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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 
 

Strednej odbornej školy  obchodu a služieb v Prievidzi 
 

 

Adresa:  Nábr. J. Kalinčiaka č. 1. 971 01 Prievidza 

Telefón:  046-542 21 10 

Fax:   046-542 46 19 

IČO:   158 577 

Internet: www.kalina.sk 

e-mail:  info@kalina.tsk.sk 

zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 911 50 

 

 

riaditeľ školy:    PaedDr. Štefan Gaman;  

zástupcovia RŠ pre TV: Mgr. Darina Krčíková  – štatutárny zástupca RŠ, od 

27.04.2018 poverená riadením školy 

Ing. Jana Sudrová 

     Mgr. Jana Pernišová 

Zástupcovia RŠ pre OV:  Ing. Helena Beňačková 

 

Vedúca TEČ:    Mgr. Mariana Dobrotková 

Personalista a technik BOZP: Mgr. Mária Rozenbergová 

 

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánov školy 
 

 Rada školy pri SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza bola 

ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov s pôsobnosťou na 4- ročné funkčné obdobie. 

Je samosprávnym poradným orgánom, vyjadruje sa a presadzuje záujmy školskej správy, 

rodičov žiakov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov v oblasti 

vzdelávania a výchovy. Plní kontrolnú funkciu voči riaditeľovi školy. Navrhuje kandidáta na 

vymenovanie riaditeľa školy alebo jeho odvolanie. Rada školy má 11 členov.  

 

Členovia rady školy: 

 

Predseda: Jozef Valuška ml.  zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov 

Členovia: Bc. Mária Mokrá  zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 

  Ing. Monika Bieliková zvolený zástupca pedagogických zamestnancov 

  Benjamín Kubovič   zvolený zástupca žiakov 

  Lenka Radbová  zvolený zástupca rodičov žiakov 
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  Zuzana Piňáková   zvolený zástupca rodičov žiakov 

  Ivana Kasanová   zvolený zástupca rodičov  žiakov 

  PaedDr. Eleonóra Porubcová  delegovaný zástupca za TSK 

  Ing. Richard Takáč   delegovaný zástupca za TSK 

  Ing. Jozef Fabian   delegovaný zástupca za TSK  

  PhDr. František Tám   delegovaný zástupca za TSK 

 

Pedagogická rada  

Členmi boli pedagogicko – výchovní zamestnanci školy. Pedagogická rada na svojich 

pravidelných zasadnutiach, uskutočňovaných podľa Plánu školy prerokúvala, navrhovala 

a schvaľovala výchovno–vzdelávacie výsledky, riešila problémy súvisiace s výchovno- 

vzdelávacím procesom. 

 

Predmetové komisie 

 V školskom roku 20172018 v SOŠ O a S pracovali tieto predmetové komisie: PK SJL 

a literatúry, PK cudzích jazykov, PK NEJ, PK spoločensko-vedných predmetov, PK 

prírodovedných predmetov, PK telesnej a športovej výchovy, PK obchodu a služieb, PK 

ekonomiky, PK odborných predmetov HA, PK spoločného stravovania. 

Na úseku praktického vyučovania bola práca so žiakmi riadená hlavnými MOV a rozdelená 

do skupín nasledovne: 

UO kaderník, ŠO kozmetik, kaderník – vizážista,  

OU cukrár, pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín,  

OU kuchár, hostinský, hostinská, ŠO čašník, servírka, kuchár 

  

Rada rodičov: 

 

Predseda: Sylvia Križanová 

Členovia: Mgr. Mária Rozenbergová pokladník 

  Mgr. Michaela Barošová zapisovateľ, tajomník 

  Peter Ondrejka   predseda revíznej komisie 

  Radoslav Pekár  člen revíznej komisie 

  Monika Balcarová  člen revíznej komisie 

 

Údaje o škole 

 

Počet žiakov denného štúdia spolu:      769 z toho 555 dievčat 
Počet žiakov 1. ročníka spolu:      179 z toho 134 dievčat 

Počet žiakov 2. ročníka spolu:      193 z toho 140 dievčat 

Počet žiakov 3. ročníka spolu:      234 z toho 165 dievčat 

Počet žiakov 4. ročníka spolu:      113 z toho   79 dievčat 

Počet žiakov 5. ročníka spolu:          50 z toho   37 dievčat  

 

 

Počet žiakov v externej, diaľkovej forme štúdia spolu: 32 z toho 24 dievčat 

Počet žiakov 1. ročníka spolu:    14 z toho   9 dievčat 

Počet žiakov 2. ročníka spolu:    10 z toho   7 dievčat  

Počet žiakov 3. ročníka spolu:      8 z toho   8 dievčat 

 

Počet absolventov spolu:     164 z toho 119 dievčat 

 

Z celkového počtu   žiakov v dennom štúdiu bolo 64 žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 



 

 

 

Údaje o prijímacom pokračovaní 

Počet Prospeli neprospeli neklasifi- 
opr. 
sk. 

zníž. známka zo 
správania Vymeškané hodiny 

ročník tried žiakov Spolu PsV PVD ostat spolu kovaní 2. 3. 4. Spolu neospr. 

