/2019 sa konalo 21.3. 2019 

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, Ing. Adriana Baudayová, vedúca ekonomického 

úseku. Riaditeľ školy svoju neúčasť ospravedlnil, zastupovala ho pani zástupkyňa Mgr. 

Miriam Kremeňová. 

 

Zriaďovateľ zverejnil dňa 18.3.2019 výberové konanie na post riaditeľa školy. Mgr. 

Mináriková oznámila kandidatúru na post riaditeľa školy. Po prerokovaní so zriaďovateľom a 

podľa § 25 ods.13,14. zákona č. 596/2003 Z. z. členstvo v Rade školy sa 

predsedovi pozastavuje až do ukončenia výberového konania. Počas tohto obdobia ho 



 4 

zastupuje podpredseda rady školy. Z tohto dôvodu navrhla hlasovať o podpredsedovi Rady 

školy. Za podpredsedu navrhla Bc. Vieru Filovú, hlavnú majsterku odborného výcviku, 

zástupcu pedagogických zamestnancov. Bc. Filová súhlasila s navrhnutou funkciou v Rade 

školy. Bc. Viera Filová bola zvolená za podpredsedu Rady školy. 

 

Rada školy pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove na tomto zasadnutí vzala na vedomie: 

•  záujem predsedníčky RŠ Mgr. Minárikovej kandidovať na post riaditeľa školy    a 

následné pozastavenie jej členstva doručením prihlášky do výberového konania 

podľa § 25 ods.13 zákona č. 596/2003 Z. z.. 

•  informácie o posunutí schvaľovania plánu výkonov na šk.. rok 2020/2021 na neskorší 

termín 

• vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok 2018/2019 

• vyhodnotenie priebehu písomných maturitných skúšok (EČ a PFIČ) 

• informácie vedúcej ekonomického úseku, Ing. A. Budayovej o plánoch na rok 2019, 

rozpočte a  hospodárení školy za rok 2018 

• informácie o výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľ/ky SOŠ obchodu 

a služieb v Púchove 

• poďakovanie Bc. Filovej za prejavenú dôveru 

 

Rada školy pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove schválila:  

• výročnú správu Rady školy pri SOŠ obchodu a služieb za kalendárny rok 2018 

• plán zasadnutí RŠ na šk. rok 2019/2020 

• plán výkonov prostredníctvom individuálneho vyjadrenia členov rady školy k návrhu 

v neskoršom termíne. 

• klasifikáciu voliteľných predmetov v školskom roku  2019/2020 

• podpredsedu RŠ pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove, ktorým sa stáva Bc. Viera 

Filová 

 

3. zasadnutie RŠ v školskom roku 2018/2019 sa konalo 14.5.  2019 

Dôvodom zasadnutia bolo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa SOŠ obchodu 

a služieb Púchov. 

 

Rada školy bola rozšírená a ďalších členov. Výberového konania sa mali zúčastniť štyria 

kandidáti. Jeden kandidát v deň výberového konania odstúpil. 

Vo výberovom konaní uspela Mgr. Iveta Mináriková. 

 

Vymenovaním do funkcie riaditeľky školy  Mgr. I. Minárikovej členstvo v rade školy zanikne 

a v septembri 2019 sa uskutoční doplňujúca voľba zástupcu pedagogických zamestnancov do 

RŠ pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove. 

  

Činnosť rodičovského združenia 

 

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

2018/2019 bola riadená výkonným výborom Rodičovského združenia pri SOŠ obchodu 

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

Miroslava Kozová – 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. 
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      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 3 schôdze 

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

Ing. Eva Veliká. 

      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 

financovali 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 v sume 3000 €.  

      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.  

 

Žiacka rada 

 

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

Púchov prebiehala podľa plánu na školský rok 2018/2019. 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 4 prvodarcov z radov študentov 

- prvé stretnutie študentského parlamentu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

v Trenčíne 

- študentské simulované voľby do VÚC 

- november – seminár študentov  – zlepšenie činnosti ŠR 

- december – zbierka Úsmev ako dar 

-  Mikuláš pre žiakov našej školy 

- školenie koordinátorov ŠR v Trenčíne 

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

krvi 

- marec – stretnutie pracovníkov s mládežou  

- apríl – vykonanie verejnej zbierky Deň narcisov – 10 študentov – vybrali spolu sumu 

1147,66 eur 

- máj - pomoc pri organizovaní dobrovoľníckej aktivity 1deň úsmevu 

- jún – vyhodnotenie činnosti ŠR za školský rok 2018/2019. 

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

Predseda a podpredseda ŠR sa zúčastňovali regionálnych zasadnutí v Púchove a Trenčíne. 
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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, organizácii zážitkového vzdelávania. 

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

vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

 
V školskom roku 2018/2019 navštevovalo školu nasledovný počet žiakov denného štúdia: 

V študijných odboroch: 

hotelová akadémia            110 žiakov 

čašník, servírka  6   žiakov 

kuchár   5   žiakov 

kozmetik   35 žiakov 

obchod a podnikanie           36 žiakov 

spoločné stravovanie 51 žiakov 

vlasová kozmetika  33 žiakov 

 

V učebných odboroch: 

čašník, servírka  33 žiakov 

kuchár   29 žiakov 

cukrár – kuchár         18 žiakov 

cukrár   21 žiakov 

kaderník   44 žiakov 

  

So špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola evidovala nasledovný počet 

žiakov: 

• 37  žiakov individuálne začlenených. 

 

c)  Údaje o počte uchádzačov do prvého ročníka strednej školy  

 
Z celkového počtu 275 uchádzačov na SOŠ obchodu a služieb Púchov bolo:  

• 116  uchádzačov  sa hlásilo na učebné odbory   

• 57    uchádzačov sa hlásilo na študijné odbory  

• 51    uchádzačov sa hlásilo na štúdium v hotelovej akadémii  

• 51    uchádzačov sa hlásilo na nadstavbové štúdium  

 

d)  Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

 
Úspešnosť prijatých uchádzačov na štúdium v školskom roku 2018/2019 je 

nasledovná: 

• 56  uchádzačov bolo prijatých na učebné odbory 

• 19  uchádzačov bolo prijatých na študijné odbory 

• 19  uchádzačov bolo prijatých na štúdium v hotelovej akadémii 

• 51  uchádzačov bolo prijatých na nadstavbové štúdium 
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania 
 

V školskom roku 2018/2019 škola dosiahla nasledovné výchovno – vzdelávacie 

výsledky 447 žiakov, ktorí tvorili 21 tried: 

• 61   žiakov prospelo s vyznamenaním 

• 93   žiakov prospelo veľmi dobre 

• 265 žiakov prospelo 

• 26   žiakov neprospelo 

              2 žiaci neklasifikovaní  

 

V študijných odboroch (4 a 5 ročných ) z 288 žiakov: 

• 50   prospelo s vyznamenaním 

• 67   prospelo veľmi dobre 

• 153 prospelo 

• 16   neprospelo 

2     neklasifikovaní 

  

V učebných odboroch ( bez maturity ) zo 159 žiakov: 

• 11   prospelo s vyznamenaním 

• 26   prospelo veľmi dobre 

• 112 prospelo 

• 10   neprospelo 

0     neklasifikovaní 

 

Priemerná známka na žiaka v školskom roku 2018/2019:  2,34 

  

Maturitné skúšky: 

Z celkového počtu 103  prihlásených žiakov sa zúčastnilo ústnej časti MS 96 žiakov. 

 

Výsledky MS:  

ANJ /B1 79  žiakov, ústna  časť priemer -  1,90  

NEJ / B1 17  žiakov, ústna časť  priemer - 2,50 

TČOZ  96   žiakov, priemer - 2,53 

PČOZ  103   žiakov, priemer -  1,93 

SJL  96   žiakov, ústna časť priemer- 2,17 

 

V školskom roku 2018/2019 absolvovali záverečné skúšky nasledovné učebné odbory: 

 

6444 H 00 čašník, servírka  18 žiakov  

6445 H 00 kuchár   18 žiakov  

6456 H 00 kaderník   15 žiakov 

3964 H 00 cukrár                               10 žiakov  

 

Z celkového počtu 61 žiakov: 

• vyznamenaní: 9 

• prospelo veľmi dobre: 4 

• prospelo: 49 
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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 2018/2019. 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 2018/2019: 

6323 K   hotelová akadémia  

6444 K   čašník, servírka    

6445 K   kuchár 

6446 K   kozmetik 

6352 M   obchod a podnikanie 

 

Zoznam učebných odborov v školskom roku 2018/2019:  

6444 H čašník, servírka 

6445 H kuchár  

2964 H cukrár  

2977 H cukrár - kuchár 

6456 H kaderník 

 

Nadstavbové štúdium: 

6421 L spoločné stravovanie  

6426 L vlasová kozmetika 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických  zamestnancov školy 

 
   Prepočítaný počet zamestnancov k 30.6.2019 spolu            82,0 

    Z toho 

- počet učiteľov                                                                35,2 

- počet majstrov odborného výcviku                                18,3 

- počet nepedagogických pracovníkov                             28,5 

 

    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.  
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 
V školskom roku 2018/2019 absolvovali: 

    - adaptačné vzdelávanie 0 pedagogických zamestnancov 

    - aktualizačné vzdelávanie 1 pedagogický zamestnanec 

    - inovačné vzdelávanie 3 pedagogickí zamestnanci 

    - funkčné inovačné vzdelávanie 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 
  

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

akadémia, kaderník, kozmetik pod vedením majstrov OV reprezentovali našu školu na 

celoslovenských a medzinárodných súťažiach. 

 

1.Guláš Tatry Cup a Big Green Egg Grill Cup 2018 

Liptovská Sielnica a hotel Koliba Gréta privítal 19. septembra 2018 žiakov, gurmánov, 

amatérov, profesionálov ale aj ostatných nadšencov varenia a grilovania na súťaži v dvoch 

kategóriách: 

I. kategória : Varenie Guľášu – Guláš Tatry Cup 2018 

II. kategória: Grilovanie -Street Food – Big Green Egg Grill Cup 2018 

  Naši žiaci  Ondrej Bazala a Adam Jánošík z III.B  odbor kuchár  súťažili v II. kategórii 

a v I. kategórii súťažili majsterky OV PaedDr. Jana Mikulová a Bc. Viera Filová. 

Žiakov na súťaž pripravila majsterka odborného výcviku PaedDr. Jana Mikulová. 

 

2. Stredoškolák Trenčín  

V dňoch 4.a 5. 10. 2018 sa na výstavisku EXPO Center a.s. v Trenčíne konal 20. 

ročník výstavy stredných škôl pod názvom Stredoškolák – HRDINA REMESLA. Súčasťou 

prezentácie bola aj súťaž o najlepší exponát a cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja v dvoch kategóriách - Umelecký exponát a technický exponát. Našu školu 

reprezentovali žiačky druhého ročníka cukrár/kuchár II. B Veronika Fuková a Karin 

Juhaniaková. Súťažný výrobok s názvom „Poďakovanie za úrodu“ zaujal komisiu a tá sa 

rozhodla udeliť cenu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory za umelecký exponát. 

Čokoládový košík plný ovocia s cupcake - sladká odmena ako poďakovanie za úrodu. 

Slávnostný aranžmán s  dezertami pripravený použitím moderných a trendových technológií.  

Jedlá kompozícia pripravená z belgickej čokolády, poťahových a modelovacích  hmôt farbou.  
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3. Majstrovstvá SR v make - upe  

Vo štvrtok 4. 10. 2018 sa v areáli výstavného centra INCHEBA EXPO Bratislava 

konala kozmetická  súťaž „Majstrovstvá SR v make – upe 2018“. Témou súťaže bola -  

ULTRA VIOLET.  

Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť na modelke za 60 minút líčenie vo všetkých farbách 

fialovej s prihliadnutím na tvár modelky jej image a styling . Hodnotil sa dokonalý  make up, 

čistota líčenia, oči a pery prepracované a vytieňované, obočie harmonizujúce s tvárou 

modelky, celkový vzhľad v harmónii s modelkou. Pri hodnotení sa prihliadalo na čistotu 

nástrojov a poriadok na stole. Našu školu reprezentovali dve žiačky zo študijného odboru 

kozmetik IV.A Katarína Hnilová a Nikola Gažová (zúčastnila sa). Žiačky na súťaž pripravili 

majsterky OV Bc. Eva Budayová a Bc. Zuzana Ďurkechová. 

Katarína Hnilová získala 1.miesto a bude reprezentovať Slovenskú republiku na 

Medzinárodných majstrovstvách v make-upe, ktoré sa uskutočnia počas veľtrhu BEAUTY 

INTERNATIONAL 2019 v Düsseldorfe, Nemecko. 

