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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2021/2022 
 

 

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 

                                                    

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 

                                                    t.č.: 032/ 6555 111 

                                                    email: info@tsk 

 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie 

 

    Mgr. Iveta Mináriková             riaditeľka školy 

    Mgr. Miriam Kremeňová         zástupca riaditeľa pre TV 

    Ing. Gabriela Vráblová             zástupca riaditeľa pre TV 

    Ing. Nadežda Šajtlavová          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  2021/2022 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Rady školy. 

Na základe výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraja na uskutočnenie volieb do Rady   

školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264,  so  sídlom , číslo: 

TSK/2020/03450-19, zo dňa 06.03. 2020, v súlade     so     zákonom   č.  596/2003    Z.  z.    o 

štátnej   správe v  školstve a školskej samospráve a o zmene a  doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky  Ministerstva  školstva,  vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č.  291/2004   Z.  z., ktorou  sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 

zabezpečení v znení neskorších  predpisov sa uskutočnili voľby členov do rady školy. 

 

Voľby zo zástupcov rodičov  sa uskutočnili 23.09.2021. Voliči prichádzali jednotlivo 

z dôvodu tajného hlasovania a prísnych hygienických a protiepidemiologických opatrení 

v súvislosti s COVID-19.  Zvolení do rady školy boli:  

−  Tatiana Ganátová,  

−  Miroslava Kozová,  

mailto:info@sosospu.sk
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−  Gabriela Hošmánková. .  

 

Členovia rady školy tajným hlasovaním volili predsedu rady školy zakrúžkovaním 

poradového čísla najviac jedného člena, ktorého navrhovali na funkciu predsedu RŠ. 

Na základe výsledkov hlasovania bola za predsedu Rady školy pri Strednej odbornej škole 

obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264 Púchov,  so sídlom  Ul. 1. mája 1264, 020 01 Púchov,   

zvolená  Ing. Renáta Priklerová. 

Novozvolený predseda rady školy  Ing. Renáta Priklerová navrhla  za podpredsedu Rady 

školy Bc. Vieru Filovú.  Hlasovaním bola Bc. Viera Filová  zvolená za podpredsedu rady 

školy.  

 

Dňa 22. októbra 2021 riaditeľka školy Mgr. Iveta Mináriková požiadala členov Rady 

školy o schválenie per rollam -  Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2020/2021. Dňa 1.júla 2021 bola schválená na riadnom zasadnutí pedagogickej rady SOŠ 

obchodu a služieb Púchov. 

 

Dňa 4. marca 2022 predseda Rady školy pri SOŠOS Púchov požiadal členov Rady 

školy o schválenie per rollam  - Vyhodnocovacej správy Rady školy za rok 2021. Rada školy 

pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove schválila per rollam Vyhodnocovaciu správu Rady 

školy za rok 2021. 

 

Dňa 7. júna 2022 predseda Rady školy pri SOŠOS Púchov požiadal členov Rady školy 

o schválenie per rollam  - Plán výkonov na školský rok 2023/2024. Rada školy pri SOŠ 

obchodu a služieb v Púchove schválila per rollam Plán výkonov na školský rok 2023/2024. 

 

AKTUÁLNY ZOZNAM ČLENOV RADY ŠKOLY pri SOŠ obchodu a služieb 

v Púchove 

 

1. Ing. Renáta Priklerová  - zástupca pedagogických pracovníkov – predseda  

2. Bc. Viera Filová  - zástupca pedagogických pracovníkov - podpredseda  

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

4. Ing. Jozef Bystrický - delegát TSK, zástupca RUZ 

5. Ing. Milan Panáček  - delegát TSK  

6. Mgr. Rastislav Henek - delegát TSK   

7. Mgr. Roman Hvizdák - delegát TSK   

8. Tatiana Ganátová  - zástupca rodičov 

9. Gabriela Hošmánková - zástupca rodičov   

10. Miroslava Kozová - zástupca rodičov   

11. Karin Juhaniaková - zástupca žiakov   

 

Rada školy je funkčná od 12.10. 2021 

 

Členovia Rady školy pristupovali k jednotlivým úlohám aktívne a zodpovedne.  

Rada školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264 v Púchove sa 

i v nasledujúcom kalendárnom roku  bude stretávať podľa schváleného programu zasadnutí. 

 

Činnosť rodičovského združenia 

 

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

2021/2022 bola riadená výkonným výborom Rodičovského združenia pri SOŠ obchodu 

a služieb Púchov. Výkony výbor  pracoval v zložení Miroslava Babiarová – predsedníčka,  
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Miroslava Kozová – podpredseda,  Ing. Jaroslava Urbanová – tajomníčka,  Petra Szekelyová - 

hospodárka.   

      Vo svojej činnosti sa riadil schváleným plánom činnosti, schválenými zásadami 

použitia finančných prostriedkov a uzneseniami zasadnutí Rodičovskej rady. 

      V školskom roku sa uskutočnila 1 plenárna schôdza rodičovského združenia formou 

využitia školského rozhlasu v škole a 2 triedne schôdze rodičovského združenia 

v jednotlivých triedach. Ďalej sa uskutočnili 2 schôdze výkonného výboru rodičovského 

združenia , kde sa riešila  administrácia 2% daní, tvorba plánu činnosti a zásady hospodárenia. 

Rodičovské združenie vo svojej činnosti spolupracovalo s vedením školy. Svojimi 

finančnými prostriedkami napomohlo pri zlepšení materiálneho vybavenia školy. Finančne 

podporilo olympiády a študentskú radu. Zabezpečilo odmeny a knižné odmeny  pre najlepších 

žiakov. Finančné prostriedky, ktoré boli schválené na použitie pre zlepšenie materiálneho 

vybavenia školy, boli použité na nákup nábytku pre kabinet HA, zborovne, reklamných 

banerov, učebných pomôcok pre učebný odbor kuchár,  zriadenie telefónnej ústredne, internet 

pre hotel Študent, nákup šatníkovej lavice pre odbor kaderník, dosky na  otázky ZS v sume 

5 500 €.  

Rodičovské združenie prispelo aj na akcie ako Deň učiteľov, Deň jazykov, Mikuláš, 

ukončenie kalendárneho  roku, maturitné skúšky a záverečné  skúšky žiakov školy. 

      Pri hodnotení práce rodičovského združenia v tomto školskom roku musíme  kladne 

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

angažovanosť väčšiny rodičov. 

 

Žiacka školská rada 

 

September  

V mesiaci september prebehla voľba členov Žiackej školskej rady:  

- predseda Karin Juhaniaková,  

- podpredseda Alžbeta Kubašová,  

- členova ŽŠR –  Natália Bialoňová, Veronika Fuková, Mário Simon Hašík, Lenka 

Jarošová, Karin Morávková, Marianna Daňová, Zuzana Pénerová, Nikola Vraníková, 

Ema Juríčková,  

- Členovia žiackeho parlamentu:  

- Pokladník – Michaela Galafúsiková,   

- Výtvarný referent – Natália Žiačiková, Natália Turzová, Mário Janoško, Lenka 

Kojdiaková,  

- Kultúrny referent – Lucia Kapitániková, Klára Zacharová, Timea Toporová, Monika 

Ševčíková,  

- Športový referent – Nicolas Bednár, 

- Zapisovateľka – Ivana Budiačová.  

Žiacka školská rada zhotovila nástenku s fotkami členov ŽŠR a žiackeho parlamentu so 

schránkou a emailovou adresou ŽŠR, kde môžu študenti našej školy písať podnety pre ŽŠR.  

Členovia vytvorili spoločnú skupinu so všetkými členmi na sociálnej sieti a tiež spoločný 

email ŽŠR.  
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Október 

Pri príležitosti a príprave Európskeho dňa jazykov (01.10.2021) sa členovia ŽŠR 

inšpirovali aj brožúrou Spoznaj slovenské regióny od západu po východ cez zabudnuté 

recepty starých mám od Ivana Štefanca.   

Akciou Európsky deň jazykov sme našu školu zviditeľnili na viacerých úrovniach. 

Oslovili a pozvali  sme na akciu poslanca Európskeho parlamentu Ing. Ivana Štefanca, MBA, 

PhD., ktorého zastupovala asistentka Európskeho parlamentu – pani Vierkou Čeplíková.  

Tento deň bol určený pre všetkých študentov aj pedagógov našej školy. Študenti si 

pripravili a vyzdobili dve učebne. Prvá učebňa bola vyzdobená v ľudovom štýle. Študenti na 

výzdobu použili rôzne predmety starých mám a otcov.  

Druhá učebňa sa niesla v štýle Európskych krajín, kde si návštevníci a študenti mohli 

otestovať svoje vedomosti v cudzích jazykoch, napríklad pri priraďovaní bankoviek 

k jednotlivým štátom. Ich odmena bola ochutnávka jedál z daných krajín a taktiež aj program 

spojený s ochutnávkou  anglického pitia čaju.  

Celá akcia prebiehala v priateľskom duchu a študenti spolu s vyučujúcimi sa 

porozprávali pri netradičnej forme vzdelávania.  

November– Február  

ŽŠR bola v kontakte na sociálnej sieti, kde má vytvorenú skupinu so všetkými členmi. 

Pracovala na prípadných možných návrhoch aktivít, ktoré by v prípade vrátenia sa 

k prezenčnému vyučovaniu všetkých tried mohli uskutočniť.  

Apríl 

Dňa 28.4. 2022 sa členovia ŽŠR podieľali ako dobrovoľníci na verejnej zbierke DEŇ 

NARCISOV 2022, ktorú organizuje Liga proti rakovine na pomoc onkologicky chorým 

pacientom na Slovensku. Zbierky sa zúčastnili žiaci: Veronika Fuková, Natália Bialoňová, 

Karin Juhaniaková, Lenka Jarošová, Mário Simon Hašík, Ema Juríčková, Nikola Vraníková 

a Natália Žiačiková. Dobrovoľníci z radov Žiackej školskej rady ponúkali počas dňa kvet 

narcis všetkým, ktorí sa chceli zapojiť do zbierky darovaním dobrovoľného finančného 

príspevku. Celkovo sme vyzbierali 801,21 eur. Financie boli odovzdané na účet Ligy proti 

rakovine.         

Aktivity sme realizovali v spolupráci so ZRŠ (Ing. Jaroslava Urbanová), ktoré nám 

prispievalo na náklady spojené s jednotlivými aktivitami. ŽŠR spolupracuje aj s Mgr. 

Adrianou Pavlacovou, ktorá je zodpovedná za mediálne výstupy na internet z jednotlivých 

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

vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

 
V školskom roku 2021/2022 navštevovalo školu nasledovný počet žiakov denného štúdia: 

 

V študijných odboroch: 

hotelová akadémia            100 žiakov 

kozmetik              45 žiakov 

obchod a podnikanie           36 žiakov 

obchodný pracovník            14 žiakov 

spoločné stravovanie  42 žiakov 

vlasová kozmetika   20 žiakov 

 

V učebných odboroch: 

čašník, servírka  16 žiakov 

kuchár   32 žiakov 

cukrár   29 žiakov 

kaderník   42 žiakov 

hostinský                               7 žiakov 

  

So špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola evidovala 30 žiakov. 