3   81    80 9 22   49 1  0 0  0 2 0  15072 107 1. 

4   89    87 11 14   62 2  0  0  4 2  1  18024 626 2. 

5 137  132 22 27   83 5 0 2  3 5 0 25137 685 3. 

5 110  109 17 19   73 1 0 1 5 2  0  20844 762 4. 

2   50    50   8 16   26 0  0  0  0 0  0  6492 83 5. 

               

               

               
 
 
 
               

Odbor   počet žiakov  
plánovaný 
počet   

Kód Názov Prihlásených  

Prijatých po 
zápisoch 
a odvolaniach Žiakov Triedy 

2978 H  Cukrár-pekár 8  0 12 0,5 

2980 H 
Pracovník v potr. – výr. trvan. 
potravín  16  8 16 0,5 

6456 H  Kaderník 20  13 15 0,5 

6445 H  Kuchár 35  20 31 1 

6444 H  Čašník, servírka 33  17 31 1 

 spolu učebné odbory 149  73 90 3 

       

6352 M  Obchod a podnikanie 40  17 31 1 

8298 M  Odevný dizajn 9  0 10 0,5 

6445 K  Kuchár 0  0 0 0 

6324 M 
Manažment regionálneho 
cestovného ruchu 0  0 0 0 

6446 K  Kozmetik 18  11 12 0,5 

6425 K Kaderník – vizážista 45  17 31 1 

6444 K  Čašník, servírka 0  0 0 0 

 
spolu študijné odbory 4-
ročné 120  48 60 2 

6323 K  hotelová akadémia 92  31 31 1 

 
spolu študijné odbory 5-
ročné 75  46 62 2 

       

6403 L 
Podnikanie v remeslách a 
službách 27  17 31 1 

 spolu denné NŠ - 2-ročné 30  30 30 1 

      

Údaje o prospechu žiakov v dennej forme štúdia 

 

 
 
 

Študijné odbory    



 

 

 

nadstavbové štúdium          

               

Počet Prospeli neprospeli neklasifi- 
opr. 
sk. 

zníž. známka zo 
správania Vymeškané hodiny 

ročník tried žiakov spolu PsV PVD ostat spolu kovaní 2. 3. 4. Spolu neospr. 

1 18 18 0 1 17 0 0  0       8824 0 1. 

1 22 20 1  2 17 2 0 2       3104 0 2. 

                      

                              

                              

               

               

               

 učebné odbory            

               

počet   prospeli       neprospeli neklasifi- 
opr. 
sk. 

zníž. známka zo 
správania 

vymeškané 
hodiny   

Ročník tried žiakov spolu PsV PVD ostat spolu kovaní   2. 3. 4. Spolu neospr. 

3 62 59 5 4 50 3 0 0 6 3 5 17322 1845 1. 

3 73 65 6 5 54 5 3  1 7 3 5  20419 1686 2. 

4 93 76 4 7 65 6 11 0 3 3 1 17596 1226 3. 

                              

                              

 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa ročníkov, šk. rok 2017-2018 

 

Predmet 

učebné odbory študijné odbory 
nadstavbové 

štúdium 

ročník ročník ročník 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 

administratíva a 

korešpondencia  
1,87 1,88 1,88 1,61 1,53 1,90 

 
2,40 

 

administratívne cvičenia 
         

1,73 

anglický jazyk 3,40 3,22 2,66 2,39 2,45 2,45 2,79 2,90 3,25 2,82 

animačné služby 
      

1,08 1,24 
  

aplikovaná ekonómia 
      

2,88 2,15 
  

aplikovaná chémia 
 

2,60 
    

1,00 
   

aplikovaná informatika 
 

2,93 2,15 
   

1,90 1,84 
  

aplikovaný dizajn 
    

2,71 2,71 
    

biológia 
   

2,33 
      

cestovný ruch 
      

3,00 
   

cvičenia z matematiky 
   

2,53 2,56 
     

cvičenia z techniky obsluhy 
   

1,74 1,89 
     

cvičenia z technológie 

prípravy pokrmov    
1,68 2,02 

     
cvičenia z technológie 

stolovania 
3,02 3,10 2,47 

       

cvičná firma 
    

2,29 
     

dejepis 
   

2,01 2,41 
   

2,80 2,05 

dejiny kultúry 
     

1,78 
    

dejiny výtvarnej kultúry 
    

2,00 2,17 2,13 
   

dermatológia 
   

3,50 
 

2,00 2,08 
   

ekonomické cvičenia 
     

2,28 1,75 
   



 