 

4. Súťaž „Najkrajšia torta Slovenska 2018“  9. ročník  

Dňa 11.10. 2018 prebehla v Divadle Púchov súťaž Najkrajšia torta Slovenska, ktorú 

organizuje Klub cukrárov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov pod záštitou Strednej 

odbornej školy obchodu a služieb v Púchove. Odborný garantom je Slovenský zväz kuchárov 

a cukrárov, člen celosvetovej organizácie WACS. 

 Podmienky súťaže boli: 

Súťažiaci mali pripraviť a priniesť tortu s hmotnosťou od 3 kg maximálne do 10 kg. Z toho 

istého materiálu pripravili aj 2 malé kusy zákuskov (rez, dezert do hmotnosti 50g / kus) pre 

hodnotenie chuti.  

Príležitosť: ľubovoľná, fantázii sa medze nekladú. 

 Súťažné kategórie: 

K/1 – senior 

K/2 – junior – do 21 rokov 

K/3 – zvláštna kategória – netradičné torty  

K/4 – špeciálna kategória - torty drip, nahé, raw 

Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci z odboru cukrár a cukrár kuchár: I.SB Gabriela Miškechová, 

Paulína Riljaková, Alena Pažitná, Júlia Cingelová, II.B Karin Juhaniaková, Veronika Fuková, 

Natália Bialoňová, III.D Daniela Stolaricová a Kornélia Tichá s pekným výsledkom: 

1.miesto a zlatá medaila v kategórii junior - Gabriela Miškechová II.SB 

Cena divadla Púchov – Daniela Stolaricová III.D 

Cena riaditeľa SOŠOS Púchov – Veronika Fuková II.B. 

 

5. Expogast Luxembursko 2018  

V dňoch 24. - 28. novembra 2018 sa konal v hlavnom meste Luxemburského 

veľkovojvodstva  medzinárodný  veľtrh potravinárstva a gastronómie „EXPOGAST 

Luxemburg 2018.  Súčasťou Sprievodného programu  EXPOGAST-u bol svetový kulinársky 

pohár  „EXPOGAST Culinary World Cup“, ktorý je oficiálne považovaný za majstrovstva 

sveta v gastronómii a po olympijskej gastronomickej  súťaži „IKA Erfurt“ je druhou 

najväčšou gastronomickou prehliadkou a exhibíciou kulinárskeho umenia na svete. Svetového 

pohára sa zúčastnilo viac ako 3000 kuchárov a cukrárov v rôznych kategóriách  z toho 30 

národných seniorských tímov, 15 juniorských národných tímov, 15 tímov v komunitnom 

stravovaní, ktoré súťažili v príprave svojich trojchodových menu. Počas piatich dní tak bolo 

podaných 5 200 kompletných trojchodových menu. Slovenský národný tím kuchárov 

a cukrárov  sa na tejto súťaži zúčastnil už po siedmy krát. Po prvýkrát súťažil  aj  Slovenský 

národný juniorský tím kuchárov a cukrárov.   Na Slovensko sa tímy vrátili  s novými 

skúsenosťami, informáciami a  poznatkami v oblasti modernej gastronómie a bronzovými 
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medailami za teplú kuchyňu, bronzové ocenenie seniori za studenú kuchyňu- kulinárske 

umenie, juniori moderný bufet.  

Slovenský národný tím na Svetovom kulinárskom  pohári  pracoval v zložení: 

Braňo Križan –kapitán tímu – šéfkuchár luxusnej reštaurácie GLOBO Bratislava 

Marek Ort,  šéfkuchár  Bratislava 

Mgr. Marek Gajdoš, majster odbornej výchovy SOŠ obchodu a služieb, SDH 3 Prešov  

Jozef Hromjak, šéfkuchár reštaurácie ZORE Košice 

Mgr. Jozefína Zaukolcová, majsterka odbornej výchovy SOŠ obchodu  a služieb Púchov– 

odbor cukrár 

Mgr. František Krankota,  majster odbornej výchovy SOŠ obchodu a služieb, SDH 3 

Prešov 

Michal Baniar, šéfcukrár Púchov 

Ivan Vozár – manažér tímu 

Slovenský juniorský národný tím  pracoval v zložení: 

Daniel Melicherik – kapitán tímu – šéfkuchár Bratislava, 

Marek Baksa, kuchár reštaurácie GLOBO Bratislava,  

Matej Granec– GastroRex Bratislava 

Erika Rajtuková, majsterka odbornej výchovy SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota    

Patrik Stupňan, kuchár Bratislava,    

Alena Pažitná,  SOŠ obchodu a služieb Púchov,  

Michal Mičo, Hotelová akadémia Žilina,   

Kristína Bačíková, SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen, 

Filip Krupár, SOŠ obchodu a služieb Žiar nad Hronom,  

Mgr. Jozef Baránek – manažér tímu. 

 

6. EXPOGAST 2018 Villeroy & Boch – Svetový kulinársky pohár: Vatel-Club 

Luxembourg 

Dňa 25. novembra 2018 sa v Luxembursku uskutočnila svetová súťaž  EXPOGAST 

2018 Villeroy & Boch – Svetový kulinársky pohár: Vatel-Club, ktorej sa zúčastnila aj naša 

škola. 

Na tejto súťaži sa reprezentovalo 75 štátov, takže konkurencia bola veľmi veľká. Lepší 

úspech malo Thajsko, Čína, Poľsko, Francúzsko – do popredia sa dostali vyrezané thajské 

vzory.   

Žiak z I.SB triedy  Erik Šamaj reprezentoval našu školu kompozíciou s názvom „Rodný môj 

kraj“.   Do tekvíc vyrezal  slovenských ľudových tanečníkov, drevenicu v lese a pri nej 

jazierko s rybičkami a získal diplom. 

Veľmi nám pomohlo zúčastniť sa tejto svetovej súťaže, lebo sme mohli vidieť aj inú techniku 

práce a do budúcnosti sa zdokonaliť. Erikovi pomáhal aj náš bývalý žiak Patrik Smaha.  

Žiaka pripravovala majsterka OV BC. Oľga Barcíková. 

7. Inchebe  2019 v Bratislave v dňoch 24. -25.1.2019 
 Žiaci spolu s majstrami odborného výcviku prezentovali svoje vedomosti a zručnosti na 

súťaži v Inchebe  2019 v Bratislave.   

Súťaže Kuchár Carving Cup Slovakia 2019  Bratislava s medzinárodnou účasťou  sa 

zúčastnil žiak Erik Šamaj, ktorého pripravovala majsterka odborného výcviku Bc. Barcíková 

Oľga. V kategórií A  súťažil na tému Vodný svet – vopred pripravená kompozícia. Celú 

kompozíciu naaranžoval ako obraz. Dominantný kúsok bol krab a okolo neho poukladal 

morské koníky a rôzne druhy lastúr. Kompozíciu dozdobil thajským vzorom vo vodnom 

melóne. Celé dielko vyrezával štyri dni.  Získal prvé miesto – zlatú medailu. V kategórií C – 

LIVE vyrezávanie na čas pred zrakom hostí sa umiestnil  na prvom mieste – zlatá medaila 

a absolútny víťaz. Úlohou bolo vyrezať za tri hodiny päť druhov zeleniny. Erik vyrezal do 

tekvice thajské vzory a z cukety, mrkvy, bielej reďkovky rôzne druhy kvetov. 
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1.  Barman Master CUP 2019  v kategórií Junior Modern Mixology , súťažili 3 žiačky, 

a to Adriana Magočová,  Zuzana  Omastová a Sandra Tomanová. Žiačky pripravovala  

majsterka odborného výcviku Bc. Ciesarová a zástupca riaditeľa pre praktické 

vyučovanie  Ing. Hamšíková v spolupráci s podnikateľským subjektom  -     Amanate  

coctail bar Púchov barmanom  Michalom Hajským bývalým žiakom našej školy. 

Sandra Tomanová obsadila 3. miesto. 

2. Barista  Master CUP 2019 žiačka 1. ročníka,  Vanková Petra, pod vedením majsterky 

odborného výcviku Bc. Ciesarovej  reprezentovala školu.   

3. 20. ročník súťažnej výstavy Poézia v gastronómii, ktorú organizoval Slovenský zväz 

kuchárov a cukrárov pod záštitou Vojta Artza, prezidenta SZKC, našu školu 

reprezentovali žiačky  v odbore  cukrár v nasledovných súťažných kategóriách: 

Cukrár junior – tri  moderné tanierové dezerty pripravili Veronika Fuková a Karin 

Juhaniaková , získali  zlatú medailu a  1. miesto v kategórii.  

Cukrárska artistika junior – skulptúra pod názvom „Spomienka na detstvo“, ktorú 

pripravila  Kornélia Tichá,  získala  zlatú  medailu a 1. miesto v kategórii. Žiačky 

pripravovala MOV Mgr. Jozefína Zaukolcová  

 

8. Banskobystrický Gastro  Cup 2019  V. ročník -  poézia v gastronómii  

Banskobystrický – Memoriál Jána Michnu – Gastro Cup 2019 sa konal 15. a 16. 

marca 2019 v hoteli LUX v Banskej Bystrici. Súťaž bola určená pre žiakov stredných 

odborných škôl, hotelových akadémií a odborných učilíšť. Bola rozdelená na juniorskú a 

seniorskú kategóriu, súťaž na živo a studenú kuchyňu – výstavnú časť.  

Našu školu reprezentovali dve žiačky odbor cukrár – kuchár z  II.B,  Veronika Fuková, Karin 

Juhaniaková, ktoré pripravovali tanierové dezerty s modernými prvkami gastronómie. Ich 

súťažná práca bola ocenená zlatou medailou a 1. miestom v kategórii cukrár junior.  

Žiačky pripravovala MOV Mgr. Jozefína Zaukolcová  

 

9. BEER BARTENDER JUNIOR  - 7. ročník celoslovenskej súťaže  
27. marca 2019 sa konala súťaž študentov gastronomických odborov vo vedomostiach 

o pive a pivovarníctve, zručnostiach čapovania a servisu piva, prípravy pokrmu na báze piva a 

snúbenie jedla s pivom. Táto súťaž  nadväzovala na pôvodnú  súťaž  Trenčiansky pivný 

somelier, ktorá sa každoročne konala v rámci slovenských a českých stredných odborných 

škôl v odbore gastronómie. Súťaž ,,Beer bartender junior” charakterizovala   nové  prevedenie 

v teoretickej a praktickej časti súťaže - vedomostný test,  rozpoznávanie pivných štýlov, prácu 

za výčapom a prezentácii ľubovoľne zvolenej pivnej témy. Miestom konania bola SOŠ 

obchodu a služieb v Trenčíne. Našu školu reprezentovali dve žiačky v odbore čašník-servírka, 

Zuzana Omastová  II. ročník a Kristína Debnárová II. ročník,  ktoré pripravovala majsterka 

OV Bc. Anna Ciesarová. Odbor kuchár reprezentoval žiak IV. ročníka hotelovej akadémie 

Ladislav Žierik pod vedením majsterky OV PaedDr. Jany Mikulovej a žiačka IV. ročníka 

odboru kuchár Miriama Belavá, ktorú pripravovala majsterka OV PaedDr. Renáta 

Tvarožková.  Žiak Ladislav Žierik sa umiestnil na 3. mieste.   

 

10. Medzinárodná súťaž  24. ročník  Gastro Hradec  Carving Cup 

Erik Šamaj žiak strednej odbornej školy obchodu a služieb  Púchov dňa 28.3.2019 bol 

opäť úspešný na medzinárodnej súťaži v Hradci Králove. V kategórií I -  zvláštna kategória –

pripravené vopred,  získal  striebornú medailu . Pripravil  kompozíciu na tému thajská 

záhrada. Do tekvice vyrezal jedného papagája sediaceho na rozkvitnutom vyrezanom strome. 

Druhého papagája vyrezal z bielej reďkovky a umiestnil ho na vyrezanú cuketu s thajskými 

vzormi, ktoré tiež vyrezal aj do melónov. 



 13 

V kategórií  II.  – vyrezávanie na živo pred zrakom obecenstva  v časovom limite 3 hod. sa 

umiestnil na druhom mieste získal striebornú medailu a pohár.  Vyrezával do tekvice thajské 

vzory a rôzne druhy  kvetov do bielej reďkovky, cukety, kalerábu a mrkve.  

 

11. Top cukrár 2019 

Dňa 3.4.2019 sa konala súťaž Top cukrár 2019 7. ročník. Miestom konania súťaže boli 

priestory  hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Súčasťou súťaže bol aj seminár 

zameraný na prípravu francúzskych dezertov a prezentácia firiem Acom, ZEUS a Debic.  

Našu školu reprezentovalo 5 žiačok odbor cukrár Karin Juhaniaková a Veronika Fuková II.B, 

Kornélia Tichá III.D, Karolína Šurabová a Annamária Kuchtová I.B. Žiačky súťažili 

v kategórii cukrárska artistka dielo z čokolády pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“, Petit 

fours pre 5 osôb po 4 druhy  a  slávnostná torta s názvom „ Hurá do záhrady“.  