 

c)  Údaje o počte uchádzačov do prvého ročníka strednej školy  

 
Z celkového počtu 274 uchádzačov na SOŠ obchodu a služieb Púchov:  

• 102  uchádzačov  sa hlásilo na učebné odbory   

• 93    uchádzačov sa hlásilo na študijné odbory  

• 35    uchádzačov sa hlásilo na štúdium hotelovej akadémie  

• 44    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 2021/2022 

je nasledovná: 

• 42  uchádzačov bolo prijatých na učebné odbory 

• 29  uchádzačov bolo prijatých na študijné odbory 

• 20  uchádzačov bolo prijatých na štúdium v hotelovej akadémii 

• 43  uchádzačov bolo prijatých na nadstavbové štúdium 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania 
 

V školskom roku 2021/2022 škola dosiahla nasledovné výchovno – vzdelávacie 

výsledky: počet žiakov - 363 žiakov, počet tried 18: 

•   60   žiakov prospelo s vyznamenaním 

•   85   žiakov prospelo veľmi dobre 

• 193 žiakov prospelo 

•   15 žiakov neprospelo 

•   10 žiakov neklasifikovaných  



 7 

 

V študijných odboroch z 243 žiakov: 

• 49   prospelo s vyznamenaním 

• 55   prospelo veľmi dobre 

• 121 prospelo 

•  14  neprospelo 

 4    neklasifikovaní 

  

V učebných odboroch zo 120 žiakov: 

• 11   prospelo s vyznamenaním 

• 30   prospelo veľmi dobre 

• 72   prospelo 

•   1  neprospelo 

•   6  neklasifikovaní 

 

Priemerná známka na žiaka v školskom roku 2021/2022:  2,21 

 

Maturitné skúšky: 

Celkový  počet maturantov - absolventov: 47 žiakov 

 

Výsledky MS:  

ANJ /B1 40  žiakov,  priemer -  2,00 

ANJ /B2   1  žiak,      priemer -  1,00 

NEJ / B1  6   žiakov,  priemer -  1,67 

TČOZ  47  žiakov,  priemer -  2,49 

PČOZ  52  žiakov,  priemer -  2,10 

SJL  47  žiakov,  priemer -  2,04 

 

V školskom roku 2021/2022 absolvovali záverečné skúšky nasledovné učebné odbory: 

 

6444 H 00 čašník, servírka                

6456 H 00 kaderník     

2964 H 00 cukrár                                                     

6445 H 00 kuchár                                

  

Z celkového počtu 39 žiakov: 

• vyznamenaní: 9 

• prospelo veľmi dobre: 6 

• prospelo: 24 

 
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 gastronomických predmetov 

2. PK negastronomických  predmetov 

3. PK cudzie jazyky  

4. PK prírodovedné predmety, telesnej výchovy a športu  

5. PK slovenský jazyk a spoločensko-vedné predmety  
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Predmetové komisie zasadali podľa časového harmonogramu zasadnutí a plánu práce, 

vypracovaného a schváleného na úvodnom zasadnutí PK na školský rok 2021/2022. Mnohé 

úlohy boli riešené i priebežne mimo zasadnutí. 

Tematické plány boli spracované, odovzdané a rešpektovali rozsah povolených úprav.  

 

Zoznam študijných odborov v školskom roku 2021/2022: 

6323 K   hotelová akadémia   

6446 K   kozmetik 

6352 M  obchod a podnikanie 

6442 K   obchodný pracovník 

 

Zoznam učebných odborov v školskom roku 2021/2022:  

6444 H čašník, servírka 

6445 H kuchár  

2964 H cukrár  

6489 H hostinský  

6456 H kaderník 

 

Nadstavbové štúdium: 

6421 L spoločné stravovanie  

6426 L vlasová kozmetika 

 

Učebné odbory, v ktorých škola zabezpečovala duálne vzdelávanie v školskom roku: 

 

6445 H kuchár -7 žiakov 

6444 H čašník, servírka – 5 žiakov 

2964 H cukrár – 1 žiak 

6456 H kaderník – 3 žiaci 

6489 H hostinský – 3 žiaci 

6352 M obchod a podnikanie – 2 žiaci 

6442 K obchodný pracovník – 1 žiak 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických  zamestnancov školy 

 
    Prepočítaný počet zamestnancov k 30.6.2022 spolu            75,9 

    Z toho 

- počet učiteľov                                                                 30,5 

- počet odborných zamestnancov                                        1,0                                           

- počet majstrov odborného výcviku                                 16,0 

- počet nepedagogických pracovníkov                              28,4 

 

    Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle 

vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov.  

  

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 
Pedagogickí pracovníci sa za uplynulé obdobie vzdelávali na základe usmernení 

Ministerstva školstva a podľa článku 10 pracovného poriadku pre pedagogických 
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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.  

 

     V školskom roku 2021/2022 absolvovali:  

 

    - adaptačné vzdelávanie 1 pedagogický zamestnanec 

    - aktualizačné vzdelávanie 47 pedagogických zamestnancov 

    - inovačné vzdelávanie 5 pedagogických zamestnancov 

    - funkčné vzdelávanie 1 pedagogický zamestnanec 

    - rozširujúce moduly funkčného vzdelávania 4 pedagogickí zamestnanci 

    - špecializačné vzdelávanie 0 pedagogických  zamestnancov 

 

Prioritným cieľom vzdelávania dospelých na našej škole je stopercentná kvalifikovanosť 

pedagogických zamestnancov a neustále oboznamovanie sa s novými informáciami, 

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

finančné ocenenie, samostatnosť a zodpovednosť za realizované projekty. 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
  

Praktické vyučovanie 

 

Súťaže mimo školy: 

 Žiaci z odborného výcviku z odborov cukrár, kuchár, čašník, hotelová akadémia, 

kaderník, kozmetik pod vedením majstrov OV nemali možnosť počas I. polroka školského 

roka  reprezentovať našu školu z dôvodu pandémie Covid 19. V II. polroku najlepší žiaci 

z odborného výcviku z odborov cukrár, kuchár, čašník, hotelová akadémia, kaderník, 

kozmetik pod vedením majstrov OV reprezentovali našu školu na celoslovenskej súťaži. 

Banskobystrický – Memoriál Jána Michnu – Gastro Cup 2022 

Memoriál Jána Michnu – Gastro Cup 2022 sa konal 18. marca 2022 v hoteli Národný 

dom v Banskej Bystrici. Súťaž bola určená pre žiakov stredných odborných škôl, hotelových 

akadémií a odborných učilíšť, rozdelená pre juniorov a seniorov.  

 

V súťaži Poézia v gastronómii odbor cukrár, našu školu reprezentovali dve žiačky 

I.SB Annamária Kuchtová a Lucia Kardošová.  Pripravovali misu dezertov Petit fours 

s modernými prvkami gastronómie. Súťažná práca žiačok bola ocenená zlatou medailou 

v kategórii cukrár junior.  
 

Úspech našich majstrov OV aj žiakov na súťaži bol zverejnený aj v médiách – televízia 

JOJ, televízia Markíza. Zároveň články v odborných časopisoch GASTRO, 

Považskobystrické novinky, Púchovské noviny a na webových stránkach TSK Trenčín. 

 

Ostatné aktivity počas školského roka 2021/2022: 

 

Tekvica v kuchyni 

Tekvica patrí k jeseni a v kuchyni má všestranné využitie. Pripravujeme z nej slané 

i sladké pokrmy. Rôzny sortiment týchto pokrmov pripravili žiaci  II.AH  s majsterkou OV 
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Mikulovou Janou, ktoré upútali pozornosť návštevníkov prezentáciou na pracovisku 

praktického vyučovania v  školskej jedálni.    

 

        Welcome drink pri  príležitosti oceňovania pedagógov okresu Púchov. 

Dňa 25.3.2022 študenti II.AH pod vedením majstrov odborného výcviku pripravili pre 

ocenených pedagógov púchovského okresu Welcome drink spojený s pohostením. Študenti 

v odbore kuchár pripravili Finger food. Pri jeho príprave mali možnosť precvičovať si 

precíznosť, trpezlivosť, estetiku a samozrejme chuť podávaného jedla. Čašníci mali možnosť 

pripraviť a vhodne esteticky naaranžovať servis pre podávanie welcome drinku a finger food. 

Pozvaní hostia a ocenení pedagógovia kladne ocenili výkony svojich žiakov. 

So študentmi pracovali PaedDr. Mikulová Jana, Bc. Ciesarová Anna. 

 

Ukážka balenia darčekov od obchodných pracovníkov 

Pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami si žiaci triedy I.A a II.A zo študijného 

odboru obchodný pracovník, pripravili prezentáciu darčekového balenia. Vkusne zabalené 

darčeky potešia tých, ktorí počas týchto sviatkov oslavujú narodeniny, meniny, ale môžu byť 

aj súčasťou veľkonočnej dekorácie v interiéri. 

 

Návšteva Prezidentky SR Zuzany Čaputovej v Púchove. 

Dňa 13. apríla navštívila mesto Púchov Prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá prijala 

pozvanie primátorky mesta Kataríny Henekovej. Naša škola sa podieľala na udalosti 

prípravou cateringu na mestskom úrade v Púchove. Pohostenie pripravovali žiaci z III.C 

odbor cukrár a žiaci z I.AH pod vedením Mgr. J. Zaukolcovej, PaedDr. J. Mikulovej a Bc. A. 

Ciesarovej. 

 

Deň Regiónov 13.4. 2022 Bratislava 

Škola dostala možnosť prezentovať svoju činnosť na významnom podujatí Deň 

regiónov pri príležitosti osláv dvadsaťročnej existencie samosprávnych krajov, ktoré sa 

v jeden deň predstavili v Starej Tržnici v Bratislave. Cukrári z  III.C pripravili chutné lístkové 

koláčiky a žiaci z I. AH v školskej jedálni pripravovali zemiakový posúch a veľkonočné 

kanapky. Do Bratislavy tieto výrobky boli prezentovať a ponúknuť širokej verejnosti dve 

žiačky z I. AH.  

So študentmi pracovali a odborne ich viedli: Mgr. Jozefína Zaukolcová, PaedDr. 

Mikulová Jana, Bc. Ciesarová Anna. 

 

Oceňovanie najlepších ovocných destilátov. 

V Dohňanoch sa v sobotu 23.4.2022 oceňovali najlepšie ovocné destiláty. Pre 

pozvaných hostí, odborníkov aj verejnosť bola pripravená ochutnávka ovocných destilátov od  

vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky aj Maďarska. Akcie sa zúčastnili študentky  

II. AH hotelovej akadémie, ktoré zabezpečovali obsluhu hostí pri ochutnávkach.  

Organizátori vyjadrili študentkám pochvalu a poďakovanie za výborné zvládnutie 

celého servisu pri podávaní nápojov aj spokojnosti hostí. 