 

 

ekonomické cvičenia 

v cvičnej firme       
1,96 

   

ekonomika 
 

3,29 3,11 2,28 2,88 2,76 2,85 2,29 3,15 2,64 

ekonomika a riadenie 

podniku      
2,78 2,25 

   
ekonomika podniku 

cestovného ruchu      
1,88 2,17 

   

estetická a výtvarná výchova 
   

1,75 
 

1,40 
    

etická výchova 
          

figurálne kreslenie 
    

2,57 2,50 1,63 
   

fyzika 
   

1,83 
      

gastronomický cestopis 
   

1,44 1,67 
     

geografia 
   

2,36 2,63 
     

geografia cestovného ruchu 
     

2,06 2,77 
   

hotelové služby 2,87 
         

hotelový a gastronomický 

manažment       
2,91 2,56 

  

hygiena potravín 2,89 2,20 
        

chémia 2,97 3,15 3,30 2,43 1,00 2,33 
  

3,40 
 

informatika 2,11 2,49 
 

1,00 2,78 2,00 2,02 
 

2,75 2,09 

kadernícka technológia 
   

3,39 3,19 2,56 2,38 
   

komunikácia v anglickom 

jazyku       
2,48 2,63 

  
kongresové služby 

      
2,04 

   
konštrukcia a modelovanie 

odevov     
3,71 1,83 2,13 

   
konverzácia v anglickom 

jazyku      
2,53 3,00 

   

kozmetická technológia 
    

2,19 2,22 
    

manažment 
     

2,18 2,63 
 

3,10 2,68 

marketing 
     

2,18 2,58 2,02 3,05 2,64 

matematika 3,03 2,88 3,37 2,83 2,50 2,58 2,85 
 

3,30 3,00 

materiály 3,50 3,71 3,69 3,17 2,90 2,05 
    

náboženská výchova 
          

náuka o potravinách 
   

1,62 
      

náuka o spoločnosti 
          

náuka o výžive 
    

2,92 
     

nemecký jazyk 
 

2,20 2,66 2,47 2,90 2,60 2,56 2,23 
  

občianska náuka 3,12 2,82 
 

2,83 2,35 2,87 2,77 
 

3,80 
 

obchodná prevádzka 
   

2,41 2,75 
     

odborné kreslenie 1,90 2,68 2,69 
       

odborný výcvik 2,29 2,60 2,66 2,18 2,48 2,05 1,85 
   

odevná tvorba 
    

2,71 2,17 2,13 
   

odevný dizajn 
     

2,67 2,38 
   

podnikanie 
        

3,00 2,41 

podnikanie vo vidieckom 

cestovnom ruchu      
1,47 1,75 

   

podnikateľská komunikácia 
        

2,95 
 



 

 

 

podnikateľské zručnosti 
        

2,95 2,36 

potravinárska výroba 2,78 2,50 
        

potraviny a výživa 2,64 2,64 2,77 
  

3,22 
    

právna náuka 
      

2,25 2,33 
  

právo pre podnikateľov 
        

3,30 2,41 

prax 
     

1,15 1,42 
   

propagácia a reklama 
    

2,19 2,17 2,50 
   

psychológia a spoločenská 

výchova 
2,80 2,43 

   
2,11 2,21 

   

regionálna gastronómia 2,74 3,29 
        

ruský jazyk 
   

3,31 2,89 2,72 2,74 1,89 
  

slovenský jazyk a literatúra 3,22 3,42 3,30 2,72 3,11 2,86 3,13 3,17 3,50 3,64 

sociálna komunikácia 
   

2,41 2,63 
     

spoločenská komunikácia 2,61 2,39 
     

1,92 
  

sprievodcovské služby 
      

1,71 
   

stolovanie 
  

2,88 
       

stroje a zariadenia 3,33 3,21 
        

suroviny 2,78 3,00 
        

španielsky jazyk 
   

2,66 2,73 
 

3,03 1,96 
  

špeciálna gastronómia 
      

1,80 
   

špeciálne cukrárske techniky 
 

2,00 1,40 
       

technika obsluhy 3,09 
  

2,24 2,45 2,55 2,86 
   

technika prevádzky 
 

3,12 3,20 
       

technológia 3,27 3,06 3,47 2,00 3,86 2,54 2,99 
   

technológia prípravy 

pokrmov    
1,47 2,31 2,01 

    
technológia služieb 

cestovného ruchu      
1,41 

    