Získané ocenenia 

Kategória junior  

Veronika Fuková a Karin Juhaniaková  - zlatá medaila, 1. miesto  

Titul absolútny víťaz TOP cukrár 2019  

pamätná  medaila primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jána Blcháča, PhD.  

Annamária Kuchtová a Karolína Šurabová - strieborná medaila, 3. miesto 

Kategória senior  

Kornélia Tichá - zlatá medaila a 1. miesto  

Žiačky pripravovala Mgr. Jozefína Zaukolcová  

 

Ostatné aktivity počas školského roka 2018/2019: 

 

1.Tekvičkové dni v hoteli Študent Považská Bystrica 

Kolektív pracovníkov hotela Študent pripravil pre širokú verejnosť akciu pod názvom 

Tekvičkové dni, ktoré sa konali v reštaurácii hotela v dňoch 17.-18.10.2018.  

 

2. Akcia v kozmetike Pov.Bystrica 

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

študijného odboru kozmetik  pripravili v dňoch 23.10. - 25.10.2018 akciu  pod názvom:  

"Ošetrenie pleti s kozmetikou Janssen". 

 

3. Deň zdravej výživy 

Aj tento školský rok sme pripomenuli stravníkom v školskej jedálni dôležitosť 

zdravého stravovania. Dňa 24.10.2018 na tému ,,Výzva k zdravému stravovaniu“ majsterka 

OV PaedDr. Jana Mikulová so žiakmi I. ročníka odbor kuchár pripravili kanapky zo  zeleniny, 

semienok, byliniek s penou z červenej repy, tekvice Hokaido a cukety, z ovocia pripravili  

ovocné špízy a šalát spojené s ochutnávkou. Žiaci svoju kreativitu vyjadrili  v ovocí – ježko, 

kvety, košík z melóna.  O dekoráciu prezentačného  stola a prípravu ovocných štiav z mrkve, 

jabĺk a červenej repy sa postarali žiaci I. ročníka odboru čašník servírka s majsterkou OV 

Mgr. Kavalíkovou Lýdiou.  

 

4. Raut v divadle Púchov. 

Dňa 19.10.2018 v priestoroch Divadla Gymnázium Púchov  oslavoval 70. výročie 

založenia školy. Slávnostné pohostenie vo forme rautu pre pozvaných hostí a pedagógov 

gymnázia pripravovali študenti pod vedením majsteriek odborného výcviku. Chutné studené 

a teplé pokrmy vyhotovili študenti III.B študijný odbor kuchár pod vedením MOV PaedDr. 

Janky Mikulovej. O servis  prestretia a podania jedál sa postarali študenti II.B študijný odbor 

čašník servírka v spolupráci s MOV Annou Ciesarovou.  Slávnostnú tortu pripravila MOV 

Mgr. Jozefína Zaukolcová. 
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5. Akcia v kozmetike Pov.Bystrica 

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

4.ročníka študijného odboru kozmetik  pripravili v dňoch 21.11. - 23.11.2018 akciu  pod 

názvom: „Regeneračné ošetrenie pleti". 

 

6. Tvorivé dielne v hoteli Študent Považská Bystrica 

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Púchove pripravila pre žiakov základných 

škôl tvorivé dielne. Stretnutie sa uskutočnilo v školskej prevádzke v hoteli Študent 

v Považskej Bystrici, kde naši žiaci vykonávajú odbornú prax. Pod vedením svojich majstrov 

pripravili pre  žiakov  považskobystrických základných škôl množstvo zaujímavých činností. 

Žiaci 8. ročníkov si mohli vyskúšať svoje zručnosti vo výzdobe medovníkov, ale aj 

v príprave vyprážaných šišiek a ich dokončovania. Naši odborníci ich zasvätili do tajov 

studenej kuchyne a predviedli im aj ukážku carvingovej techniky zdobenia zeleniny. Všetky 

svoje výtvory si zobrali domov a  určite si odniesli veľa nových skúseností. Pre dievčatá bola 

veľkým zážitkom návšteva kozmetiky, ktorá je súčasťou školskej prevádzky hotela Študent. 

Naše študentky odboru kozmetik im predviedli základy denného líčenia, ktoré si aj samy na 

sebe vyskúšali. Najviac sa im páčili nové triky v lakovaní nechtov, ktoré si veľmi rýchlo 

osvojili. Žiaci pracovali v menších skupinkách a postupne sa vystriedali pri rôznych 

činnostiach. Súčasťou tvorivých dielní boli i informácie našej výchovnej poradkyne Mgr. 

Minárikovej o  študijných a učebných odboroch.  

 

7. Študenti III.AH  na exkurzii v Reštaurácii Amante Púchov 

Michal Hajský, bývalý žiak SOŠOS v Púchove,  svojim následníkom – novej generácii 

priblížil svojou prednáškou,  skúsenosťami a zručnosťami život v gastronómii.  

 

8. Exkurzia II.B   Bratislava  - december 2018  

V predvianočnom čase skupina žiakov odboru cukrár kuchár spolu s majsterkou OV 

Mgr. Jozefínou Zaukolcovou navštívili Bratislavu s cieľom  vidieť a poznať niečo nové. 

Počas exkurzie navštívili firmu ZEUS  s.r.o.,  dodávateľa a spracovateľa belgickej čokolády 

značky CALLEBAUT a novo otvorenú reštauráciu GLOBO, v ktorej je šéfkuchárom 

Branislav Križan.  Mali možnosť vidieť novinky s oblasti kvalitnej belgickej čokolády, jednej 

z najväčších producentov na svete  a zažiť čo je  to moderná zážitková gastronómia s Braňom 

Križanom v kuchyni. Nakoniec mali možnosť nahliadnuť spolu so someliérom aj do 

originálnej vínnej pivnice. Ďakujeme Firme ZEUS ,  Ing. Ivanovi Klasovi  za čas a možnosť 

vidieť profesionálne štúdio a Braňovi Križanovi za čas a nové inšpirácie.  

 

9. Odborná exkurzia v Chateau Topoľčianky 

Dňa 7.januára 2019 sa majstri odborného výcviku a nepedagogickí pracovníci hotela 

Študent zúčastnili odbornej exkurzie vo vinárskom závode Chateau Topoľčianky, kde nás 

uvítal obchodný zástupca Robert Moravčík. Porozprával nám o histórii, spôsobe výroby vína 

a  poukazoval priestory uskladňovania vína. Pozval nás na  odbornú degustáciu 10-tich 

druhov vín, kde opísal ako správne degustovať a rozlišovať chuťové vlastnosti.  

 

10. Zabíjačkové hody v hoteli Študent Považská Bystrica 

V dňoch 22.-23.1.2019 si žiaci vyskúšali tradičné zabíjačkové špeciality, ktoré ponúkli 

hosťom našej reštaurácie. Jedlá pripravili žiaci II. B, III. B, II. A triedy pod vedením MOV 

PaedDr. Tvarožkovej, Bc. Barcíkovej a Bc. Dresta. 

O výzdobu reštaurácie a obsluhu sa postarali žiaci III.C triedy pod vedením MOV Bc. 

Skorkovej a Bc. Juríkovej. 
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11. Odborné školenie majstrov OV  

Dňa 30.1.2019 sme  zažili netradičný deň.  Na základe dlhoročnej spolupráce firma 

Slovhair, pripravila pri príležitosti 10. výročia na slovenskom trhu  v hoteli Elizabeth 

v Trenčíne, odborné  školenie pre kaderníkov, na ktorom priamo z centrály zo Švajčiarska  

riaditeľ firmy Robin Shenke odprezentoval celú filozofiu firmy a následne charizmatická 

školiteľka Mirella Tays predviedla nové trendy v strihoch, vo farbení. Celý deň bol nabitý 

pozitívnym, motivačným a interaktívnym programom, ktorý obohatil naše poznatky.  

 

12. Školenie v kaderníctve Viki  

Na základe dlhoročnej spolupráce s firmou Slovhair sa dňa 4.2.2019  uskutočnilo 

v kaderníctve  Viki odborné  školenie. Školenia sa zúčastnili MOV Krátka, Luhová a žiačky 

II. ročníka v odbore kaderník. 

Téma školenia bola viac než zaujímavá : „ Spoločenské účesy “.  

Školiteľka Naďa Vavrušová nám pútavou formou previedla zákonitosti česania a na viacerých 

hlavách nám ukázala postupy česania spoločenských účesov. Ukázala ako sa dajú vytvoriť 

krásne vlasové ozdoby a žiačky nabádala k využitiu kreativity či už vo výrobe ozdoby 

a v nemalej miere v česaní účesov. Žiačky si mohli vyskúšať spôsoby zapletania a iné dôležité 

rady od školiteľky.  

 

13. Akcia v kozmetike Poažská Bystrica 

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

študijného odboru kozmetik  pripravili v dňoch 12.02. - 15.02.2019 akciu  pod názvom: 

„Ošetrenie pleti kozmetikou Janssen ". 

 

14. Školenie v kozmetike Študent 

Dňa 11.2.2019 sa v kozmetike Študent uskutočnilo školenie firmy Probeauty Martin, 

ktorá nám dodáva dekoratívnu kozmetiku Golden Rose a kozmetiku na ošetrenie pleti 

Janssen. Školenie bolo  určené pre žiačky 1.ročníka, zamerané na tematický celok Make up. 

Žiačky sa oboznámili s prípravkami dekoratívnej kozmetiky, kde okrem iného  mali možnosť 

pomocou testerov odskúšať produkty Golden Rose. Školiteľka firmy pani Kornélia Štancľová 

im  prakticky predviedla spoločenské a svadobné líčenie a informovala o trendoch v líčení pre 

rok 2019. 

 

15.  Súťaž o Najkrajší cupcake s jarnou tematikou   

Deň otvorených dverí na našej škole bol naplnený bohatým programom do ktorého sa 

zapojili aj žiaci odboru cukrár so svojimi MOV. Okrem sladkých maškŕt a ukážkových 

výstavných prác sa konala aj súťaž do ktorej sa zapojili  žiaci odboru cukrár a cukrár kuchár. 

Pripravovali svoje súťažné cupcake s jarnou tematikou.  

Súťaže sa zúčastnilo 25 súťažiacich I., II. a III. ročníka. Návštevníci svojim hlasom 

rozhodovali, ktorá práca najviac zaujala, ktorá sa divákom najviac páčila. Hlasovanie bolo 

anonymné. Každý cupcake bol jedinečný, vystihoval našich študentov a mnohí naozaj svojou 

prácou a nápadom veľmi prekvapili.  

Do hlasovania s zapojil 352 návštevníkov, ktorý nakoniec rozhodli o nasledovnom umiestnení  

1. miesto  Karin Juhaniaková II.B, súťažné číslo 16. – počet hlasov 58 

2. miesto Annamária Kuchtová I.B, súťažné číslo 8. – počet hlasov 56 

3. miesto Kornélia Tichá III.D, súťažné číslo 18. – počet hlasov 53  

 

16. Školské kolo súťaže zručnosti v odbore kaderník. 

Dňa 13.2.2019 sa v kaderníctve Viki uskutočnilo školské kolo súťaže zručnosti. Téma 

bola „Maturitný večierok“. Dievčatá sa s elánom pustili do práce. Využili svoju fantáziu 

a hlavne zručnosti , ktoré nadobudli počas troch rokov. Modelky  nastúpili so suchými, 
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umytými  vlasmi, na ktorých súťažiace vytvorili spoločenský účes. Vlasy podľa vlastného 

uváženia tvarovali  za pomoci žehličky, krepovačky, kulmy. Na vytvorenie účesu mali 60 

min. Hodnotilo sa nápaditosť, kreativita, prevedenie účesu, vypracovanie , celkový vzhľad                               

a BOZP .  Odborná porota (MOV a žiaci ) sa zhodla, že najlepší účes vytvorila Klaudia 

Hajdíková.           

 

17. Mladé budúce kaderníčky SOŠOS Púchov v ústrety seniorom a zdravotne 

znevýhodneným osobám 

Žiačky – budúce kaderníčky zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb  Púchov  

spolu s majsterkami odborného výcviku Bc. Luhovou a Mgr. Šiškovou navštívili dňa 

12.3.2019  Centrum sociálnych služieb  v Slávnici,  kde sa nachádzajú  seniori a ťažko  

postihnutí ľudia.  

 

18. Tvorivé dielne v školskej prevádzke Strednej odbornej školy obchodu a služieb 

Púchov -v hoteli Študent v Považskej Bystrici 

Žiaci 8. ročníkov zo ZŠ Nemocničná a ZŠ Stred 44/1 v Považskej  Bystrici si mohli 

vyskúšať svoje zručnosti vo výzdobe medovníkov,  v príprave studenej kuchyne, rozličných 

nátierok a ich podávaní. Naši žiaci pod vedením majstrov odborného výcviku  ich zasvätili do 

tajov studenej kuchyne a predviedli im aj ukážku carvingovej techniky zdobenia zeleniny. 