 

Darčeková balenie 

Študentky I.A Karolínka Horňáková a Šárka Poljaková počas školského roka 

preukázali, že majú veľmi tvorivé nápady pri darčekovom balení. Pripravili prezentáciu 

darčekového balenia rôznych dezertov a cukroviniek.   
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Kaderníctvo Viki  

Dňa 30.5.2022 sa v kaderníctve Viki OV začal netradične. Konalo sa tu odborné  

školenie s názvom „Spoločenské účesy“, ktoré pripravila na základe dlhoročnej spolupráce 

firma Slovhair- Biutli. Zúčastnili sa ho žiaci II. C odbor kaderník.  

 

Obchodná zástupkyňa Martina Bugarová privítala renomovanú kaderníčku 

z Partizánskeho, ktorá pútavou formou zahájila školenie, keď zaujímavo načala problematiku 

česania spoločenských účesov. Predviedla celú paletu kreatívnych nápadov, informovala 

o problémoch, ktoré môžu nastať pri česaní vlasov a predviedla aj praktické ukážky. Žiačky 

pod jej vedením si mohli vyskúšať techniky česania. 

 

Oslavy v CVČ Včielka Púchov 

Dňa 10.6.2022 CVČ Včielka oslavovalo 60. výročie založenia. Pri príležitosti výročia 

škola zabezpečila catering. Hostí v Divadle sme privítali  retro Welcome drinkom a malým 

pohostením. Po kultúrnom programe nasledoval raute. Pri jeho príprave a realizácii mali 

možnosť žiaci hotelovej akadémie, pod vedením majstrov OV, nadobudnúť nové vedomosti 

a zručnosti. Akciu pripravovali žiaci II.AH pod vedením MOV Bc. Anny Ciesarovej odbor 

čašník, I.AH pod vedením MOV PaedDr. Jany Mikulovej odbor kuchár a odbor cukrár pod 

vedením MOV Bc. Kataríny Lipovskej. 

 

12. ročník Majstrovstiev Slovenska – Barista junior  

Po absolvovaní baristického kurzu sa žiačky Júlia Kukučiarová a  Lucia Vrabcová  

z  II.AH zúčastnili Majstrovstiev Slovenska – Barista Junior, ktoré sa konali v Nových 

Zámkoch dňa 15.6.202. Súťaž pozostávala z prípravy dvoch espress, dvoch cappuccín, 

alkoholického alebo nealkoholického drinku a servírovanie hosťom. Získali sme 2 ocenenia. 

Bc. Ciesarovej žiačky pripravovala. 

• Júlia Kukučiarová  - cena za najlepší alkoholický nápoj  

• Lucia Vrabcová  - cena za najlepšie Espresso  

 

Oceňovanie Beckovské slnko 2022 

Beckovské slnko je výnimočný kultúrny projekt, ktorého cieľom je propagácia a 

vyjadrenie uznania významným osobnostiam z oblasti kultúry, športu, vedy a spoločenského 

života. V rámci projektu Beckovské slnko so ocenenia tí, ktorí svojím celoživotným dielom 

posúvali hranice v oblasti ich pôsobenia a šírili dobré meno Slovenska v zahraničí. „Chceme 

týchto ľudí tiež zviditeľniť, aby sme aj my a naša mladšia generácia vedeli, že na Slovensku 

máme výnimočné osobnosti, na ktoré môžeme byť v celosvetovom meradle právom hrdí a 

ktoré sú veľkou inšpiráciou aj pre ďalšie generácie. Autorom myšlienky a realizátorom akcie 

je nepolitické a nekomerčné združenie Konzorcium Beckovské slnko sídliace v Bratislave.  

15.6.2022 bol už VIII. Ročníkom. Naša škola sme pripravovala sladkú odmenu pre ocenenú 

pani Emíliu Vášaryovú,  ktorú odovzdal moderátor Juraj Bača.Torta v tvare Beckovského 

hradu vážila 15 kg a pripravovala ju MOV Mgr. Jozefína Zaukolcová spolu so žiačkami  

odboru cukrár II.B.  

 

Dni mesta Považská Bystrica 

Dňa 17.6.2022 sme v našej reštaurácii hotela Študent zabezpečovali slávnostný raut 

pre pozvaných hostí pre mestský úrad v Považskej Bystrici pri príležitosti 76. výročia 

udelenia štatútu mesta. Jedlá pripravili MOV Bc. Skorková a zastupujúca MOV Bc. 

Barcíková so žiakmi II.AH, II.B. a III. B triedy. O príjemné posedenie sa postarali MOV Bc. 

Trošková, MOV Mgr. Kavalíková a vedúca hotela Mgr. Staňová so žiakmi II.C a III. B triedy. 

Dezerty pripravili žiačky - cukrárky pod vedením Mgr. Zaukolcovej a Bc. Lipovskej. 
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Pripravili sme chutné jedlá ako napr. konfitované kačacie prsia s červenou kapustou, lokšami, 

pečené kolená, panenka na bylinkách, vykostené kuracie stehná, rezníky. 

Nezabudli sme ani na bezmäsitú ponuku jedál ako napr. plnené šampiňony, vyprážaná cuketa, 

pečené batáty, cestovinový šalát so zeleninou, mrkvový šalát s jablkami. 

 

Slávnosť manželstva 

Dňa 26.6.2022  v Divadle Púchov sa konala slávnosť, na ktorú si vedenie mesta  

Púchov pozvalo manželské páry, ktoré oslavovali 50, 55, 60 a 65 výročie uzatvorenia 

manželstva. Študenti hotelovej akadémie  zabezpečovali catering pre túto inšpirujúcu 

a príjemnú slávnosť. Malé sladké potešenie pripravovali naši cukrári. 

Akciu pripravovali žiaci I.AH pod vedením MOV Bc.A. Ciesarovej a III.C odbor cukrár pod 

vedením Bc. K. Lipovskej 

 

Baristický kurz 

V dňoch 30.5.-2.6. 2022 študenti III.AH a vybraní študenti II.AH a 1.AH, žiaci 

nadstavbového štúdia sa zúčastnili baristického kurzu, ktorý sa konal v priestoroch Cukrárni 

Akadémia. Po plne prežitých štyroch dňoch s kávou ho všetci úspešne zvládli. Naplnení 

novými informáciami, skúsenosťami môžeme do sveta vyraziť už ako právoplatní baristi 

juniori. Veľká vďaka však patrí najmä výborným lektorom Školy Baristu , ktorí nás celým 

kurzom s úsmevom sprevádzali a ,,zasväcovali“ do sveta kávy. Odchádzali sme s výborným 

dojmom a pocitom, že môžeme skúsenosti uplatňovať v bežnom živote alebo nastávajúcej 

profesii.  

  

Teoretické vyučovanie 

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

Školského vzdelávacieho programu Ekonomika a služby II.  

Zasadnutia predmetových komisií sa uskutočňovali podľa plánu práce a časového 

harmonogramu. Na zasadnutiach sa štvrťročne vyhodnocovali dosahované výsledky 

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

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

Učitelia všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov:  

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

hodinách 

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

literatúry, odborných časopisov a internetu a prezentovaniu získaných poznatkov 

formou  referátov a prezentácií  

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

vyhlášok, odbornej literatúry a časopisov  

 

Učitelia sa starali o pridelené zbierky. Pod vedením členov PK pracovalo na škole 28 

krúžkov. Počet žiakov, ktorí navštevovali krúžky  je 337. 

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

vzdelávania na základe plánu profesijného rozvoja. Absolvujú aktualizačné,  

špecializačné, inovačné a atestačné  štúdiá. 
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Predmetová komisia gastronomických predmetov 

1. Zasadnutia PK 

- uskutočňovali sa podľa plánu práce a časového harmonogramu schváleného na  

úvodnom zasadnutí PK až do začiatku koronakrízy 

 

- pravidelne sa ich zúčastňovali zástupcovia  vedenia: riaditeľka školy Mgr. Iveta 

Mináriková, zástupkyňa školy pre PV Ing. Nadežda Šajtlavová, zástupkyňa školy pre 

TV Mgr. Gabriela Vráblová, podľa potreby tiež majstri OV 

 

- na zasadnutiach sa pravidelne hodnotili výchovno-vyučovacie výsledky študentov 

hotelovej akadémie, odborov kuchár, čašník, cukrár, hostinský, odbor nadstavbového 

štúdia spoločné stravovanie 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 gastronomických odborných predmetov vypracovali podľa školského 

vzdelávacieho programu alebo upravili tematické plány /schválené boli na 1. zasadnutí 

PK/ 

 

- výchovno-vzdelávacie 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 

 

- finančná gramotnosť – členovia zrealizovali  na odborných predmetoch v mesiaci 

september 

 

       3. Výchovno-vzdelávací proces 

Členovia predmetovej komisie plnili nasledovné úlohy: 

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

vyučovacích hodinách, 

- viedli  študentov k samostatnej práci a získavaniu informácií aj z odbornej literatúry, 

odborných časopisov a internetu a prezentovaniu získaných poznatkov formou referátov, 

projektov, gastrokalendárov / Ing. Urbanová IV.AH /, 

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

z novelizovaných zákonov, vyhlášok, odbornej literatúry, časopisov, využívali odborné 

internetové stránky s gastrotematikou a tematikou zameranou na CR a hotelierstvo, 

- odborné  exkurzie pre študentov sa nezrealizovali z dôvodu koronakrízy, 

- počas dištančného vzdelávania členovia PK aktívne na online hodinách pracovali so žiakmi 

na jednotlivých témach, aby nadobudli nielen teoretické ale i praktické vedomosti. 
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Výstupná skúška z predmetov EPP, TOB 

- Ing. Kadlecová  vypracovala organizačné zabezpečenie pre študentov III.AH sk. NEJ, 

realizovalo sa vylosovanie tém, 

- konzultácie sa uskutočnili dištančne i prezenčne, žiaci si pripravili organizačné 

zabezpečenie, ktoré využili pri realizácii po návrate do školy, 

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

- slávnostnú tabuľu žiaci robili podľa vylosovanej témy, 

- výstupná skúška bola zdokumentovaná fotodokumentáciou a prezentáciou v Power Point – e 

alebo  Word – e, 

- práca študentov bola hodnotená komisiou podľa schválených kritérií, 

- podobným spôsobom zrealizovali výstupné skúšky študenti III.AH sk. ANJ s Ing. Šubom. 

Maturitné skúšky 

Členovia predmetovej komisie pracovali ako administrátori pri písomnej externej a internej 

časti maturitnej skúšky. 

- členmi skúšobných predmetových komisií v našej škole boli: Ing. Chanová, Ing. Vaštíková, 

Ing. Urbanová, Ing. Kadlecová, Ing. Šuba 

- členmi skúšobných predmetových komisií na iných školách boli: Ing. Vaštíková, Ing. Šuba, 

Ing. Urbanová  / SOŠ OaS Jilemnického Trenčín,/ 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

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

vypracovali organizačné zabezpečenie skúšok, 

- zabezpečili vylosovanie rozdelenia študentov a jednotlivých pozícií, 

- viedli konzultácie so žiakmi podľa zadelenia, 

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

realizovali v dňoch 26. – 27.4.2022, 

- Ing. Šajtlavová, Ing. Kadlecová boli členmi skúšobnej komisie TČ OZ MS HA, 

- Ing. Urbanová,  Ing. Vaštíková, Ing. Šuba boli vedúci prác žiakom nadstavbového štúdia v 

rámci praktickej MS, 

- Ing. Šuba bol konzultantom maturitných prác žiakov v odbore OaP so zameraním na CR 

IV.A  a zároveň členom skúšobnej komisie praktickej časti MS IV.A v odbore spoločné 

stravovanie v triede II. SA. 
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Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

- maturitné témy boli inovované, 

- členovia predmetovej komisie pripravovali žiakov na úspešné zvládnutie tejto časti 

maturitnej skúšky v V.AH v odbore HA  - Ing. Šajtlavová,  Ing. Kadlecová, 

- Ing. Šuba skúšal v IV.A v odboroch OaP a kozmetik, Ing. Vaštíková II.SA v odbore vlasová 

kozmetika. 

Záverečné skúšky 

- Ing. Vaštíková a Ing. Chanová sa zúčastnili ako členky skúšobnej komisie praktickej 

záverečnej skúšky 22.-23.6.2022 a ústnej časti 24.6.2022 v triede III.B, III.C, 

 

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

Pruské odbor mäsiar, cukrár a biochemik – mliekarská výroba v dňoch 16. – 21.6.2022. 

 

Ostatné činnosti 

- členovia predmetovej komisie HA spolupracovali so zástupkyňou pre TV Mgr. Vráblovou 

a zabezpečovali výber študentov na súvislú odbornú  prax, 

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

študentov, 

- Ing. Vaštíková  sa podieľala na inovovaní ŠKVP odboru čašník, servírka duál, Ing. 

Urbanová odbor čašník, Ing. Šuba odbor hostinský, Ing. Kadlecová odbor hotelová akadémia, 

- Ing. Urbanová a Ing. Šuba pripravili pre žiakov 8. a 9. ročníkov tvorivé dielne, 

- Ing. Vaštíková – vypracovala  návrh zariadenia a vizualizáciu odbornej učebne č.26 

- triedni učitelia riešili výchovno-vyučovacie problémy na triednických hodinách, podľa 

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

začlenených žiakov, 

- Ing. Kadlecová zorganizovala koncoročný výlet s triedou I.B. 

PK negastronomických predmetov 

 

Činnosť predmetovej komisie OP v školskom roku 2021/2022 sa riadila Školským 

vzdelávacím programom Obchod a služby vychádzajúceho zo Štátneho vzdelávacieho 

programu. PK zabezpečovala súlad stanovených cieľov po obsahovej a metodickej stránke 

s cieľmi stanovenými v pláne práce PK. 

Zasadnutia PK sa uskutočňovali v súlade s časovým plánom práce PK, s výnimkou 

doby dištančného vzdelávania počas ktorého PK zasadala on-line, 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 Mgr. Miriam Kremeňová 
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a zástupkyňa pre odborný výcvik Ing. Nadežda Šajtlavová, hlavná majsterka Bc. Viera Filová 

a podľa možností riaditeľka školy Mgr. Iveta Mináriková a majstri odborného výcviku. 

V rámci zabezpečovania kompetencií stanovených Štátnym vzdelávacím programom 

plnila PK  úlohy v nasledovných oblastiach: 

1. Tematické plány 

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

prerokované schválené v PK, 

2. Výchovno-vzdelávací proces 

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

štandardy nasledovné úlohy: 

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

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

literatúry, časopisov, internetu a k ich prezentácií a referátov, 

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

vhodné učebnice z odbornej literatúry, časopisov, novelizovaných zákonov, 

vyhlášok, 

- v čase dištančného vzdelávania všetci členovia PK uskutočňovali vyučovací 

proces prostredníctvom PC techniky, formou ON LINE vzdelávania, všetci boli 

v kontakte so žiakmi, ktorých učili v školskom roku 2021 – 2022. Na on-line 

výučbu využívali  internetové aplikácie: ZOOM, GOOGLE MEET, najmä však 

EDUPAGE a mailovú komunikáciu. 

Stály kontakt bol aj medzi jednotlivými členmi PK prostredníctvom mailovej 

a telefonickej komunikácie. 

 

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

- Ing. Kryštofová, Ing. Michálková, Ing. Kanderková, Ing. Beláková, Ing. 

Krajíčková  sa podieľali na príprave  praktickej časti MS, formou obhajoby 

vlastného projektu pre študentov nadstavbového štúdia v triedach II.SA -  vlasová 

kozmetika a spoločné stravovanie, ako konzultanti prác, ktoré boli študentom 

zadané. 

 

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 – 

vlasová kozmetika, IV.A - kozmetik), Ing. Beláková, Ing. Michálková (IV.A 

obchod a podnikanie, Ing. Štefeková (V.AH, IV. A obchod a podnikanie), Ing. 

Kanderková (II.SA  spoločné stravovanie, IV.A obchod a podnikanie). 
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Záverečné skúšky 

- všetky témy pre záverečné skúšky: praktická časť a teoretická časť boli 

prerokované a odsúhlasené v PK Negastro 

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

kuchár, čašník, servírka - Ing. Beláková, III.C - kaderník - Ing. Kryštofová - 

pripravili  otázky pre ústnu časť záverečných skúšok. 

 

Ostatné činnosti 

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

odborné predmety odboru kozmetik v SOŠOS Ul. Jilemnického v Trenčíne, 

- Ing. Alena Štefeková a Ing. Iveta Beláková boli delegované za predsedu PMK 

odborné predmety pre HA v SOŠOS na Jilemnického Ul. V Trenčíne, Ing. Alena 

Štefeková bola delegovaná aj za predsedu komisie pre záverečné skúšky odboru 

skladový pracovník v SOŠOS v Trenčíne, 

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

vlastného záujmu, 

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

- Pod vedením Ing. Aleny Štefekovej sa zúčastnili štyria študenti z V. AH  

ekonomickej súťaže Podnikový hospodár v Košiciach, ktorá bola uskutočnená  on-

line, 

- pod vedením Ing. Aleny Štefekovej sa zúčastnila študentka z V.AH Lenka 

Jarošová krajského kola EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY, ktorá bola tak isto 

uskutočnená on-line, 

- Ing. Kanderková usporiadala 29.3. 2022 prednášku pod názvom „OD BIZNIS 

PLÁNU K PODNIKANIU“ ktorej sa zúčastnili žiaci I.SB triedy, 

- Pod vedením Ing. Kanderkovej bola zrealizovaná charitatívna činnosť v CSS – 

SLOVEN v Slávnici, v rámci ktorej žiačky I.SA – vlasová kozmetika a II.C – 

kaderník poskytli kadernícke služby klientom tohto zariadenia, 

- Ing. Štefeková, Ing. Kanderková  v mesiaci máj vypracovali a odovzdali rozvojový 

projekt „DNI FINANČNEJ GRAMOTNOSTI“, 

- Ing. Štefeková pripravila a zrealizovala v spolupráci s kolegyňou Mgr. 

Tarabusovou zážitkové vzdelávanie – východná Morava, pod názvom „ NA 

SKOK K SUSEDOM“ podporovaný a financovaný TSK so žiakmi I.SB triedy. 

  

PK  prírodovedných predmetov, telesnej výchovy a športu 

 

• Nové tematické plány boli vypracované podľa aktuálnych osnov ŠkVP. Staré tematické 

plány boli aktualizované a doplnené.  

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

ďalšej práci v triedach - vyhodnotila Mgr. Longauerová v spolupráci s Mgr. Luptákovou. 

 

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

gramotnosti“, ktorej cieľom bolo zvýšiť finančnú a informačnú gramotnosť žiakov 
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v bežnom živote. Na hodinách matematiky, hospodárskych výpočtov a informatiky riešili 

úlohy súvisiace s kurzovými operáciami v bankách. 

 

• Mgr. Longauerová zorganizovala školské kolo matematickej olympiády, ktorej sa 

zúčastnilo 7 študentov. 

 

• Mgr. Luptáková, Mgr. Rusnáková, Mgr. Longauerová vypracovali 3 sady testov pre 

intaktných a 3 sady pre zdravotne znevýhodnených žiakov na prijímacie skúšky z MAT. 

Tiež sa podieľali na ich oprave počas prijímacích skúšok. 

 

• Mgr. Luptáková  vykonávala na škole funkciu koordinátora  matematickej  medzinárodnej 

súťaže „MATEMATICKÝ KLOKAN“. Súťaž sa konala 11.4.2022 a  zúčastnilo sa jej 7 

študentov  v kategóriách JUNIOR O34  KADET O12.  

 

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

krúžkov, 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, vysvedčení a všetkých príslušných tlačív. 

 

• Ing. Kapralčíková vykonávala funkciu školského koordinátora pre žiakov so ŠVVP. 

 

• Ing. Kapralčíková  zabezpečovala údržbu počítačov v učebniach. 

 

• Ing. Kapralčíková zorganizovala pre žiakov II.A zážitkové vzdelávanie Bratislava – 

Devín. 

 

• Ing. Kapralčíková spolu organizovala 3 prednášky pre študentov I.A, II.A, III.A v oblasti 

získavania mediálnych kompetencií, ktoré sa uskutočnili v POS Považskej Bystrici .  

 

• Mgr. Rusnáková viedla školskú knižnicu. 

 

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

on-line. 

 

• Mgr. Rusnáková zastávala funkciu predsedu školskej maturitnej komisie a tiež predsedu 

predmetovej maturitnej komisie MAT na Spojenej škole I. Krasku Púchov. 

 

• Mgr. Rusnáková zabezpečila pre študentov našej školy geografickú projekciu „Irán – 

zahalená krása“ z cyklu SVET OKOLO NÁS. 

 

• 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 a údržbu počítačov. Podieľala sa na 

aktualizácii a kompletizácii ŠkVP.  
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• Ing. Kolmanová zastávala funkciu predsedu predmetovej maturitnej komisie ANJ na 

Spojenej škole I. Krasku Púchov. 

 

• Ing. Kolmanová opravovala PFIČ MS z ANJ.   

 

• Vyučujúce výpočtovej techniky svojou poradenskou činnosťou sa podieľali na zvyšovaní 

počítačovej gramotnosti žiakov aj učiteľov. 

 

• Vyučujúce TSV zorganizovali účelové cvičenia č.1 pre I. roč. a č.3 pre II. roč. v septembri 

2021 a účelové cvičenia č.2 pre I. roč. a č.4 pre II. roč. v máji 2022. 

 

• Vyučujúce TSV pripravili kurz „ Ochrana života a zdravia „ pre III.B, III.C od 31.5. do 

2.6.2022 a pre III.A, III.AH od 6.6.do 8.6.2022.  

 

• Zdravotne znevýhodnení žiaci 3. zdravotnej skupiny  v počte 15 sa v čase prezenčného 

vyučovania  zúčastňovali riadnych hodín telesnej a športovej výchovy, kde  pod 

dohľadom vyučujúcich individuálne plnili osnovy pre oslabených žiakov.  Do 4. 

zdravotnej skupiny oslobodených bolo zaradených 35 žiakov, ktorí sa podľa vyhlášky MŠ 

tiež  zúčastňovali riadnych hodín telesnej a športovej  výchovy. 