Ocenili aj prípravu nealkoholických kokteilov a ukážky prípravy stolov k spoločnému obedu. 

Žiaci si určite  odniesli veľa nových skúseností. Pre dievčatá bola veľkým zážitkom návšteva 

kozmetiky, ktorá je súčasťou školskej prevádzky hotela Študent. Naše študentky odboru 

kozmetik im predviedli základy denného líčenia a starostlivosti o pleť, ktoré si aj samy na 

sebe vyskúšali. Najviac sa im páčili nové triky v lakovaní nechtov, ktoré si veľmi rýchlo 

osvojili. Žiaci pracovali v menších skupinkách a postupne sa vystriedali pri rôznych 

činnostiach. Súčasťou tvorivých dielní boli i informácie našej výchovnej poradkyne Mgr. 

Minárikovej o  študijných a učebných odboroch.  

 

19. Akcia v kozmetike Pov.Bystrica 

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

študijného odboru kozmetik  pripravili v dňoch 26. - 27. marca 2019 akciu  pod názvom:  

"Regeneračné ošetrenie pleti". 

 

20. Cateringové  služby na akcii "Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2019“ 

Tradične pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov sa v priestoroch Galérie Miloša 

Alexandra Bazovského v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) uskutočnilo v piatok 22. marca 2019 slávnostné oceňovanie 

najlepších pedagógov z regiónu.  

Škola zabezpečovala catering pre pozvaných hostí. O ponuku a  prípravu sortimentu sa 

postarala vedúca hotela Študent Mgr. Helena Staňová s majstrami odborného výcviku. 

Prípravu jedál zabezpečovala Bc. Marta Skorková so žiakmi odboru kuchár. Slávnostnú tortu 

a dezerty pripravila Mgr. Jozefína Zaukolcová so žiakmi s odboru cukrár.  Servis a prípravu 

slávnostného rautu  pripravila Bc. Alena  Bartalosová so žiakmi  IV. B. triedy študijného 

odboru čašník, servírka.                     

 

21. Exkurzia  Beauty Trenčín  

Dňa 29.3.2019 sa MOV Krátka, Luhová  so  žiačkami III. ročníka odboru kaderník, 

zúčastnili odbornej exkurzie Beauty  v Trenčíne. Stretli sa tu renomované firmy 

z kaderníckeho a kozmetického priemyslu, ktorí svoje zručnosti predvádzali v exhibičných 

vystúpeniach.  Žiačky sa tu mohli  inšpirovať v starostlivosti a úprave o vlasy, pleť a nechty. 
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Popri výstave kaderníckych a kozmetických pomôcok a materiálov, získali skúsenosti 

a prehľad v nových trendoch účesov a líčenia.  

 

22. Súťaž budúcich profesionálov v kuchárskom umení  

Dňa 3. apríla 2019 MOV Bc. Barcíková a Bc. Dresto vyhlásili súťaž pre žiakov III. 

ročníka učebný odbor kuchár.  Ich hlavnou úlohou bolo pripraviť minútkový pokrm podľa 

vlastnej fantázie – vlastnej kalkulácie v časom limite. Pri súťaži uplatnili doterajšie vedomosti 

a skúsenosti, ktoré nadobudli počas svojej prípravy na odbornom výcviku. Porota sa 

presvedčila, že z budúcich kuchárov budú dobrí odborníci vo svojom povolaní.  

V ťažkej konkurencii sa umiestnili :  1. miesto  Mesiaček  Jakub 

                 2. miesto Jakubech Jozef 

                 3. miesto  Jánočík Adam 

 

23. Recepcia - Oceňovanie pedagógov v Púchove 

Oceňovanie pedagógov okresu Púchov  sa uskutočnilo dňa 28.3.2019 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. Mikulová Jana  so žiakmi I.B triedy odboru kuchár 

z pracoviska školskej jedálne. Slávnostné dezerty pripravili MOV Mgr. Zaukolcová Jozefína 

a Bc. Lipovská Katarína so žiakmi III.D odbor cukrár. Servis a prípravu slávnostného rautu  

pripravila MOV Bc. Ciesarová Anna so žiakmi II. B triedy v študijnom odbore čašník 

servírka.  

 

24. Catering v CVČ Púchov 

Akcia Poetický Púchov sa uskutočnila dňa 28.3.2019 v CVČ Včielka v Púchove. Naša 

škola zabezpečovala catering pre pozvaných hostí. O ponuku a prípravu sortimentu sa 

postarali majsterky odborného výcviku v jednotlivých odboroch. Prípravu jedál 

zabezpečovala PaedDr. Mikulová Jana  so žiakmi I.B triedy odboru kuchár z pracoviska 

školskej jedálne. Slávnostné dezerty pripravili MOV  Mgr. Zaukolcová Jozefína a Bc. 

Lipovská Katarína so žiakmi III.D odbor cukrár.  Servis a prípravu slávnostného rautu  

pripravila MOV Bc. Ciesarová Anna so skupinou žiakov II. B. triedy v študijnom odbore 

čašník servírka.  

 

25. Zahájenie grilovacej sezóny v Hoteli Študent v Pov. Bystrici 

Dňa 2. mája 2019  vedenie  hotela Študent spolu s majstrami odborného výcviku a žiakmi III. 

ročníka učebný odbor kuchára a III. ročníka učebný odbor čašník servírka  predviedli prípravu  

grilovaných pochúťok priamo na reštaurácii hotela Študent. Žiaci čašníci tiež nezaháľali 

a reštauráciu esteticky pripravili a vzorne podávali chutné  jedlá zvedavým hosťom. Za 

zorganizovanú akciu dostali veľkú pochvalu od návštevníkov.  

 

26. Praktické maturitné skúšky čašník, servírka a kuchár 

   V dňoch 9. a 10. mája 2019 sa konala praktická časť odbornej zložky maturitnej 

skúšky v študijnom odbore čašník, servírka a kuchár. Ich úlohou bolo  preukázať svoje 

odborné vedomosti a praktické zručnosti zamerané na prípravu slávnostnej recepcie formou 

komplexnej úlohy. 

Žiaci pripravili slávnostnú hostinu pod názvom: „Rodinná oslava“. Kuchári pripravili 

rôzne dobroty na recepčný stôl a na grilovanie. Hostia mohli ochutnať mäsové špeciality, 

rolády, syrové špeciality, plnené vajíčka a zeleninu, zeleninové šaláty, kokteily, ryby a krémy. 

Čašníci sa predviedli v príprave miešaných nápojov , flambovali ovocie a pripravovali kávu. 

Techniku obsluhy ukázali pri slávnostných tabuliach pod názvom: Svadobná hostina, 

Narodenie dieťaťa, Oslava osemnástych narodenín a  Oslava päťdesiatky. 
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Nechýbala ani narodeninová torta a kultúrny program, ktorý si sami pripravili a moderovali. 

Skúšobná maturitná  komisia  zhodnotila úroveň  vedomosti a praktické zručnosti na veľmi 

dobrej úrovni. 

 

27. Praktické maturitné skúšky  v odbore kozmetik 

   V dňoch 9. a 10.5. 2019 sa v kozmetike Študent konali praktické maturitné skúšky 

študijného odboru kozmetik. Skúšku vykonalo 15 žiakov,  ich úlohou bolo predviesť 

praktické zručnosti a vedomosti, ktoré získali počas štvorročného štúdia pod vedením MOV 

Bc. Budayovej a Bc. Ďurkechovej.  Na svojich modelkách preukazovali zručnosti z ošetrenia 

dysseborrhoickej pleti, farbenia rias a obočia, masáže tváre a dekoltu, večerného líčenia 

a francúzskej manikúry. Svoje zručnosti predviedli na veľmi dobrej úrovni.  

 

28. Odborná exkurzia žiakov III.AH a IV.B  v bare Amante v rámci krúžku Trendy v 

stolovaní 

       Dňa 7.5.2019  žiaci sa zúčastnili   workshopu  v priestoroch Amante Púchov. Tento 

workshop bol len  pre žiakov našej  školy. Workshop realizovali 2 barmani z najlepšieho baru 

na Slovensku Old Fashioned. Toto ocenenie dostali minulý rok na Bar Awards. Cieľom 

workshopu  bolo zlepšenie vedomosti. 

 

29.Medzinárodný deň mlieka v školskej jedálni 

Každoročne tretí utorok v mesiaci máj  patrí  Medzinárodnému  dňu mlieka, tento rok 

pripadol na 21.mája.  Pripomenuli si ho i v školskej jedálni milou výstavkou mliečnych 

výrobkov a prezentáciou mliečnych kokteilov.  Pretože ich stravníkmi  sú  predovšetkým deti 

a mládež, touto aktivitou chceli pripomenúť a zdôrazniť potrebu konzumácie  mlieka a jeho 

výrobkov v ich stravovaní. Prípravu zorganizovali MOV PaedDr. Jana Mikulová so žiakmi 

I.B triedy odbor kuchár a MOV Mgr. Lýdia Kavalíková so žiakmi I.C odbor čašník servírka. 
 

30. Kaderníctvo Viki  

Na základe dlhoročnej spolupráce s firmou Slovhair sa dňa 14.5.2019 uskutočnilo 

v kaderníctve  Viki odborné  školenie. Školenia sa zúčastnili MOV Bc. Krátka a Bc. Luhová a 

žiačky II. ročníka v odbore kaderník. 

Téma školenia bola viac než zaujímavá : Farbenie vlasov s farbami Trinity a ich využitie 

v praxi. Šikovná školiteľka nás pútavou formou previedla celou paletou farieb, informovala 

o problémoch, ktoré môžu nastať pri farbení vlasov a samozrejme predviedla aj praktické 

ukážky farbenia vlasov.  

Najskôr sa úspešne popasovala so stále modernou technikou „ombré“,  na ďalšej modelke 

zjednocovala odtieň vlasov a na tretej modelke ukázala ako sa „perú“ vlasy z mnohých 

odtieňov a následne na vlasy naniesla módne farebné pastely. Školenie bolo veľkým 

prínosom, nakoľko si dievčatá mohli vyskúšať  praktické zručnosti pod dozorom renomovanej 

školiteľky Zlatice Hájekovej. 

 

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:  
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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 

 

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

Učitelia sa starali o pridelené zbierky. Pod vedením členov PK pracovalo na škole 15 

krúžkov. Počet žiakov, ktorí navštevovali krúžky  je 261. 

V rámci zviditeľňovania a propagácie našej školy boli všetci členovia predmetových 

komisií zapojení do organizácie Dňa otvorených dverí našej školy vo februári 2019. 

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 

- 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. 
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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 “ 

- zrealizovali odborné  exkurzie pre študentov: Schindlerova továreň Krakow II.AH  Ing. 

Štefeková, Ing. Šajtlavová s II.AH Sereď, Viedeň – zážitkové vzdelávanie 

- Ing. Štefeková zrealizovala exkurziu – zážitkové vzdelávanie v Banskej Štiavnici / banský 

skanzem, múzeum, Orava, Oravský hrad, priehrada/, exkurziu vo Viedni, Kitsee, Beauty 

Trenčín 

 
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 –  Mexická reštaurácia, Ing. Kadlecová, Ing. Šuba - Grilovačka 

- slávnostné tabule na rôzne príležitosti – Ing. Vaštíková – Študentský ples, učebňa B19 Štyri 

ročné obdobia, Ing. Urbanová - jeseň 

- stolovňa – kaviareň pre hostí Ing. Urbanová 

- Ing. Vaštíková - ukážka rautu,  lúpanie ovocia, flambovanie ovocia so zmrzlinou,  výstavka 

skleneného inventára, čokoládová fontána 

Ing. Štefeková – prezentácia odboru Obchod a podnikanie 

- celá PK HA učebňa B19  – Ing. Šuba, Ing. Kadlecová + ostatní členovia PK  príprava 

ochutnávok 

 

Výstupná skúška z predmetov EPP, TOB 

 

- Ing. Kadlecová, Ing. Urbanová vypracovali organizačné zabezpečenie, vylosovanie tém, 

konzultácie, 

- v mesiacoch február – apríl vyučujúce zabezpečili realizáciu výstupnej skúšky  

/zdokumentované fotodokumentáciou, prezentáciu v PowerPoint /, 

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

tanieri a pripravili aj slávnostnú tabuľu k vylosovanej príležitosti, 

- práca študentov bola hodnotená komisiou podľa schválených kritérií. 
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Maturitné skúšky 

 

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

časti maturitnej skúšky, 

- členovia skúšobných predmetových komisií v našej škole – Ing. Šajtlavová, Ing. Štefeková, 

Ing. Vaštíková, Ing. Urbanová, Ing. Kadlecová, Ing. Šuba, 

- členovia skúšobných predmetových komisií na iných školách – Ing. Štefeková, Ing. 