 

• Mgr. Strelčíková reprezentovala spolu s 15 študentami našu školu na 24 hodinovej 

plaveckej štafete mesta Púchov. 

 

• Mgr. Strelčíková sa podieľala na prepracovaní a doplnení maturitných otázok z odborných 

predmetov pre odbor kozmetik. 

 

• Mgr. Luptáková spolupracovala na brigádach študentov našej školy v rámci Dňa Zeme 2.a 

9. 5.2022, kde sa čistili brehy Váhu. 

 

• Mgr. Luptáková pripravila pre zamestnancov našej školy prednášku z civilnej ochrany 

v rámci aktualizačného vzdelávania.  

 

• 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 aktivitách na internetovú stránku školy. 

 

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

 

PK cudzích jazykov 

Predmetová komisia cudzích jazykov pravidelne zasadala podľa vopred schváleného 

časového harmonogramu PKCJ pre školský rok 2021/2022. Učitelia CJ si zodpovedne plnili 

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

organizovala SOŠ obchodu a služieb Púchov.  



 20 

V mesiaci september 2021 členovia komisie vypracovali svoje časovo- tematické plány na 

školský rok 2021/2022 a tematické plány krúžkov, ktoré po celý školský rok viedli. Členovia 

PK CJ sa zúčastnili online školení určené pre tvorbu plánov v elektronickom priestore 

Edupage ako aj školení pre tvorbu testov a prácu triedneho učiteľa v priestore Edupage. 

V mesiaci november 2021 sme usporiadali školské kolá olympiád v nemeckom a 

anglickom, jazyku. Olympiáda v anglickom jazyku prebehla prezenčnou formou pre kategóriu 

2B. Víťazkou kategórie sa stala Timea Toporová, žiačka III.AH, ktorá postúpila do okresného 

kola. Olympiáda v anglickom jazyku pre kategóriu 2A bola zrušená, študenti boli v danom 

čase pre pandémiu covid 19 v karanténe. Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku 

prebehlo online formou podľa pokynov Iuventy. Víťazkou kategórie 2B sa stala Natália 

Žiačiková, žiačka IV.AH., ktorá postúpila do okresného kola. Školské kolá zorganizovali a 

žiakov pripravovali Mgr. Renáta Slugeňová,  Mgr. Zuzana Čerňanová a Ing. Renáta 

Priklerová.  

V mesiaci január 2022 žiačka Natália Žiačiková (IV.AH) bola úspešná v olympiáde 

v nemeckom jazyku, umiestnila sa na 1.mieste a postúpila do krajského kola.  

Žiačka Timea Toporová (III.AH) zúčastnila okresného kola v anglickom jazyku 

v kategórii 2B, kde sa umiestnila na druhom mieste.  

Žiaci III.A triedy Filip Čief a Matej Kysucký  sa zúčastnili online školského kola 

v ruskom jazyku, ktoré pripravila PhDr. Jana Filová. 

V mesiaci február 2022 Mgr. Golejová, Mgr. Čerňanová, Mgr. Slugeňová vypracovali 

testy z nemeckého jazyka na prijímacie pohovory, Ing. Priklerová, Mgr.Čerňanová, 

Mgr.Helík, Mgr.Tarabová vypracovali testy z anglického jazyka na prijímacie pohovory. 

Mgr.Golejová a Mgr.Slugeňová aktualizovali maturitné zadania z nemeckého jazyka pre 

úroveň B1 pre školský rok 2021/2022. 

Ing.Priklerová a Mgr.Tarabová aktualizovali maturitné zadania z anglického jazyka pre 

úroveň B1 pre školský rok 2021/2022. 

V mesiaci marec 2022 PhDr. Jana Filová a Mgr. Renáta Slugeňová pomáhali 

s prekladom do ruského jazyka rôznych oznamov pre utečencov, ktorých naša škola ubytovala 

na hoteli Študent a pomáhali s tlmočením z a do ruského jazyka pre študentku z Ukrajiny. 

V mesiaci máj 2022 boli realizované na škole dva termíny prijímacích skúšok 

z anglického jazyka pre hotelovú akadémiu, ktoré viedla a hodnotila Ing.Renáta Priklerová. 

V termíne od 23.mája 2022 prebiehali na škole maturitné skúšky, v komisii pre 

anglický jazyk pracovali nasledovní členovia: Mgr.Zuzana Čerňanová, Mgr. Lukáš Helík a 

Ing.Lenka Kolmanová. 

V komisii pre nemecký jazyk pracovali: Mgr.Renáta Slugeňová a Mgr.Anna Golejová. 
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Ako predsedníčky predmetovej maturitnej komisie pre anglický jazyk pracovali: Ing.Renáta 

Priklerová na Spojenej škole Ivana Krasku v Púchove a Mgr.Zuzana Čerňanová na Gymnáziu 

v Púchove. 

Jednotliví učitelia CJ zabezpečovali počas školského roka 2021/2022 nasledovné 

činnosti:  

Ing. Renáta Priklerová – viedla krúžok „Maturujem z ANJ“, pripravila testy na 

prijímacie skúšky z ANJ, aktualizovala maturitné zadania z anglického jazyka pre úroveň B1, 

bola členkou predmetovej maturitnej komisie z anglického jazyka a predsedníčkou 

predmetovej maturitnej komisie z anglického jazyka pre úroveň na Spojenej škole, I.Krasku 

491 v Púchove. Zúčastnila sa seminárov – hodnotenie kvality škôl – metóda vzájomného 

hodnotenia Peer Review, pripravovala žiačky na olympiádu v anglickom jazyku. 

Mgr. Zuzana Čerňanová – viedla krúžok  „Príprava na maturitu z ANJ“,  pripravovala 

žiakov na olympiádu v anglickom aj nemeckom jazyku, pripravila testy na prijímacie skúšky 

z ANJ a NEJ, spolupracovala s Mgr. J. Zaukolcovou na propagačnom videu „Podpor odbor“ 

pre odbor cukrár. 

PhDr. Jana Filová – pripravovala rozhlasové relácie o školských aktivitách našej školy 

a o dianí na škole, starala sa o vonkajšiu úpravu okolia areálu školy, pracovala v krúžku RUJ 

pre začiatočníkov a organizovala online školské kolo v olympiáde v ruskom jazyku. 

Mgr. Anna Golejová – pracovala ako výchovná poradkyňa na škole, viedla krúžok 

„Maturujem z NEJ“, pripravila testy na prijímacie skúšky z NEJ, aktualizovala maturitné 

zadania v nemeckom jazyku pre úroveň B1. 

Mgr. Lukáš Helík – viedol krúžok „Nová maturita z ANJ“, pripravil testy na 

prijímacie skúšky na škole z ANJ, viedol Žiacku školskú radu .   

Mgr. Renáta Slugeňová -  viedla krúžok „Nemčina v praxi“, pripravovala žiačku na 

olympiádu v nemeckom jazyku,  pripravila testy na prijímacie skúšky z NEJ, aktualizovala 

maturitné zadania v nemeckom jazyku pre úroveň B1. 

Mgr. Ivana Tarabová –  viedla krúžok „Kultúrno-spoločenskej činnosti“, viedla Žiacku 

školskú radu,  pripravila testy na prijímacie skúšky z ANJ, aktualizovala maturitné zadania 

z anglického jazyka pre úroveň B1.  

PK slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov 

 

      Zasadnutia sa konali podľa plánu práce, okrem toho sme počas školského roka mali 

pracovné stretnutia, na ktorých sme riešili aktuálne problémy priebežne, buď osobne, ale aj 

formou komunikácie mailom, telefonicky a online. Zasadnutia PK mali pracovný charakter, 

venovali sme sa aktuálnym otázkam vyučovania i modernizácii vyučovacích metód, 

predovšetkým v spojitosti s dištančnou formou vyučovania. Na zasadnutiach PK sme si 

pravidelne vymieňali svoje skúsenosti s využívaním modernej techniky a nových metód na 

vyučovaní. 
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     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  MŠ.   

      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  pribudla ďalšia veľká sada učebníc a pracovných zošitov pre vyučujúcich 

i žiakov  pre kvalitnejšie vyučovanie predmetu SJ a literatúra.  

  

Žiaci mali  možnosť prihlásiť sa na nasledovné krúžky vedené členmi našej PK: 

Slovenčina trochu inak – Mgr. Trenčanová,  Mgr.Surovčíková: Viera zážitkom. Mgr. 

Tarabová:  Krúžok kultúrno – spoločenskej činnosti a  Mgr. Pavlacová viedla krúžok 

zameraný na umelecké aktivity :  ARTžúrka s kreativitou. 

    

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. 2021,  pod názvom Čitateľský  

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

vedením učiteľov SJL.  

Mgr. Surovčíková  -  

- realizovala fotografovanie školských aktivít -       v mesiaci september 2021 sa 

zúčastnila prednášky Dieťa s ADHD v školskej triede. Účinné výchovné 

a pedagogické postupy, 

-       v mesiaci november 2021 zorganizovala charitatívnu akciu – Sladká pomoc, 

-       bola konzultantkou a hodnotiteľkou dvoch maturitných prác  študentov  

        nadstavbového štúdia z predmetu PPU, 

-       dopĺňala informácie na pridelenej nástenke v priestoroch školy – budova B, 

-       esteticky upravovala a starala sa o učebňu č. 6, 

-       bola koordinátorkou projektu Zdravá škola, 

-       realizovala fotografovanie školských aktivít. 

 

Mgr.Tarabusová  –  

-  pripravila na KK Olympiády ľudských práv žiakov: I.AH – Pagáčová Nikoleta, 

Gabková Timea, ktoré sa konalo  vo februári 2022, 

-  organizovala zážitkové vzdelávanie Východná Morava: Na skok k susedom dňa 

15.6.2022 s triedou I.SB, 

-  zúčastnila sa ako Predseda školskej maturitnej komisie  Maturitných skúšok na  

Gymnáziu Púchov, 

 

Mgr. Pavlacová  - 

- k propagácii školy prispela článkami v regionálnej tlači a na webových stránkach 

školy,  

- zorganizovala  koncerty pre žiakov našej školy,  
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-  pripravila projekt s pracovným názvom : Po stopách štúrovcov – Devín, ktoré 

realizovala s triedou II.A. 

 

Mgr. Trenčanová – 

skompletizovala  testy pre prijímacie pohovory budúcich prvákov  šk. roku 2022 – 

2023,   

- okrem priamej vyučovacej činnosti realizovala konzultácie so  žiakom 

nadstavbového štúdia, ktorý spracovával zadanie maturitnej práce, zameranej na premeny 

Ideálu ženskej krásy v priebehu storočí, 

- pracovala na  Fotokronike  šk.roku  2020 – 2021,  

- ako člen skúšobnej maturitnej komisie sa zúčastnila MS okrem našej školy a na 

SOŠ T. Vansovej v Púchove. 

 

 Podieľali sme sa tiež na zvyšovaní estetickej úrovne školy výzdobou, poskytovaním 

materiálov Mgr. Trenčanovej, ktorá má túto oblasť na starosti. Informačné tabule pre 

študentov boli obmieňané a dopĺňané o aktuálne informácie. V priestoroch šatní  žiakov 

pokračuje Vernisáž  z prác  našich  žiakov, ktorá výrazne  zestetizovala túto  časť  školy. 

Nainštalovala ju Mgr. Pavlacová.  

 

            Mgr. Vráblová  a Mgr. Tarabová zorganizovali v maturitných triedach  3. ročníka 

III.AH a III.A  triedne kolá SOČ. Z našej školy postúpili študentky s týmito prácami:  

 III.AH: Zuzana Kolesányiová,   odbor 01 Voľný čas - Tetovanie 

I.SA: Karin Juhaniaková,  odbor 08   Hoteliérstvo, gastronómia, cestovný ruch - Čokoláda 

Zuzka Kolesányiová sa zúčastnila regionálneho kola, ktoré sa uskutočnilo dištančne, 

ale do krajského kola už nepostúpila. Karin Juhaniaková postúpila do krajského kola priamo, 

pretože v odbore 08 bol menší počet prác. Krajské kolo sa uskutočnilo 6.4.2022 v Starej 

Turej, ale Karin bola v tomto čase PN, takže sa súťaže nezúčastnila. 

Výsledky SOČ boli propagované článkom a fotografickým  materiálom na 

internetovej stránke školy.  

MATURITA 2022 

V tomto školskom roku maturovali zo SJL študenti troch tried, teda triedy IV.A,  

II.SA, V.AH,  predmet SJL učila Mgr. Pavlacová.                                    

Zhodnotenie maturitnej skúšky z slov. jazyka 2022 

           Kvôli korona-pandémii ukončenie vzdelávania študentov tohto maturitného ročníka 

daných tried bolo realizované podľa špeciálnych pokynov Ministerstva školstva SR.  Písomné  

MS písalo 50  študentov z 3 maturitných tried. 10 študentov nenapísalo test na požadovanú 

úroveň. Ústne MS absolvovalo 45 študentov a odpoveďami svoje známky obhájili. K MS 

v náhradnom termíne pôjde 5 študentov. 
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  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.  

 

Využívali sme rôzne možnosti na vyučovanie i komunikáciu  so žiakmi, komunikáciu 

cez Messenger a  EDUPAGE. Väčšina odporúčaných portálov a web stránok ponúkala pomoc 

predovšetkým učiteľom základných škôl, preto si väčšinu študijných materiálov, prezentácií 

a testov  členovia PK  vytvárali naďalej sami. Návrat žiakov do  „ pokoronovej  školy “ kládol 

na učiteľov zase nové požiadavky na to, ako  na hodine pracovať so žiakmi a splniť  

požadované ciele vzdelávania. 

 Členovia PK  aktívne pristupovali  aj k dopĺňaniu svojej odbornosti a vedomostí 

formou  absolvovania  rôznych školení, tiež absolvovali konzultácie so žiakmi, ktorí o to 

prejavili záujem.  

 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. 

Správa o výchovnej činnosti a činnosti výchovného poradcu  

 

1. Výchovné poradenstvo sme tento školský rok  realizovali priebežne počas vyučovania, 

v závislosti od potrieb učiteľov, majstrov, rodičov a žiakov. Konzultačné hodiny pre 

žiakov a rodičov sme mali sústredené do každého pracovného dňa po 9:00. Stretnutia 

s rodičmi a žiakmi sme zvolávali aktuálne podľa potreby, v priebehu voľných hodín 

počas dňa. 

 

2. Medzi najčastejšie riešené výchovné problémy patrili aj tento rok : veľká absencia 

žiakov, nezáujem o štúdium a vážnejšie prospechové nedostatky. Na  ÚPSVaR 

oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bolo hlásené aj podozrenie 

zo zanedbania povinnej školskej dochádzky.  

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.  

 

3. Niektoré z riešených problémov boli výrazne súkromného (rodinného ) charakteru. 

 

4. V školskom roku 2021/2022 bolo navrhnutých  35  výchovných opatrení.  V prvom 

polroku školského roku 2021/2022 bolo udelených 17 výchovných opatrení:   1 

pokarhanie riaditeľkou školy,  12 znížených známok zo správania o jeden stupeň, 3 

znížené známky zo správania o dva stupne, 1 žiačka bola vylúčení zo štúdia.  
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5. V  druhom polroku školského roku 2021/2022 bolo udelených 18 výchovných 

opatrení: 13 znížených známok zo správania o jeden stupeň, 3 znížené známky zo 

správania o dva stupne, 1 znížená známka zo správania o tri stupne, 1 znížená známka 

zo správania o tri stupne s podmienečným vylúčením do 30. júna 2022.    

 

6. Tak ako po minulý školský rok aj tento rok sme sa snažili pomôcť žiakom s orientáciou 

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

 

7. Tvorivé dielne pre žiakov ZŠ 

26. 10. 2021 nás navštívili žiaci ZŠ v Lednických Rovniach. Po úvodnom zoznámení 

sa s možnosťami štúdia na našej škole sa žiaci zúčastnili dvoch tvorivých dielní. 

V prvej si vyskúšali tvorbu a výzdobu ovocných tartaletiek.  

V druhej dielni si mohli pozrieť i skúsiť ukážky zručností našich čašníkov a kuchárov, 

ako sú napr. flambovanie, zdobenie, lúpanie ovocia, servítková technika, zaujímavé 

nátierky, kreatívne skladania obrúskov, čokoládové fondy a i.  

8. O škodlivosti porna 

Dňa 11.11. 2021 sa študenti II.AH a II.A zúčastnili prednášky agentúry „Tlakový 

hrniec“. Prednáška bola zameraná na škodlivosť Pornografie.   

9. Školské kolo Olympiády ľudských práv 

Dňa 03.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Zúčastnilo sa 

ho 12 žiakov. Po vypracovaní náročného testu sa vyjadrovali k téme DIGITÁLNY 

VEK : HROZBA ALEBO ŠANCA PRE ĽUDSKÉ PRÁVA? Po sčítaní bodov z oboch 

častí vyšlo nasledovné poradie: 

1. miesto : PAGÁČOVÁ NIKOLETA, I. AH 

2. miesto : GABKOVÁ TIMEA, I. AH 

3. miesto : MARTINKO EDUARD, I. AH 

(zodp. Mgr. Tarabusová) 

 

10. Od biznis plánu k podnikaniu 

Dňa 29.03.2022 sa študenti I. SB triedy  zúčastnili prednášky, ktorá bola zameraná na 

zostavenie biznis plánu. Študenti sa dozvedeli  ako nastaviť procesy a kvalitu služieb, 

v čom je podnikanie v gastronómii špecifické a mnohé iné zaujímavé informácie, 

ktoré budú môcť zužitkovať vo svojom budúcom profesijnom rozvoji. (zodp. Ing. 

Kanderková) 

 

11. Mediálna výchova formou interaktívnych prednášok 

 

Vybraní študenti našej školy sa v rámci mediálnej výchovy zúčastnili 3 zaujímavých 

interaktívnych prednášok v Považskom osvetovom stredisku v Považskej Bystrici. 

Prednášky viedli lektori z Prednášky sa konali v 3 termínoch: 

 

4. apríla sa prednášky zúčastnili študenti I.A (obchodný pracovník), II. A (obchod a 

podnikanie), III.A (obchod a podnikanie). Naučili sa rozlišovať hoaxy a dezinformácie, 
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aký je medzi nimi rozdiel a prečo sa na sociálnych sieťach šíria rýchlejšie ako overené 

informácie.  

 

26. apríla sa celá II.A trieda zúčastnila veľmi zaujímavej prednášky Youtube ako 

hlavný zdroj rád a práv. Študenti sa vďaka radám a návodom naučili ako používať 

Youtube s rozumom a ako tvoriť a umiestňovať videá na Youtube. 

 

5. mája navštívili Považské osvetové stredisko študenti I.A triedy, aby sa  dozvedeli,  

prečo je potrebné selektovať informácie, ktoré na nás denne chrlia masmédiá, ako si z 

nich správne vyberať, ako predísť stresu a ako používať kritické myslenie.  

 

12. Koncert Trendsetter 

Dňa 3. mája sa študenti zúčastnili koncertu agentúry LETart pod názvom Trendsetter. 

Prostredníctvom skvelých pesničiek, videí, príbehov a úprimných sprievodných slov 

nám pomohli zamyslieť sa nad nástrahami virtuálneho sveta, nad zmyslom života, nad 

dôležitosťou dobrých medziľudských vzťahov apod. (zodp. Mgr. Pavlacová) 

 

13. Koncert Trinásta komnata 

10. mája sa študenti našej školy zúčastnili multimediálneho výchovného koncertu  

agentúry LETart  pod názvom Trinásta komnata. Zaujímavou formou nás upozornili na 

nebezpečenstvo trinástej komnaty, ktorá predstavuje nástrahy zla, alkoholu, fajčenia, 

drog... (zodp. Mgr. Pavlacová) 

 

14. V školskom roku 2021/2022 sme evidovali  36 žiakov individuálne začlenených. 

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

 

15. Naďalej udržujeme kontakt s úradom práce sociálnych vecí a rodiny  v Púchove, v Pov. 

Bystrici, Trenčíne. Najčastejšie dôvody kontaktu sa týkajú záškoláctva a zanedbávania 

povinnej školskej dochádzky, podozrenie zo šikany.  

 

16. V spolupráci so sociálnym pedagógom, Mgr. Romanom Hvizdákom, boli na škole 

realizované pohovory s problémovými žiakmi. S týmito žiakmi si sociálny pedagóg 

následne naplánoval kontrolné sedenia. Sociálny pedagóg realizoval prednášky 

zamerané na šikanu, kyberšikanu na škole. Venoval sa prevencii patologických javov.  

 

Prevencia drogových závislostí a kriminality  

 

Koordinátorka prevencie drogových závislostí a kriminality Mgr. Pavlacová  

oboznamovala žiakov i pedagógov so škodlivosťou užívania drog počas celého školského 

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

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

s výchovnou poradkyňou, so  sociálnym pedagógom, rodičmi  a odborníkmi. Koordinovala 

prácu v tejto oblasti na škole a spolupracovala s ostatnými pedagogickými pracovníkmi školy, 

s ktorými sa snažili o zavedenie protidrogovej klímy na škole a zakotvenie interných pravidiel 

a nariadení, podľa ktorých budú pedagógovia postupovať v prípade, že sa problém s drogami 

v škole objaví. 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. 
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Počas školského roka 2021/22  v oblasti prevencie sme sa zamerali na riešenie 

prevencie v nasledovných oblastiach: 

- hrozby dezinformácií v médiách; 

- nebezpečenstvo internetu; 

- selektovanie informácií na základe rozvoja kritického myslenia; 

- nástrahy virtuálneho sveta – kyberšikana; 

- hodnotová orientácia na dobro a empatiu – cesty k úspechu; 

- obchodovanie s ľuďmi. 

 

K týmto oblastiam sme pripravili nasledovné podujatia: 

 

Vybraní študenti našej školy sa v rámci prevencie závislostí a kriminality zúčastnili 3 

zaujímavých interaktívnych prednášok v Považskom osvetovom stredisku v Považskej 

Bystrici. Prednášky viedli lektori z Digitálneho centra v Bratislave digiQ, ktorí si veľmi 

rýchlo získali priazeň našich študentov. Pedagogický dozor na všetkých troch akciách 

vykonávala okrem Mgr. Pavlacovej i Ing. Kapralčíková. 