Vaštíková , / SOŠ OaS Jilemnického Trenčín,/, Ing. Urbanová – predseda SOŠ I. Krasku 

Púchov, Ing. Šuba – Gymnázium Púchov. 

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

 

- členovia predmetovej komisie HA Ing. Šajtlavová, Ing. Urbanová, Ing. Kadlecová 

vypracovali organizačné zabezpečenie skúšok pre HA, 

- 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 9. – 10.4.2019, 

- Ing. Šajtlavová, Ing. Kadlecová, Ing. Urbanová boli členmi skúšobnej komisie V.AH, 

- Ing. Štefeková –  bola vedúca prác žiakom nadstavbového štúdia v rámci praktickej MS – 12 

prác, 

- Ing. Šuba, Ing. Štefeková -  boli členmi skúšobnej komisie praktickej časti MS IV.A, 

ktorých súčasťou bol aj výlet do Terchovej a Vrátnej doliny, 

- Ing. Vaštíková – členka komisie  PČ OZ MS v II.SB, 

- Ing. Urbanová – členka komisie PČ OZ MS v II.SB, II.SA. 

 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

 

- maturitné témy boli inovované, 

- členovia predmetovej komisie pripravovali žiakov na úspešné zvládnutie tejto časti 

maturitnej skúšky /20 žiakov  - Ing. Šajtlavová, Ing. Štefeková, Ing. Kadlecová/- V.AH, 

- Ing. Šuba, Ing. Štefeková skúšali v IV.A, Ing. Vaštíková II.SB, Ing. Urbanová II.SA, II.SB. 

  

Ostatné činnosti 

 

- členovia predmetovej komisie HA pracovali ako podpredsedovia alebo skúšajúci 

v komisiách na záverečné skúšky učebných odborov –  Ing. Vaštíková III.C odbor čašník, 

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

Pruské odbor mäsiar a cukrár, 

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

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

pastelka,  zabezpečovala župné simulované voľby mladých, 

- Ing. Štefeková – zabezpečila študentov do študentského parlamentu TSK, školenie 

koordinátorov ŠR v Trenčíne, školenie pracovníkov s mládežou mesta Púchov, 

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

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

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

- Ing. Vaštíková, Ing. Šajtlavová, Ing. Kadlecová pripravili Vianočné posedenie pre 

zamestnancov školy, 

- Ing. Šuba bol zainteresovaný do projektu Zdravie na tanieri, vďaka ktorému pribudol 

v kuchynke HA  konvektomat, Ing. Šuba uskutočnil prezentáciu a ochutnávku výrobkov 

zdravej výživy pripravených v konvektomate pre žiakov našej školy, 

- Ing. Šuba zabezpečil nákup digestora do učebne  kuchynka v HA. 

  

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. 

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 

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

Gastro Olomouc, Gastro Hradec Králové, Gastro Bratislava, Top cukrár Žilina, 

KOPEK Kočkovská pekáreň, niektorí členovia PK boli so žiakmi tried v ktorých 

sú triedni učitelia na školskom výlete 

- Ing Michálková sa zúčastnila školenia o ochrane spotrebiteľa poriadané 

ministerstvom hospodárstva v Trenčíne 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

členovia PK OP sa podieľali na príprave a organizácii praktických MS nasledovne: 

-  Ing. Mária Michálková  sa podieľali  na príprave a realizácii praktickej časti MS 

triedy IV. A – odbor 6352 M obchod a podnikanie, ktorá prebiehala v dvoch dňoch 

a pozostávala z dvoch častí: 1. – spracovanie zadaných úloh z účtovníctva, 

aplikovanej ekonómie a korešpondencie, 2. – realizácia poznávacieho výletu 

- Ing. Kryštofová a Ing. Michálková sa podieľali na príprave a priebehu praktickej 

časti MS, formou obhajoby vlastného projektu, ktorú absolvovali študenti 
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nadstavbového štúdia v triedach II.SA -  vlasová kozmetika a II.SB – spoločné 

stravovanie 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, čašník – servírka 

-  Ing. Kryštofová IV.A kozmetik a II.SA – vlasová kozmetika 

- Ing. Michálková IV.A obchod a podnikanie 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

- členovia PK inovovali maturitné témy v jednotlivých predmetoch 

- všetky maturitné témy z odborných predmetov pre praktické aj teoretické MS boli 

prerokované a schválené v PK 

-  členmi skúšobných komisií teoretickej časti MS boli Ing. Kryštofová 

(II.SA,IV.A), Ing. BelákováI IV.B, Ing. Michálková (II.SB) 

Záverečné učňovské skúšky 

- všetky témy pre záverečné skúšky: písomná časť, praktická časť a teoretická časť 

boli prerokované a odsúhlasené v PK OP 

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

kuchár Ing. Beláková, III.D- kaderník Ing. Kryštofová, III.D -  cukrár Mgr.  

Zaukolcová,  ktorí pripravili a vyhodnotili testy na písomnú časť a pripravili 

 otázky pre ústnu časť záverečných skúšok a boli prítomní ako členovia 

skúšobných komisií v uvedených triedach a odboroch 

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 

- Ing. Kryštofová pripravila a zrealizovala módnu prehliadku na tému štyri ročné 

obdobia so žiačkami I.SA a II.SA odbor vlasová kozmetika IV.A odbor kozmetik 

- Ing. Beláková a Ing. Michálková sa podieľali na prezentácií študijných odborov 

obchod a podnikanie a marketing 

- Mgr. Zaukolcová prezentovala odbor cukrár, cukrárskymi výrobkami so žiakmi, 

ktorí študujú tento odbor 
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Ostatné činnosti 

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

odborné predmety odbor kozmetik v  SOŠOS Ul. Jilemnického Trenčín 

- Ing. Beláková  bola predsedom MK odborných predmetov v SOŠ , Ul. I. Krasku, 

odbor potravinár - kvalitár  

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

vlastného záujmu 

- Ing. Michálková a Ing. Beláková aktualizujú nástenku „Ekonomické okienko“ 

- Mgr. Zaukolcová sa ako učiteľka odborných predmetov a zároveň majsterka 

odborného výcviku odboru cukrár zúčastnila so žiakmi odboru cukrár mnohých 

akcií, napríklad: 

- Púchovsky jarmok, kde predviedli ukážky modelovania ozdôb a predaj 

cukrárskych výrobkov 

- Súťaž o najkrajšiu tortu  Slovenska - október  2018 v Divadle Púchov, na ktorej 

naši žiaci získali 1 zlatú, 5 strieborných a 3 bronzové medaile 

- pod jej vedením získala žiačka Alena Pažitná 2 bronzové medaile ako  slovenská 

reprezentantka juniorského  národného tímu 

- zúčastnila sa so žiakmi odboru cukrár aj nasledovných akcií: 

- Poézia v gastronómii  – celoslovenská súťaž organizovaná SZKC v rámci 

celoslovenského veľtrhu gastronómie Danubius  Gastro  2019 

- Top cukrár 7. ročník Liptovský Mikuláš  marec 2019 

- Banskobystrický cup 2019  

- Top cukrár 7. ročník Liptovský Mikuláš  marec 2019 

- MOV Mgr. Jozefína Zaukolcová reprezentovala slovenskú republiku v kategórií 

seniorský národný tím SR  na  svetovom pohári Expogast Luxembursko v novembri 

2018, na ktorom jej tím získal 2 bronzové medaile  

PK  prírodovedných predmetov, telesnej výchovy a športu 

V školskom roku boli plnené tieto úlohy: 

• Boli vypracované nové tematické plány pre 1. roč. uč. odboru čašník - duálne vzdelávanie 

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. Longauerová v spolupráci s Mgr. Zigovou. 

• Vyučujúce matematiky a informatiky zapojili žiakov našej školy do akcie “Deň 

gramotnosti“, ktorej cieľom bolo zvýšiť finančnú a informačnú gramotnosť žiakov 

v bežnom živote. Na hodinách matematiky, hospodárskych výpočtov a informatiky riešili 

úlohy súvisiace s kurzovými operáciami v bankách. 

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

2019/20. 



 25 

• 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. V rámci svojej kategórie sa najlepšie 

umiestnila žiačka II. AH Lenka Jarošová, ktorá sa stala úspešným riešiteľom (umiestnenie 

v 1. pätine)  a zároveň získala aj titul školského šampióna. 

• Mgr. Zigová  v spolupráci s vyučujúcimi matematiky zorganizovala školské kolo 

matematickej olympiády, najlepšou riešiteľkou bola žiačka II. AH Lenka  Jarošová. 

• 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  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“. 

• Mgr. Rusnáková viedla školskú knižnicu. 

• Mgr. Rusnáková zorganizovala pre žiakov školy  prednášku „Svet okolo nás“  

• Mgr. Rusnáková zorganizovala školské kolo geografickej olympiády kategórie Z-súťaž 

on-line na internete. Do krajského kola postúpilo z 9 súťažiacich  8 žiakov. 

• Mgr. Tarabusová sa podieľala na organizácii školského kola olympiády ľudských práv  

• Mgr. Tarabusová sa podieľala na príprave 2 projektov:: „Zážitkové vzdelávanie“ Banská 

Štiavnica 10/2018 a  Orava 06/2019. 

• Mgr. Tarabusová sa podieľala na príprave a uskutočnení odbornej exkurzie vo Viedni. 

• Ing. Kolmanová zabezpečovala pridávanie aktualít a informácií na internetovú stránku 

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

vedenia školy, starala sa o funkčnosť internetu. 

• Ing. Kapralčíková zabezpečovala údržbu počítačov a funkčnosť  zariadení v učebniach – 

hardvéru na škole, komunikáciu s dodávateľmi nových zariadení a  dodávateľmi údržby.  

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

• Mgr. Tarabusová vykonávala funkciu predsedu ŠMK a PMK  na SOŠ Ivana Krasku 

Púchov. 

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

• 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  21. 

5. – 23. 5. 2019 – triedy II.B, II.C, III. A a 27. 5. – 29. 5.  2019– trieda III. AH. Náplňou 

kurzu boli prednášky z civilnej ochrany, prvej pomoci, dopravnej výchovy, 

topografie, ochrany životného prostredia a  zvyšovanie fyzickej zdatnosti absolvovaním  cca 

20 km túry. Následne v treťom bloku žiaci absolvovali orientačno – branné cvičenie, ktoré 

pozostávalo zo štyroch kvízov z absolvovaných prednášok a praktickej časti – hodu granátom 

na cieľ. 

• Zdravotne oslabení žiaci 3. zdravotnej skupiny  v počte 22 sa zúčastňovali riadnych hodín 

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

pre oslabených žiakov.  Do 4. zdravotnej skupiny bolo zaradených 42 žiakov, ktorí sa 

podľa vyhlášky MŠ tiež  zúčastňovali riadnych hodín telesnej a športovej  výchovy. 
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• Vyučujúce TEV - zorganizovali v dňoch 14. 1. – 18. 1.  2019 výchovno – výcvikový 

lyžiarsky kurz pre 40 žiakov  II. AH a II. A triedy v lyžiarskom  stredisku Veľká Rača – 

Oščadnica. Začiatočníci a pokročilí okrem  zdokonaľovania svojich lyžiarskych 

schopností absolvovali aj prednášky na témy: metodika, didaktika, história lyžovania, 

lyžiarska výstroj, úspechy slovenských lyžiarov, geografické údaje o stredisku Veľká 

Rača. Získané  vedomosti si overili formou kvízu. 

 

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

zorganizovali v termíne 18. 3. – 21. 3. 2019   4 – dňový plavecký výcvik pre triedu I. AH 

a v termíne 25. 3. – 28. 3. 2019  pre I. A. Dôraz bol kladený na získanie plaveckých 

zručností,  technické zvládnutie troch plaveckých spôsobov (kraul, prsia, znak), 

odstránenie plaveckej negramotnosti a zvládnutie základov 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                    2. miesto dievčatá 

                                                                                           Kršáková I. AH, Drahutová III. A  

                                                                                           Motlová III.B 

                                                                                           2. miesto chlapci 

                                                                                           Novotný IV. B, Pusztay I. B,  

                                                                                           Šebesta III. B, Karas III. B 

    

          futsal                                       OK                 3. miesto chlapci   

          maratón aerobik                          OK                    

          cezpoľný beh                               OK                1. miesto dievčatá 

                                                               postup do KK 

                                                               Chachulová IV. AH,  

                                                               Križáková II. AH,  

                                                               Grznárová  II. A 

                                                                                                3. miesto chlapci 

                                                                                                Boháč I. B, Lupták III. A, 

                                                                                                Gajdoš II. A 

 

              florbal                                        OK     3. miesto chlapci 

 

   atletika                              OK                  1. miesto - 

                                                                                                 postup do KK 

                                                                                                 Petra Bušovská II.AH- 

                                                                                                 beh 1500 m 

 

                                                                                                 1. miesto- 

                                                                                                  postup do KK 

                                                                                                 Dáša Grznárová II.A – vrh guľou 

 

                                                                                                  2. miesto 

                                                                                                  Paulína Križáková III.AH 
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beh 1500 m, Pilná IV. AH  

beh na 100 m 

2. miesto 

Denisa Chochoľáková I.A 

skok do výšky a do diaľky 

2. miesto 

Ganát IV. AH vrh guľou 

 

atletika            KK               bronzová medaila 

                                               Dáša Grznárová  II. A - 100 m prekážky    

Vyučujúce TEV 

 

- priebežne počas roka so žiakmi upravovali školský   areál  

- v mesiacoch september, október, apríl, máj, jún realizovali hodiny TSV na 

novovybudovanom športovom ihrisku 

- pomáhali  pri organizácii všetkých podujatí konaných v športovej hale 

- Zúčastnili sa „Behu oslobodenia obce Lednické Rovne“, pričom dosiahli nasledovné 

výsledky – 3. miesto ženy Paulína Križáková III.AH, 3. miesto Dáša Grznárová II.A. 