 

5. apríla sa prednášky Hoaxy a dezinformácie zúčastnili študenti I.A (obchodný 

pracovník), II. A (obchod a podnikanie), III. A (obchod a podnikanie). Naučili sa rozlišovať 

hoaxy a dezinformácie, aký je medzi nimi rozdiel a prečo sa na sociálnych sieťach šíria 

rýchlejšie ako overené informácie. Prednášku i s besedou viedla žurnalistka Mgr. Natália 

Babicová; 

 

26. apríla sa celá II.A trieda zúčastnila veľmi zaujímavej prednášky Youtube ako 

hlavný zdroj rád a práv, ktorú viedol mladý sympatický lektor Daniel Bunda. Študenti sa 

vďaka jeho radám a návodom naučili ako používať Youtube s rozumom a bezpečne, ako 

tvoriť a umiestňovať videá na Youtube. 

 

5. mája sa študenti I.A triedy z prednášky Ako sa vyhnúť informačnej zahltenosti 

dozvedeli,  prečo je potrebné selektovať informácie, ktoré na nás denne chrlia masmédiá, ako 

si z nich správne vyberať, ako predísť stresu a ako používať kritické myslenie. Prednášku  

viedla riaditeľka Digitálneho centra digiQ Mgr. Andrea Cox spolu s lektorom Danielom 

Bundom. 

 

Dňa 3. mája sa všetci študenti, ktorí majú teoretické vyučovanie v párny týždeň, 

zúčastnili multimediálneho výchovného koncertu TRENDSETTER. Prostredníctvom 

skvelých pesničiek, videí, príbehov a úprimných sprievodných slov nám jeho protagonisti 

pomohli zamyslieť sa nad nástrahami virtuálneho sveta, nad zmyslom života, nad 

dôležitosťou dobrých medziľudských vzťahov apod. Dali nám návod, ako bojovať s 

kyberšikanou a nenávisťou, ktorú rozširujú médiá. Formou interaktívneho kvízu nás naučili 

mnohé pojmy súvisiace s virtuálnym životom. 

 

Dňa 10. mája sa študenti, ktorí  majú vyučovanie v nepárnom týždni, zúčastnili 

výchovného koncertu s názvom Trinásta  komnata. Spevák hudobnej skupiny AYA Boris 

Lettrich spolu so svojimi kolegami Paľom Verčákom a Peťom Mihálom nás upozornili na 

nebezpečenstvo trinástej komnaty, ktorá predstavuje nástrahy zla, alkoholu, fajčenia, drog..., a 

ponúkli nám možnosti ďalších 12 komnát, aby sme mohli prežiť šťastný a plnohodnotný 

život. Aj vďaka skvelým piesňach a autentickému sprievodnému slovu  bola v publiku tá 

správna koncertná atmosféra. 
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Oba koncerty boli zabezpečené agentúrou Letart a svojím obsahom splnili požiadavky 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obsah minimálneho 

preventívneho programu. 

Počas roka koordinátorka prevencie Mgr. Pavlacová uskutočnila besedy s premietaním 

filmov zameraných na prevenciu obchodovania s ľuďmi v triedach II. C, II. B, III. B a I.A. 

Upozornila žiakov na riziko obchodovania s ľuďmi a poskytla rady, ako sa mu vyhnúť a čo 

robiť v krízovej situácii. 

V rámci prevencie sociálny pedagóg Mgr. Roman Hvizdák spolu s  výchovnou 

poradkyňou s Mgr. Golejovou organizačne zabezpečovali preventívne prednášky v spolupráci 

s Mestskou políciou Púchov. Prednášky s diskusiami boli vedené p. Bohušom Bořutom, 

pracovníkom MsP Púchov.   

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.  

 

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, sociálny pedagóg, výchovný poradca a  

koordinátor prevencie úzko spolupracujú v preventívnej činnosti s OR PZ  v Púchove i v 

Považskej Bystrici, s MsP Púchov, s CPPPaP v Púchove a v Považskej Bystrici, s Osvetovým 

strediskom v Považskej Bystrici. Zásady  prevencie kriminality sme zakotvili i do Vnútorného 

poriadku školy.  

 

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. 

  

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. 

 

- Pedagogickí zamestnanci informovali žiakov v rámci triednických hodín a hodín biológie   

  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.  

 

- Vedením školy bol zabezpečený  vo vestibule školy automat s teplými nápojmi,  

  bezkofeínovou kávou a čajom pre žiakov a učiteľov. 

 

- V školskom bufete bolo možné zakúpiť ovocie a potraviny racionálnej výživy. 

 

- Triedni učitelia na triednických hodinách propagovali stravovanie žiakov v školskej jedálni,  
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  viedli žiakov k správnemu postoju k zdravej strave. 

 

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

  pohybovým aktivitám. 

  

Cieľ č. 2 – Zlepšiť životné prostredie školy a okolia 

- V apríli 2022 sa žiaci našej školy v rámci Dňa Zeme zapojili do jarného upratovania 

a vyčistili úsek popri rieke Váh od Športcentra až po okolie Lídl v Púchove a taktiež areál 

školy. 

 

- Učitelia a majstri OV prostredníctvom aktivít viedli žiakov k triedenému zberu odpadu 

a motivovali ich k zodpovednému nakladaniu s odpadom a k ochrane životného prostredia.  

 

- Žiaci spolu s učiteľmi sa podieľali 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 

- Vedením školy boli zabezpečené smetné koše na separovanie odpadu v priestoroch dvora 

školy, žiaci boli nabádaní k správnemu separovaniu odpadu v priestoroch školy, čím sa 

podporil výchovný, environmentálny a ekonomický význam triedeného zberu na škole.  

 

- V rámci predmetu BIO žiaci spracovávali projekt a prezentáciu k téme ochrany prírody 

a životného prostredia, boli vedení k vybudovaniu si návyku na triedenie odpadu tak, aby sa 

stalo prirodzenou súčasťou ich života. 

 

Cieľ č. 4 – Zlepšiť medziľudské vzťahy 

- V októbri 2021 zorganizovala žiacka školská rada spolu s učiteľmi cudzích jazykov 

Európsky deň jazykov na našej škole, počas ktorého si žiaci mohli uvedomiť krásu 

a rozmanitosť európskych jazykov a vďaka zaujímavým aktivitám upevňovať dobré vzájomné 

vzťahy, tímového ducha a rozvíjať schopnosti.  

 

- V decembri 2021 sa učitelia a žiaci zapojili do iniciatívy Sladká pomoc a podporili projekty 

detí a mládeže v Keni. 

 

- V decembri 2021 žiaci pod vedením Mgr. Slugeňovej pripravili vianočné balíčky pre 

mamičky a deti v krízových centrách. 

 

- V apríli 2022 sa škola zapojila do celoslovenskej zbierky organizácie Liga proti rakovine, 

ktorá bola nasmerovaná na pomoc onkologicky chorým pacientom. 

 

- V mesiacoch apríl a máj 2022 zorganizovala koordinátorka prevencie závislostí a sociálno-

patologických javov prednášku a koncert zameraný na tému médiá a ich vplyv na život 

človeka, ktoré viedli žiakov školy zamyslieť sa nad dôležitosťou dobrých medziľudských 

vzťahov. 

 

- V druhom polroku 2022 sa zamestnanci školy a žiaci školy zapojili do zbierky pre 

vojnových utečencov, ktorí boli ubytovaní v hoteli Študent. 
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- V priebehu školského roka 2022 sa študenti odboru vlasová kozmetika viackrát zapojili do 

charitatívnej činnosti a vykonali kadernícke služby chorým a sociálne slabým ľuďom v našom 

okolí. 

 

- Vedenie školy v spolupráci s pracovníkmi školy vyjadrilo úctu tým zamestnancom, ktorí sa 

dožili okrúhleho životného jubilea. 

 

- Výchovný poradca a sociálny pracovník realizovali rozhovory so žiakmi na odstránenie 

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

konkrétnych problémov žiakov. 

 

- Vedenie školy v spolupráci so študentmi školy vypracovalo participatívny projekt na 

vytvorenie oddychovej zóny v priestoroch školy, ktorým využije pridelené finančné 

prostriedky z TSK na oddychové kútiky, kde sa žiaci počas prestávok budú môcť stretávať 

a vytvárať dobré vzťahy.  

 

Cieľ č. 5 – Odstrániť zdraviu škodlivé návyky 

- V máji 2022 zorganizovala koordinátorka prevencie závislostí a sociálno-patologických 

javov protidrogový multimediálny výchovný koncert, ktorým boli študenti upozornení na 

nebezpečenstvo alkoholu, fajčenia a drog a povzbudení k prežívaniu plnohodnotného života.  

 

- V rámci vzdelávania v predmetoch NBV, ETV, BIO, ZDR, PPU, PSY, TOB, NOZ 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  

 
Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II. 

Vy rozhodujete, my pomáhame. /projekt TESCO/ 

Participatívny projekt.  /projekt TSK/ 

Zážitkové vzdelávanie - projekt TSK:   

1. Bratislava - hrad Devín, Železná studienka, Kamzík 

2. Česká republika - Stredná Morava (bazilika na Velehrade, centrum Živá      

                                  voda a archeoskanzen Modrá, rozhľadňa Salaš)  

  3.Návšteva koncertu s multimediálnym programom TRENDSETTER  

  v Mestskej športovej hale v Púchove          

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou 

 
   Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2021/2022 nevykonala na škole inšpekčnú 

činnosť. 

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 
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    - v priestoroch školy na nachádza 27 učební. 

 

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

    vyučovanie. 

 

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

    a kaderníctvo AKADÉMIA, obidve školské pracoviská slúžia pre praktické vyučovanie. 

     

   V Považskej Bystrici 

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

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

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

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

 

- Kaderníctvo VIKI v Púchove 

 

   Materiálno technické podmienky sú na dobrej úrovni, primerané potrebám vyučovacieho  

   procesu. 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 

 
1. O dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

 

Rozpis rozpočtu pre rok 2022 bol realizovaný na základe rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2022-2024 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK 

č.763/2021 zo dňa 22.11.2021. 

 

Príjmy spolu za organizáciu                       1 594 763 € 

Z toho 

Normatívny zdroj 111                                1 470 514 € 

Zdroje TSK 41                                              124 249 € 

 

Výdavky spolu za organizáciu                   1 594 763 € 

Normatívny zdroj 111                                1 470 514 € 

Zdroje TSK 41                                               124 249 € 

 

 

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

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 2021/2022 pracovali žiaci v 28 krúžkoch. Počet žiakov, ktorí krúžky  

           na našej škole navštevovali bolo 337. 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. 
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4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov 

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

podľa finančných aktivít 

 

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

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

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

a technické vybavenie školy.   

 

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

príslušný rok a vyhodnotenie jeho plnenia: 

 
Hlavným cieľom vo výchovno-vzdelávacej oblasti bolo dosiahnutie profilu absolventa 

v jednotlivých študijných a učebných odboroch. Dosiahnuť správnu motiváciu absolventov 

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

 

Za účelom realizácie stanovených cieľov bolo potrebné plniť nasledovné úlohy: 

 

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

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

znalosť cudzej reči. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

zdravie“. 

 

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

environmentálnej výchovy, pomáhať koordinátorom protidrogových aktivít v boji proti 

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

uplatňovať zložky etickej a estetickej výchovy. 

 

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

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

súťaží.  

 

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

vzdelávacích predmetov, sledovať dosiahnutie takých cieľov ako všeobecná inteligencia 

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

a prístupným pôsobením na žiakov formovať ich citovú výchovu a etiketu správania v škole 

i na verejnosti. 

 

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

dôležitú úlohu zohráva cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky 

jazyk). 
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Hlavné úlohy na úseku praktického vyučovania v školskom roku 2021/2022: 

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. 

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. 

 

     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 2021/2022  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 
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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 2021/2022 škola dosiahla tieto vyučovacie výsledky: 

 

 V školskom roku 2021/2022 škola dosiahla nasledovné výchovno – vzdelávacie 

výsledky 363 žiakov, ktorí tvorili 18 tried: 

•   60   žiakov prospelo s vyznamenaním 

•   85   žiakov prospelo veľmi dobre 

• 193 žiakov prospelo 

•   15 žiakov neprospelo 

•   10 žiakov neklasifikovaných 

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.  

 

Zoznam zmluvných partnerov v školskom roku 2021/2022 

 

1 REMESPORT s.r.o., F.Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov 

2 Pardiso s.r.o., Cintorínska 18/3, 020 61 Lednické Rovne 
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3 Miroslav Rosina,Nosice 26, 020 01 Púchov 

4 Kozmetika - Andrea Chochoľáková, Moravská 1631, 020 01 Púchov 

5 Monika Fekečová - Papiernictvo MONA, 1.mája 870, 020 01 Púchov 

6 Ivana Trenčanová, Majerská 178/11, 020 61 Lednické Rovne 

7 Eva Hoštáková - Potraviny HD, Robotnícka 289, 017 01 Považská Bystrica 

8 Kristína Vrabcová, Zubák 132, 020 64 Zubák 

9 Mária Remšíková, Vršatecké Podhradie 107, 018 52 Vršatecké Podhradie 

10 Mária Cigánik Habinová, Rozkvet 2059, 017 01 Považská Bystrica 

11 Ivana Fajnerová, Púchovská 24/31, 020 01 Streženice 

12 LEJKA, s.r.o., Šafárikova 14, 911 08 Trenčín 

 

V systéme duálneho vzdelávania  

 

zamestnávateľ odbor štúdia 

Marián Chovanec, Nábrežie Slobody 1926/4, 020 02 Púchov 

6444 H čašník, 

servírka 

6445 H kuchár 

6489 H hostinský 

POD HRADOM, s.r.o.,Považské Podhradie 250,017 04 Pov. 

Bystrica 

6444 H čašník, 

servírka 

6445 H kuchár 

6489 H hostinský 

Ján Ihriský - výroba a predaj cuk.výrobkov s.r.o.,Jána Nerudu 

556/31, 018 51 Nová Dubnica 
2964 H cukrár 

Viera Mutalová - TREND, Nad Zábrehom 461/14, 018 41 

Dubnica nad Váhom 
6456 H kaderník 

DEICHMANN-OBUV SK s.r.o., ulica Logistického parku 1, 

929 01 Dunajská Streda 

6442 K obchodný 

pracovník 

LIDL Slovenská republika, v.s.o., Ružinovská 1E, 821 02 

Bratislava 

6442 K obchodný 

pracovník 
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Zoznam prevádzok, v ktorých žiaci  nadstavbového  štúdiu   

                                  vykonávali odbornú prax 

 
Zoznam žiakov a pracovísk I.SA – vlasová kozmetika 

 

P. č. Miesto praxe, kontakt - telefón 

1. Katarína Kyselicová, KADERNÍCTVO  

2. Naďa Mazániková, Bolešov 511, Kaderníctvo 

3. Jana Fujeríková, Kaderníctvo, Nosice 80, 

4. Lucia Martinková, Kaderníctvo LUCKA, Beluša 

5. Michaela Domanická, Kaderníctvo, Rozkvet Pov. B. 

6. Lenka Onhajzerová, Rybníky 2403/22 , Beluša 

7. Anna Zdurienčíková, Tatranská 287, Pov. Bystrica 

8. Alena Halasová, KADERNÍCTVO, Trenčianska, Beluša, 

9. JM hair TEAM s.r.o., Hliny, Pov. Bystrica 

10. Lenka Bisahová, KADERNÍCTVO-HOLIČSTVO,  

11. Oľga Remišová,  - kaderníctvo, Pov. Bystrica 

 

         spoločné stravovanie 

P. č. Miesto praxe,    kontakt - telefón 

1. M-Tinker,s.r.o. Clementisova 1825, Beluša 

2.  Cukráreň Akadémia SOŠOS Pú, A. Ciesarová 

3. ŠJ , Emília Urbanová, SOŠOS Púchov 

4. Brezina, s.r.o., Sklárska 175/12, Nemšová - Picéria 

5. BARTOŠEK s.r.o., Štefánikova 810, Púchov 

6. Bc.Katarína Staňová, Alexandra hotel, s.r.o. – prevádzka 

Svätý Hubert, Košecké Podhradie 

7. Marcel Janušek, Ružová 105, Ilava, U KOZY 

8. Marian Chovanec, Nábrežie Slobody 

9. Dorincová Jana, Považská Bystrica, BANCO DEL PERU, 

reštaurácia  

 
   Zoznam žiakov a pracovísk I.SB 

 

P. č. Miesto praxe 

1. Školská cukráreň  Púchov 

2. PB, Galéria 

3. PÚ, Hotel Sport Aqua Púchov 

4. PB, chovateľské potreby 

5. Dohňany, reštaurácia pri Lipe 

6. Považská Bystirca,  Café 33 

7. Zemiansky Kvášov, SHR Ing. Jozef Biernát 

8. Pružina, pizzeria Včielka 

9. Pružina, Pod Strážovom 

10. PB, reštaurácia Hošták 

11. Lazy pod Makytou, školská jedáleň ZŠ 

12. PB, Vinoteka Hliny 
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13. ZŠ Lednica, školská jedáleň  

 

Zoznam žiakov a pracovísk II.SA 

P. č. Miesto praxe 

1. Vydrná, U Čerta 

2.  PB, hotel Študent 

3. PB salón Jana, Rozkvet 1012 

4. PB, Vladimír Hello, Rozkvet 2032 

5. PB, kaderníctvo Deane 

6. PB, salón Jana, Rozkvet 1012 

7. Beluša, Bistro Adamička 

8. PB, kaderníctvo Deane 

9. Považská Bystrica, Dom služieb 

10. PB, kaderníctvo Camille 

11. Pružina, kaderníctvo Lenka 

12. PB Rozkvet, ul. M. Benku III (H) 

 

        Zoznam prevádzok, v ktorých žiaci hotelovej akadémie vykonávali        

súvislú prax v školskom roku 2021/2022 

Hotel Panorama, Trenčianske. Teplice   

Hotel Gino Park Palace, Orlové   

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 2021/2022 sa v našej škole realizovali nasledovné záujmové krúžky: 

 
Meno vyučujúceho Názov krúžku 

Mgr. Miroslava Trenčanová Slovenčina trochu inak 

Ing. Iveta Beláková Klávesnica hrou 

Mgr. Ivana Tarabová Krúžok kultúrno-spoločenskej činnosti 



 38 

Mgr. Lukáš Helík Nová maturita z ANJ 

Mgr. Dana Strelčíková Plávanie 

Ing. Alena Štefeková Maturujem 

Mgr. Iveta Surovčíková Viera zážitkom 

Mgr. Petra Rusnáková Matematika 

Mgr. Zuzana Čerňanová Príprava na maturitu z ANJ 

Mgr. Adriana Pavlacová Art žúrka 

Ing. Zuzana Vaštíková Zručnosti 

Ing. Renáta Priklerová Maturujem z ANJ 

Ing. Jozefína Chanová Nemčina 

Ing. Gabriela Kanderková Mozaika 

Mgr. Anna Golejová Maturujem z NEJ 

Mgr. Renáta Slugeňová Nemčina v praxi 

Ing. Nadežda Kryštofová Maturujem z odborných predmetov 

Ing. Jana Kapralčíková Internet 

Mgr. Miriam Kremeňová Angličtina – Jazyk a kultúra 

Ing. Mária Michálková Praktická ekonomika 

PaedDr. Renáta Tvarožková Nový pohľad na svet kuchára 

Bc. Anna Ciesarová Krúžok mladého barmana a baristu 

Bc. Marta Skorková Studená kuchyňa 

Bc. Katarína Lipovská Cukrárina trochu inak 

Bc. Viera Krátka Objavovanie krás  Považia 

PaedDr. Jana Mikulová Všetko pre zdravie 

Ing. Marián Šuba Naše Slovensko 

Ing. Lenka Kolmanová Otestuj sa v ANJ 

 

c) O spolupráci školy s rodičmi a poskytovaní služieb deťom 
 

Túto časť môžeme rozdeliť na:  

1. individuálnu, pri ktorej stretnutia: 
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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/ aktívna účasť vedúcich pracovníkov alebo výchovného poradcu na rodičovských 

združeniach pre ZŠ s cieľom pomôcť im pri výbere povolania. 

 

d) O vzájomných vzťahoch medzi školou, deťmi, rodičmi a ďalšími 

fyzickými osobami, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v školách  

 
a/ Účasť na aktivitách realizovaných pedagogicko-psychologickými poradňami 

a úradmi práce s cieľom pomôcť žiakom pri voľbe budúceho povolania.  

 

b/ Organizovanie rôznych náučných seminárov, veľtrhov, súťaží a besied pre našich 

žiakov, ktoré sa týkajú drogovej prevencie, kriminality, ďalšieho kariérneho postupu, 

ľudských práv, boja proti rasizmu a iné. 

 

c/ Návštevy rôznych kultúrnych podujatí, napr.: koncertov, divadelných predstavení, 

galérií, múzeí, hradov a zámkov a pod. 

 

d/ Odborné exkurzie, ktoré sú zamerané na zlepšenie a upevnenie si vzťahu 

k zvolenému povolaniu a získanie nových informácií v zvolenom odbore. 

 

e/ Organizovanie rôznych olympiád (matematická, jazyková, ľudských práv), SOČ, 

súťaží zameraných napr. na overovanie si zručností, vedomostí, recitačných a výtvarných 

schopností a pod. 

 

f/ V škole funguje knižnica, kde si žiaci môžu vypožičať nielen povinnú literatúru. 

 

g/ Škola má svoj školský bufet a školskú jedáleň, ktorá zabezpečuje denne stravu pre 

665 stravníkov. 

 

 

 

 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 1.7. 2022.  

V Púchove dňa 18.10.2022 

 

 

 

Mgr. Iveta Mináriková, v. r. 

         riaditeľka školy 