- 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: Ing. Kapralčíková – odborný seminár „Dieťa a žiak s ťažkým viacnásobným 

postihnutím v  slovenskej spoločnosti“. 

           Mgr. Tarabusová –školenie „Obchodovanie s ľuďmi“ ukončené certifikátom. 

 

PK cudzích jazykov 

Komisia pravidelne zasadala podľa vopred schváleného  časového harmonogramu 

PKCJ  pre školský rok 2018-19 a učitelia CJ si zodpovedne a vždy načas plnili svoje 

povinnosti podľa plánu práce a rovnako sa zúčastňovali na činnostiach a akciách,  ktoré 

organizovala SOŠ obchodu a služieb Púchov. 

V mesiaci december 2018 boli usporiadané 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 a viedli ich Ing. 

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

Jednotliví učitelia CJ zabezpečovali počas školského roka 2018-2019 nasledovné 

činnosti: 

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 dianí na 

škole, starala sa o vonkajšiu úpravu okolia areálu školy , spolu s členmi PKCJ pripravila 
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prezentáciu francúzštiny a ruštiny ako cudzieho vyučovacieho jazyka na  DOD  9.2.2018 

so zabezpečením ich podstatnej výzdoby ,vykonávala funkciu celoškolského predsedu MS na 

Gymnáziu v Púchove, bola predsedom skúšobnej komisie z predmetu ruský jazyk na 

Gymnáziu v Púchove, zorganizovala školské kolo Olympiády FRJ na našej škole, pracovala 

v krúžku RUJ, zúčastnila sa so žiakmi IV.AH a V.AH na výstave Danubia Gastro v Bratislave  

Ing. Renáta Priklerová – príprava DOD, organizácia školskej exkurzie do 

predvianočnej Viedne, príprava testov z ANJ na prijímacie skúšky, úprava maturitných zadaní 

z ANJ, oprava esejí z ANJ, skúšajúca   MK ANJ, záverečné skúšky III.D.  

Mgr. Anna Golejová – bola členom maturitnej komisie z NEJ na škole, pripravila test 

na prijímacie skúšky z NEJ, vykonala opravu písomných maturitných prác z NEJ, 

pripravovala DOD na škole, zorganizovala olympiádu z NEJ na škole, preklad z NEJ so SJ 

k súťaži YOUNG MAKE-up  TALENT  AWARD. 

Ing. JozefínaChanová  -  zúčastnila sa prípravy DOD na našej škole, pripravila testy na 

prijímacie pohovory z predmetu NEJ, bola skúšajúcou na ústnej časti MS triedy 

IV.B.,pripravila maturitné zadania pre triedu IV.B z predmetu TOB, účasť na záverečných 

skúškach III.B triedy. 

Mgr. Andrea Jarošová – príprava DOD na škole, príprava testu na prijímacie skúšky 

z NEJ na škole, oprava písomných maturitných prác z NEJ, úprava maturitných zadaní z ANJ, 

bola skúšajúcou maturitnej komisie z NEJ na škole, mailová komunikácia s organizátormi 

súťaže YOUNG MAKE-up TALENT AWARD. 

Mgr. Lukáš Helík – príprava DOD na škole: tlač, TV, organizácia programu DOD, 

viedol krúžok z ANJ, zorganizoval olympiádu z ANJ na škole, príprava testu na prijímacie 

skúšky na škole z ANJ, oprava maturitných esejí z ANJ, bol člen maturitnej komisie z ANJ, 

organizácia divadelného predstavenia v ANJ v Bratislave s triedami I.AH a IV.AH, príprava 

žiačky Hnilovej na súťaž YOUNG MAKE-up TALENT AWARD. 

Mgr. Jana Hoštáková –  bola predsedom MS z ANJ na Gymnáziu v Púchove,bola 

členom maturitnej komisie z ANJ, pripravila test z ANJ na prijímacie skúšky na našu školu, 

vykonala opravu písomných maturitných esejí z ANJ, vykonala kontrolu písomných 

maturitných prác na Gymnáziu v Púchove, sprevádzala žiačky Juríčkovú a Tatarovú na 

okresnom kole Olympiády z ANJ. 

Mgr. Zuzana Čerňanová – príprava žiačky Juríčkovej na okresné kolo olympiády 

z ANJ, príprava DOD- komunikácia s médiami, organizácia exkurzie –divadelné predstavenie 

v Bratislave v ANJ s triedami I.AH a IV.AH.  

PK slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov 

 

Zasadnutia sa konali pravidelne podľa plánu práce, t. j. päťkrát v školskom roku, 

okrem toho sme počas školského roka riešili aktuálne problémy priebežne. Viackrát sme mali 

pracovné stretnutia, na ktorých sme pracovali na úpravách maturitných textov a maturitných 

otázok. Naďalej sme sa venovali novému školskému vzdelávaciemu programu – urobili sme 

úpravy na základe doterajších skúseností a podľa nových dispozícií, uverejnených na stránke 

SIOV. 
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Zasadnutia PK mali pracovný charakter, venovali sme sa aktuálnym otázkam 

vyučovania i modernizácii vyučovacích metód. Na zasadnutiach PK sme si pravidelne 

vymieňali svoje skúsenosti s využívaním modernej techniky na vyučovaní. 

 

      Tematické plány pre jednotlivé predmety a ročníky sme spracovali a odovzdali včas 

a dôsledne vypracované. V mesiaci september sme v 1. ročníkoch napísali vstupné diktáty 

kvôli porovnaniu pravopisnej úrovne jednotlivých 1. tried.  Výchovno-vyučovacie výsledky 

v jednotlivých predmetoch sme pravidelne vyhodnocovali a prijímali opatrenia na zlepšenie. 

Naše maturitné zadania boli vypracované v súlade s požiadavkami a predsedníčky 

maturitných komisií hodnotili ich úroveň veľmi vysoko.   

       Pokračujeme v zariaďovaní odbornej učebne SJL, ktorú  sme otvorili v septembri 2013 

–   postupne dopĺňame knižnicu učebníc, ktoré budú v tejto učebni k dispozícii.  

V tomto školskom roku sme zorganizovali pre študentov  viacero podujatí a zúčastnili 

sme sa aj podujatí, ktoré organizovali MPC a iné inštitúcie: 

 

   V rámci akcie Dňa gramotnosti, ktorý sa konal 8.9. 2018,  pod názvom Čitateľský  

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

vedením učiteľov SJL.  

 Mgr. Mináriková zorganizovala dňa 6.12.2018 školské kolo Olympiády ľudských 

práv. Prvé miesto obsadila Terézia Belobradová II.AH,   na druhom mieste sa umiestnila 

Rebeka Tomanová  II.AH, na treťom mieste  sa umiestnila Karin Juhaniaková II.B. 

 

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. 

- 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. 

 

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

tém : „Extrémizmus“ a „Európska únia“ v každej triede 1. ročníka učebných odborov  a 2. 

ročníka študijných odborov a v novembri pripravovali pohľadnice tematicky zamerané na 

prevenciu boja proti HIV/AIDS. 

 

Pod vedením Mgr. Minárikovej  a Mgr. Tarabusovej sa naši žiaci zapojili  svojimi 

výtvarnými prácami  aj  do súťaže   Rodina a základné ľudské právo na život. 

 

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.  
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Mgr. Vráblová zorganizovala dňa 5.2. 2018 školské kolo Olympiády z dejepisu, 

ktorého sa zúčastnilo 16 žiakov. 

 Mgr. Vráblová realizovala jazykové korektúry pridelených materiálov a tiež zostavila 

testy pre prijímacie pohovory budúcich prvákov  šk. roku 2019 – 2020. 

 

     Mgr. Vráblová a Ing. Šajtlavová  pripravili projekt financovaný TSK - Zážitkové 

vyučovanie - návšteva Múzea holokaustu v Seredi,+   výberové konanie na autobusovú dopravu 

+  realizácia  tohto projektu. 

SOČ – 41. ročník - Uskutočnili sme triedne kolá v 3. ročníkoch  –  spolu sa zapojilo 

36 žiakov, čo bolo 24 prác. 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. Trenčanová. 12 prác postúpilo do 

školského kola do obvodného kola 6 prác a na krajskej prehliadke nás reprezentovalo 5 

študentov. 

Mgr. Pavlacová pracovala aj v tomto školskom roku ako členka poroty v obvodnom 

kole SOČ, bola i členkou poroty krajského kola. 

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

2016 - 2017 bola opäť zrealizovaná ako FOTOKNIHA cez profesionálnu firmu Happy Foto. 

V spolupráci  : Mgr. A. Pavlacovou, a Bc. V. Filovou. Tiež zabezpečovala   spoluprácu 

s reklamnou agentúrou BELL – materiály pre propagáciu DOD. 

 

Mgr. Pavlacová – informovala, že  v decembri sa zúčastnila konferencie „ Násilie na 

deťoch a ženách“ v Piešťanoch a  našu školu a jej odbory propagovala sériou článkov, ktoré 

boli uverejnené na stránke našej školy a regionálnych novinách, tiež na našej stránke na FB, 

ktorej správcom sa stala  vo februári  2019.  

 

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

uverejnené na webových stránkach a v tlači. 11.10. 2017 pripravila študentku na súťaž 

Talentmánia 2018. Dňa 09.11.2017 – zrealizovala kultúrno-vzdelávací program ZneužívaNIE  

moci v divadelnej sále KD Púchov 1. X. 2018 pre 232 študentov. 

 

 Počas školského roka viedla krúžok Artžúrka s kreativitou, v rámci ktorého spolu 

s Mgr. Trenčanovou pripravila Vernisáž prác našich žiakov v priestoroch šatní. 21.12.2018 

pripravila kultúrny program na slávnostné ukončenie roka 2018. Zúčastnila sa na 2-dňovom 

školení k identifikácii obchodovania s ľuďmi „Nie som na predaj“ ako koordinátor prevencie 

a  tvorca výchovnému programu Plán výchovy a boja proti obchodovaniu s ľuďmi na škole, 

tiež sa zúčastnila na konferencii TSK „Chráňme ženy a deti pred násilím“ 14.IX. 2018, 

organizačno-technicky zabezpečila 6 filmových predstavení pre 220 študentov 17.,18.,24.,25. 

X. 2018 a máj 2019. 

-  

  Mgr. Pavlacová a Mgr. Tarabusová v januári  propagovali tému   ZÁVISLOSTI – 

SLOBODA ALEBO PASCA. 

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

predovšetkým – Mgr. Pavlacová - pri príprave sprievodného kultúrneho programu, spolu  
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s Mgr. Trenčanovou pripravili vernisáž  z výtvarných prác našich študentov, ktorá bola 

nainštalovaná v priestoroch šatní žiakov a v učebni 2 + priestory susedných chodieb,  

Mgr. Mináriková poskytovala informácie záujemcom  na svojom stanovisku   

a  Mgr. Surovčíková celú akciu fotila a fotodokumentáciu spracovala 

 

MATURITA 2019 

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, 

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   16 písomných prác II..SA   -  oprava a hodnotenie  

                                 37 písomných prác V.HA,  II.SB -  posúdenie                                                             

Mgr. Pavlacová      27  písomných prác IV.A    – oprava a hodnotenie 

                                 23  písomných prác IV.B    – oprava a hodnotenie 

Mgr. Vráblová       17  písomných prác II.SB    – oprava a hodnotenie 

                                20  písomných prác V.AH    – oprava a hodnotenie 

                                16  písomných prác  II.SA   -   posúdenie                           

Zhodnotenie maturitnej skúšky z slov. jazyka 2019 

 Externej písomnej časti MS zo SJL sa zúčastnilo 103 študentov, pričom 13  študenti  

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

vývinové  poruchy. 

103 študentov v PFIČ uspelo, nakoľko dosiahli percentuálne požadovanú úroveň 

minimálne 30%, v EČ dosiahlo viac ako 33%  63 študentov, neuspelo 40. 

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

organizácia i maturitné zadania boli hodnotené ako výborné.   

Mgr. Mináriková bola konzultantkou a hodnotiteľkou piatich maturitných prác 

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

Iveta  Surovčíková konzultácie k maturitnej práci REG - 2 žiaci Mgr. Trenčanová jednej 

práce zameranej na reklamu a propagáciu odboru kaderník. Mgr. Mináriková, Mgr. 

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

komisiách našej školy, Mgr. Pavlacová tiež ako predseda skúšobnej maturitnej komisie  

predmetu SJL na inej  škole. 

     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, ARTžúrka s 

kreativitou   - Mgr. Adriana  Pavlacová, Zdravá škola – poznávanie okolia -  Mgr. Iveta  

Surovčíková.   
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 Členovia PK  aktívne pristupovali  aj k dopĺňaniu svojej odbornosti a vedomostí 

formou  absolvovania  rôznych školení, tiež absolvovali konzultácie so žiakmi, ktorí majú 

povolený individuálny učebný plán . 

 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. 

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. 

V priestoroch šatní  žiakov bola inštalovaná a pravidelne obmieňaná  Vernisáž  z prác  našich  

žiakov, ktorá výrazne  zestetizovala túto  časť  školy. 

Správa o výchovnej činnosti a činnosti výchovného poradcu  

 

1. V tomto školskom roku sme sa často stretávali s nekontrolovaným vulgárnym 

vyjadrovaním žiakov . Žiaci majú často problémy s akceptovaním autorít, ťažko 

vnímajú hranice, za ktoré už nemôžu ísť, a ktoré sa týkajú správania sa na vyučovaní 

a odbornom výcviku. Dieťa často nevníma  rodiča ako autoritu a následne sa stávajú aj 

výchovné opatrenia neúčinnými. Sám rodič stráca výchovný vplyv na dieťa, ktoré 

prechádza do pozície toho kto v danej veci rozhoduje. Všetkým týmto problémom 

však v tomto školskom roku dominovalo záškoláctvo. Žiaci nielenže do školy 

nechodili, ale stratili častokrát aj záujem priniesť ospravedlnenku  a absenciu si 

ospravedlniť. Ako dôvod uvádzali, že sa im do školy alebo odborný výcviku ísť 

jednoducho nechcelo a tak nešli. 

 

2. U prvákov sa viac objavovali problémy so záškoláctvom, ktoré museli byť následne 

riešené s ÚPSVaR a MsÚ v Pov. Bystrici. Medzi najproblémovejšie triedy v oblasti 

záškoláctva patria nielen žiaci III.B, III.C a nadstavbové ročníky. Výrazne tu zlyháva 

aj spolupráca s rodičmi. Objavuje sa ľahostajnosť a tendencia rodičov riešiť problémy 

umiestnením dieťaťa v diagnostickom zariadení. 

 

3. V školskom roku 2018/2019 bolo navrhnutých 135 výchovných opatrení.  V prvom 

polroku školského roku 2018/2019 bolo udelených 67 výchovných opatrení:   5 

pokarhaní triednym učiteľom,  36 znížených známok zo správania o jeden stupeň, 15 

znížených známok zo správania o dva stupne, 5 žiakov malo zníženú známku zo 

správania o tri stupne.    

 

4. V  druhom polroku školského roku 2018/ 2019 bolo udelených 68 výchovných 

opatrení: pokarhaní triednym učiteľom: 12,  pokarhaní majstrom OV : 5, 

pokarhaní riaditeľom školy: 4,, znížených známok zo správania o jeden stupeň: 25, 

znížených známok zo správania o dva stupne 17, znížených  známok zo správania o tri 

stupne: 4. Dôvodom bola predovšetkým vysoká neospravedlnená absencia, nevhodné 

správanie na vyučovaní a odbornom výcviku. V porovnaní  s minulým školským 

rokom tu vidieť mierne zlepšenie. 
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5. Tak ako po minulý školský rok aj tento rok som sa snažila pomôcť žiakom 

s orientáciou v oblasti štúdia na VŠ a nechýbala ani pomoc pri vypisovaní prihlášok. 

Tento školský rok sa na vysoké školy sa hlási viac ako   žiakov. O štúdium na VŠ 

prejavujú záujem aj naši bývalí absolventi. 

 

6. Aj tento rok sme mali záujemcov o nadstavbové štúdium. Poradenstvo spočívalo 

v pomoci pri výbere a pri vypísaní prihlášky na našu, alebo inú strednú školu.  

 

7. Podobne ako aj po iné roky, pokiaľ nám to možnosti dovoľovali, zúčastňovali sme sa 

špeciálnych rodičovských združení základných škôl, pre končiace ročníky a svojimi 

informáciami sme pomáhali rodičom a deťom s orientáciou na voľbu budúceho 

povolania – školy-  

 

8. Vedenie školy zorganizovalo sériu  pracovných dielní  pre 8. ročníky ZŚ, ktoré sa 

realizovali na pôde školy a v Hoteli Študent v Pov. Bystrici. 

 

9. Prostredníctvo vybraného tímu sme navštívili deviatakov vo viacerých základných 

školách v Považskej Bystrici, Púchove, Ilave, Dubnici nad Váhom a v priľahlých 

obciach. Problematickým odborom, o ktorý žiaci ZŠ prejavujú nízky záujem je odbor 

čašník a kuchár.   

 

10. Tak ako po iné roky, aj tento rok naša škola 8.2. 2019 organizovala  „Deň otvorených 

dverí“ Zúčastnení žiaci, rodičia a pedagógovia ZŠ tak mali možnosť nielen vidieť 

práce žiakov hotelovej akadémie,  ale aj na vlastné oči sa presvedčiť o šikovnosti  

žiakov učebných a študijných odborov našej školy. Samozrejme nechýbala ani 

možnosť získať najaktuálnejšie informácie o možnostiach štúdia na našej škole 

a o nových odboroch : obchod a podnikanie, kozmetik vizážista, ktoré v nasledujúcom 

školskom roku otvárame. 

 

11. V novembri sa žiaci našej školy zúčastnili predstavenie série prednášok ktoré bolo 

zamerané na aktuálne problémy súčasnosti. Témy prednáškového dňa boli : Road 

trip, Hodnota života, Závislosti, Muž a žena, Domáce násilie, Sex, AIDS a vzťahy. 

 

 

12.  V tomto školskom roku sme sa rovnako ako aj po minulé roky 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 

možností v jednotlivých triedach výchovný poradca diskutoval so žiakmi na túto tému 

a ako súčasť preventívneho programu sme rozdávali červené stužky - symbol tohto 

boja. 

 

13. V školskom roku 2018/2019 sme evidovali  37 žiakov individuálne integrovaných - 

začlenených Evidovaním týchto žiakov sa aj tento školský rok zaoberala Ing. J. 

Kapračíková. 

 

14.  Naďalej udržujeme kontakt s úradom práce sociálnym vecí a rodiny  v Púchove a 

v Pov. Bystrici. Najčastejšie dôvody kontaktu sa týkajú záškoláctva a zanedbávania 

povinnej školskej dochádzky. 
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15. Zorganizovali  20. ročník školského kola Olympiády ľudských práv.  Školského kola  

sa zúčastnilo 22 žiakov.   

 

16. Náplňou triednych rodičovských združení bola aj tento rok téma šikanovanie, 

obchodovanie s ľuďmi, ľudské práva a práva dieťaťa, boj proti fajčeniu a iným 

závislostiam (na alkohole, drogách, hracích automatoch), problematika záškoláctva 

a správnej životosprávy, boj s obezitou a podpora pohybových aktivít u detí 

a mládeže.  

 

17. V marci sme sa zapojili do výtvarnej súťaže pre ZŠ a SŠ : Rodina a Základné ľudské 

právo na život. Cieľom tejto aktivity bolo zvýšiť uvedomenie a znalosti žiakov 

v oblasti ľudských práv a podporiť lepšie vzájomné medziľudské vzťahy 

a toleranciu. 

 

18. V apríli v  rámci občianskej náuky uskutočnili aktivitu 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. 

 

19. Dňa 5.4. 2019, 28.5. 2019 a 4.6. 2019 sa uskutočnila séria  prednášok  z ÚPSVaR 

v Pov. Bystrici pre končiace ročníky pod vedením pani Ing. Matochovej. 

 

20. Žiaci dvoch tried zúčastnili projektu „Po stopách Habsburgovcov“ s pani Ing. 

Šajtalvovou a Mgr. Vráblovou. 

 

Prevencia drogových závislostí a kriminality  

 

Koordinátorka prevencie drogových závislostí  a kriminality Mgr. Pavlacová  

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. 

 

Koordinátorka prevencií si svoju odbornosť doplnila i tento rok a to účasťou:  

22. - 23. október 2018 – na školení IDENTIFIKÁCIA OBCHODOVANIA 

S ĽUĎMI, ktoré organizovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyo v Piešťanoch 

a Mgr. Pavlacová ho absolvovala spolu s Mgr. Tarabusovou. Cieľom školenia bolo budovanie 

kapacít organizácii zástupcov štátnych i neštátnych subjektov pracujúcich s ohrozenými 

skupinami, zvýšiť odbornosť, schopnosť včasnej identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi, 

podporiť šírenie preventívnych informácií o fenoméne obchodovania, ako aj možných 

spôsoboch pomoci obetiam v rámci Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s 

ľuďmi. 

14. novembra 2018 – na konferencii CHRÁŇME ŽENY A DETI PRED NÁSILÍM 

v Trenčíne. Cieľom konferencie bolo informovať o postupoch ako identifikovať násilie 

páchané na dieťati, ako ohlásiť podnet a informovať o subjektoch podieľajúcich sa na riešení 

prípadov páchaných na deťoch a ženách. 

Pre žiakov našej školy  sme pripravili v rámci prevencie drogových závislostí 

a prevencie kriminality v tomto roku nasledovné podujatia: 
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01.10.2018    ZNEUŽÍVANIE MOCI, kultúrno-vzdelávací program na oblasti :    

výchova k normálnemu slušnému bytiu,  zodpovednosť  za svoje chovanie, ovládanie 

negatívnych citových reakcií a  formovanie životných postojov. Program sa uskutočnil 

formou výchovného koncertu v divadelnej sále kultúrneho domu a zúčastnilo sa ho 232 

žiakov. 

17.,18.,24.,25. 10. 2018 a 23. 05. 2019 v kinosále KD Púchov boli premietnuté 4 

filmové predstavenia spolu  pre 380 študentov školy. Filmy boli vyberané s cieľom 

pôsobenia na  kognitívne,  emocionálne  a  sociálne  prejavy  a  rozvoj  žiakov v schopnosti 

čeliť životným problémom a adekvátne ich riešiť. Filmové predstavenia sa stretli s veľmi 

pozitívnym ohlasom u žiakov i učiteľov. 

 

25.02.2019  PREVENČNÝ DEŇ, preventívno - vzdelávací program prednášok a 

besied na témy, ktoré svojím obsahom naplňujú požiadavky Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky na obsah minimálneho preventívneho programu. 

Prednášky a besedy boli pripravené tak, aby neprinášali len odborné poznatky, ale boli 

realizované príťažlivou formou a boli inšpiráciou i motiváciou pre študentov. Prednášky 

zabezpečuje TC Kompas a partnerské organizácie ACET SK, ACET CZ, ABATOP a ich 

lektori vrátane príslušných akreditácií a odborných garancií. Programu sa zúčastnilo spolu 

108 žiakov a tí postupne absolvovali prednášky na témy:  Šikana a medziľudské vzťahy,  Sex, 

AIDS a vzťahy, Tlak okolia, Cesta k zdravej mysli a Domáce násilie. 

 

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. 
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Škola podporujúca zdravie 

 

Cieľ č. 1 – Zlepšiť zdravotný stav žiakov a učiteľov 

- pedagogickí zamestnanci zakomponovali do časovo-tematických plánov jednotlivých 

predmetov námety tém k environmentálnej výchove, rodinnej a sexuálnej výchove, 

k drogovej prevencii a k výchove k ľudským právam a počas vyučovacích 

a triednických hodín realizovali aktivizujúce učebné metódy s touto tematikou. 

- koordinátorka školy podporujúcej zdravie informovala prostredníctvom nástenky 

o dôležitých dňoch v roku, ktoré sa týkali  telesného a duševného zdravia človeka,  

správneho životného štýlu a správneho postoja k prírode a životnému prostrediu 

a o zaujímavostiach týchto dní.  

- v septembri 2018 si žiaci spolu s majstrami OV pripomenuli v školskej jedálni 

Svetový deň mlieka a v mesiaci október 2018 Deň zdravej výživy. 

- vo februári 2019 v rámci DOD zabezpečili žiaci spolu s majstrami OV a s učiteľmi 

odborných predmetov prezentáciu a ochutnávku jednoduchých jedál a nápojov 

z oblasti zdravej výživy. 

- v septembri 2018 žiaci hotelovej akadémie pomohli pri realizácii zbierky Biela 

pastelka pre nevidiacich. 

- v decembri 2018 sa žiaci školy pod vedením výchovného poradcu školy a triednych 

učiteľov zapojili do kampane Červené stužky. 

- v apríli 2019 sa žiaci a učitelia školy zapojili do zbierky Deň narcisov a pomáhali pri 

jej realizácii v meste. 

- vedenie školy zabezpečilo vo vestibule školy pre žiakov a učiteľov  automat s teplými 

nápojmi, bezkofeínovou kávou a čajom, v zborovni pre učiteľov automat s teplou 

a studenou vodou. 

- v bufete bolo možné zakúpiť ovocie a potraviny racionálnej výživy. 

- triedni učitelia na triednických hodinách propagovali stravovanie žiakov v školskej 

jedálni, viedli žiakov k správnemu výberu jedál. 

- počas prestávok bolo žiakom umožnené prechádzať sa v areáli školy a venovať sa 

pohybovým aktivitám na športovom ihrisku. 

- v predmete BIO boli v rámci tematického celku Človek a jeho zdravie zrealizované 

aktivizujúce metódy zamerané na zdravú výživu, stravovacie návyky a zlozvyky, 

zdravý životný štýl, režim dňa, voľný čas a odpočinok, riešili sa problémy obezity 

v súvislosti s príčinou neistoty a komplexov mladých ľudí. 

- v priebehu školského roka 2018/2019 Mgr. Pavlacová zorganizovala viacero 

kultúrnych akcií, ktoré slúžili na podporu duchovného zdravia žiakov a učiteľov 

 

Cieľ č. 2 – Zlepšiť životné prostredie školy a okolia 

- žiaci spolu s učiteľmi sa pravidelne zapájali do úpravy a čistenia školského areálu 

a okolia školy, upravovali školský pozemok, školské ihriská, zbierali odpadky, čistili 

záhony s kvetmi, hrabali trávu, podieľali sa na čistení priestorov pred školou, starali sa 

o kvetinovú výzdobu v priestoroch školy a v triedach. 

- v rámci športových akcií školy boli organizované výlety do blízkeho okolia, ktoré boli 

zamerané na kladný vzťah k prírode, k životnému prostrediu a k poznávaniu prírody. 

 

Cieľ č. 3 – Zlepšiť hospodárenie s odpadom 

- v predmete BIO boli v rámci tematického celku Človek a životné prostredie 

zrealizované aktivizujúce metódy, ktoré pomáhali žiakom vytvárať si správny postoj 

k životnému prostrediu, viedli žiakov k prevencii pred znečisťovaním 

a poškodzovaním životného prostredia, viedli žiakov k uvedomovaniu si potreby 
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separovania odpadov, k znižovaniu množstva odpadov a k odstraňovaniu konzumného 

spôsobu života.  

-  

Cieľ č. 4 – Zlepšiť medziľudské vzťahy 

- vedenie školy zorganizovalo a zabezpečilo pri príležitosti vianočných sviatkov a 

slávnostného ukončenia školského roka spoločné posedenia zamestnancov. 

- vedenie školy v spolupráci s pracovníkmi školy vyjadrilo úctu tým zamestnancom, 

ktorí sa dožili okrúhleho životného jubilea. 

- výchovný poradca zrealizoval so žiakmi besedu zameranú na odstránenie šikanovania 

medzi žiakmi, v spolupráci s triednymi učiteľmi a rodičmi pomáhal pri riešení 

konkrétnych problémov žiakov. 

- výchovný poradca zabezpečil v mesiacoch marec a máj 2019 besedu s príslušníkom 

policajného zboru na tému neštandardného správania sa mladých ľudí. 

-  

Cieľ č. 5 – Odstrániť zdraviu škodlivé návyky 

- v novembri 2018 koordinátor prevencie závislostí a sociálno-patologických javov 

zabezpečil sériu prednášok a aktivít, ktoré boli zamerané na prevenciu proti 

závislostiam, škodlivým návykom ohrozujúcim zdravie žiakov a pred násilím. 

- v predmetoch NBV, ETV, BIO, ZDR, SVP boli zrealizované aktivity zamerané na 

prevenciu závislostí, na správne využívanie voľného času a na dobré vzťahy v rodine, 

s priateľmi a v škole. 

  

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 289 

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 následnú 

tematickú inšpekciu na našej škole dňa 13.3. 2019. Predmetom inšpekcie bola realizácia 

externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.   

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 35 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  
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   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 2019 bol realizovaný na základe rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2019-2021 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK 

č.188/2018 zo dňa 26.11.2018. 

 

Príjmy spolu za organizáciu                      1 517 691 € 

Z toho 

Normatívny zdroj 111                              1 432 484 € 

Zdroje TSK 41                                               85 207 € 

 

Výdavky spolu za organizáciu                   1 517 691 € 

Normatívny zdroj 111                                1 432 484 € 

Zdroje TSK 41                                                 85 207 € 

 

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 2018/2019 pracovali žiaci v 15 krúžkoch. Počet žiakov, ktorí krúžky  

            na našej škole navštevovali bolo 261. Na jedného žiaka sme dostali 3,20 €/mesiac.  

            Tieto 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.   
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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.  

 

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). 

Hlavné úlohy na úseku praktického vyučovania v školskom roku 2018/2019: 

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 SOŠ obchodu a služieb 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. 
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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 Elektornizácia 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 2018/2019  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. 

 

 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 2018/2019 škola dosiahla tieto vyučovacie výsledky: 

 

V školskom roku 2018/2019 škola dosiahla nasledovné výchovno – vzdelávacie 

výsledky 447 žiakov, ktorí tvorili 21 tried: 
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• 61   žiakov prospelo s vyznamenaním 

• 93   žiakov prospelo veľmi dobre 

• 265 žiakov prospelo 

• 26   žiakov neprospelo 

• 2 žiaci neklasifikovaní  

 

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. 

 

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, 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. 

 

Zoznam zmluvných partnerov v školskom roku 2018/2019 

1 FROST - service, s.r.o.,Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne, Reštaurácia KMK LR 

2 JM hair TEAM, Bc. Jana Marošiová - konateľ, Hliny 1409/1, 017 01 Považská Bystrica 

         

3 Lorem Food s.r.o., Slatinská 2303/187, 018 61 Beluša, Teatro restaurant Púchov 

         

4 Miroslava Kuchaříková, Malé Koš.Podhradie 142, 01831 Košecké Podhradie, 
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Pohostinstvo Pod Orechom 

         

5 Hošták s.r.o., Dedovec 1748, 017 01 Považská Bystrica, Reštaurácia Hošták  

         

6 AIRPROJEKT s.r.o., Komenského 664, 020 01 Púchov, Kaderníctvo Pasáž  

         

7 BREZNA, s.r.o., Sklárska 175/12, 914 41 Nemšová, Pizza di Siusi, Pruské  

         

8 Alena Šišková, Moyzesova 1909/1A, 020 01 Púchov, Kozmetika Púchov  

         

9 Ing.Rastislav Jellúš,ul.1.mája 883/31,0201 Púchov Mestská kaviareň  

         

10 Michal Hajský - Amante, Námestie slobody 1624/31,020 01 Púchov  

         

         

11 Adriana Eglyová, Farská 1051/12, 018 61  Beluša , Kaderníctvo   

         

12 Ján Vlček, Májová 230/5, 020 01 Lednické Rovne    

         

13 Radka Štefániková,Rozkvet 2056/123, 017 01 Pov.Bystrica,Barber Shop Stefani PB 

         

14 Cristallo LR,s.r.o., Májová 226/11, 020 61 Lednické Rovne   

         

 

     Zoznam prevádzok v nadstavbovom štúdiu v školskom roku 2018-19 

P.č. 
 

01. BISTRO BELUŠA, s.r.o., Dr.Clementisa 1825/25, 018 61 Beluša 

02. B&M GROUP s.r.o., Žilinská 812, 017 01 Považská Bystrica 

03. Anna Beníková,  SHR, 018 13 Papradno 308/1 

04. PIZZA DI SIUZI, Pruské 

05. Hostinec „U ŠTEFANA“, Štefan Šttefanec, 018 54 Kameničany 

06. Ing.Richard GAJDOŠÍK, Rozkvet 2062/133, 017 01 Považská Bystrica 

07. Katarína Breznická, Janka Palu 6/11, 914 41 Nemšová 

08. Hostinec U ŠTEFANA, Kameničany 

09. Námorník,s.r.o.,Lánska 950, 017 01 Považská Bystrica 

10. PIZZA PerTutti, Orlové 132,  017 01Považská Bystrica 

11. Money SK s..r.o., Šoltésovej 491, 017 01 Považská Bystrica 

12. SOŠOS, hotel ŠTUDENT, Ul.Slovenských partizánov 1131/51,  Považská Bystrica 

13. Cafe VEŽE, Centrum 2304, 017 01 Považská Bystrica 

14. Pizzeria Tropic , 017 01 Považská Bystrica 

15. SOŠ OS, cukráreň AKADĚMIA, 1.mája 1264, 020 01 Púchov 
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16. Kaderníctvo VIVA, M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica 

17. KADERNÍCTVO  Katarína Garabíková, 018 02 Klieština 96 

18. Salón Simona, Simona Kalusová, Zubák 388, 020 64  

19. GAŠPÁREKOVÁ  ZUZANA, 018 57 Mikušovce 304 

20. Kaderníctvo Lucka, Visolaje 404, 018 61 Beluša 

21. Kadernícky salón Deane, Centrum 1749/45, 017 01 Považská Bystrica 

22. Kaderníctvo KATKA, Milena Adamičková, 020 72 Mojtín 54 

23. Hair Center PM, Štefánikkova 814/6, Pasáž, 020 01 Púchov 

24. Salón Jana, J.Hlinčíková, 017 01 Považská Bystrica 

25. KADERNÍCTVO, Jana Fujeríková, Mudroňova1666/9, Štefánikova 817, Púchov 

26. Kadernícky salón Sekret, Barbora Hlaváčová, Slopná 29, 018 21 

27. Veronika Tašková, Strelenka 606, 020 54 Lysá pod Makytou 

28. Haire center PM, Štefánikova 814/6, 020 01 Púchov 

29. HAIR SALÓN IVETT, štúrova 75/10, 018 41 Dubnica nad Váhom 

30. KADERNÍCTVO Katarína Garabíková, 018 02 Klieština 96 

31. KADERNÍCTVO  Jarmila Zlatošová, SNP 1679/233   017 01 Považská Bystrica 

 

              Zoznam prevádzok  - hotelová akadémia súvislá prax žiakov  

                          II.,III.,IV ročníka   v školskom roku 2018-19 
 

P.č.   

01. SPORT AQUA PÚCHOV, Nábrežie slobody 1926/4, 020 01 Púchov 

02. ALEXANDRA HOTEL, Dvory 581, 020 01 Púchov 

03. ALEXANDRA ŠPORT HOTEL, 1.mája 899, 020 01 Púchov  

04. HOTEL GINO PARK PALAC, Orlové 116, 017 01 Považská Bystrica 

05. HOTEL BOBOTY, Vrátna 515, 013 06 Terchová 

06. HOTEL ŠTUDENT, Ul.Slovenských partizánov 1131/51, Považská 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 2018/2019 sa v našej škole uskutočňovali nasledovné záujmové krúžky: 

 

 Zoznam  krúžkov v školskom roku 2018-2019 
 

P.č. Meno a priezvisko vyučujúceho Názov krúžku 

1. Jana Filová, PhDr. RUJ pre začiatočníkov a pokročilých 

2. Lukáš Helík, Mgr. Nová maturita s ANJ 

3. Jana Kapralčíková, Mgr. Svet internetu 

4. Lenka Kolmanová, Ing. Otestuj sa z ANJ 

5. Mária Michálková, Ing. Praktická ekonomika 

6. Adriana Pavlacová, Mgr. ART – žurka 

7. Miroslava Trenčanová, Mgr. Maturita trocha inak 

8. Oľga Barcíková, Bc. Carving-dekor 

9. Eva Budayova,Bc. Starostlivosť o ruky a nechty 

10. Anna Ciesarová, Bc. Krúžok mladého barmana a baristu 

11. Zuzana Ďurkechová, Bc. Ošetrenie pleti 

12. Ludmila Hamšíková, Ing. Trendy v stolovaní 

13. Viera Krátka, Bc. Tvorivosť v účesovej tvorbe 

14. Katarína Lipovská, Bc. Cukrarina trocha inak 

15. Marta Luhová,Bc. Starostlivosť o vlasy 

 

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. 
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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 607 

stravníkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 28.6. 2019.  

V Púchove dňa 18.10.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Mináriková, v. r. 

       riaditeľka školy 