telesná a športová výchova 1,54 2,16 2,27 1,42 1,25 1,39 1,29 1,19 2,45 1,05 

tovaroznalectvo 
   

2,59 2,69 
     

tvorba projektov 
         

2,05 

účtovníctvo 
    

2,81 2,58 2,43 2,61 2,95 2,45 

výchova k podnikaniu 
  

2,67 
       

výtvarná príprava 
   

2,17 2,27 1,44 1,77 
   

základy podnikateľského 

myslenia - tvorba projektov        
1,96 

   

zariadenia závodov 3,15 
         

zdravoveda 3,10 2,58 2,85 3,27 3,05 1,89 2,16 
   

 

 

Priemerná známka za učebné odbory: 2,79 

Priemerná známka za študijné odbory: 2,39 

Priemerná známka za NŠ:   2,74 

 

Celkový priemer:    2,64 

 

 

 



 

 

 

Výsledky maturitnej skúšky 

 

Externá časť MS: 

Predmet:      priemer úspešnosti: 

Slovenský jazyk a literatúra     46,72 % 

Anglický jazyk        úroveň B1 49,74 %  úroveň B2 78,33  %   

Nemecký jazyk          úroveň B1 28,53 %  úroveň B2 41,70  % 

Ruský jazyk         

 

Písomná forma internej časti MS: 

Slovenský jazyk a literatúra     40,70  % 

Anglický jazyk        úroveň B1 47,65 %   úroveň B2 88,33 % 

Nemecký jazyk          úroveň B1 32,78 %   úroveň B2  75,00 % 

Ruský jazyk        

 

Interná časť MS: 

Slovenský jazyk a a literatúra       priem. známka:  2,49 

Anglický jazyk         priem. známka:  úroveň B1  2,43  úroveň B2 1,00  

Nemecký jazyk         priem. známka:  úroveň B1  3,10 úroveň B2 2,00  

Ruský jazyk           

  

Teoretická časť odb. zložky        priem. známka:  2,56 

Praktická časť odb. zložky        priem. známka:  2,14 

 

 

Výsledky záverečnej skúšky 

 

Písomná časť ZS   priem. známka: 3,07 

Praktická časť ZS   priem. známka: 1,63 

Ústna časť ZS    priem. známka: 2,89 

 

  

 

 Zoznam študijných a učebných odborov  

 
Denné štúdium: 

 

Študijné odbory, ktorých denné štúdium trvá 4 roky: 

6444 K  čašník, servírka 

6446 K  kozmetik  

6352 M  obchod a podnikanie 

6445 K  kuchár 

6425 K kaderník – vizážista  

8298 M odevný dizajn 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

 

 

Študijný odbor, ktorého denné štúdium trvá 5 rokov: 

6323 K  hotelová akadémia 

 

Učebné odbory, ktorých denné štúdium trvá  3 roky: 

2964 H  cukrár 



 

 

 

6456 H  kaderník 

6445 H  kuchár 

6489 H  hostinský, hostinská 

2880 H pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín – od 01.09.2015 

experimentálne overovanie, od 01.09.2016 tento učebný odbor je v duálnom systéme 

vzdelávania 
 

Nadstavbové štúdium: 

Študijné odbory pre absolventov trojročných učebných odborov, ktorých denné 

štúdium trvá 2 roky: 

 

6403 L  podnikanie v remeslách a službách 

 

Študijné odbory pre absolventov trojročných učebných odborov, ktorých štúdium 

diaľkovou formou trvá 3 roky: 

 

6403 L  podnikanie v remeslách a službách 

 

Údaje o počte zamestnancov školy 

 

Celkový počet pedagogických zamestnancov: 103 v členení: 

Riaditeľ a zástupca riaditeľa:        5  z toho   4 ženy  

Učitelia na plný úväzok:    58  z toho 50 žien 

V tom: 

Učitelia všeobecno-vzdelávacích predmetov: 31  z toho 23 žien 

Učitelia odborných predmetov:   27   z toho 27 žien 
 

Učitelia na kratší pracovný čas:     0  z toho   0 žien 

V tom: 

Učitelia všeobecnovzdelávacích predmetov:    0  z toho   0 žena 

Učitelia odborných predmetov:     0  z toho   0 žena 

MOV:       30         z toho 28 žien 

Vychovávatelia v DM:      3       

Výchovný poradca:       2  

Školský špeciálny pedagóg:      1 

 

 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

 
Funkčné      2 

Aktualizačné:     5 

Inovačné:      2  

 

 

 

Celkový počet nepedagogických zamestnancov: 34 

 

 

 

 

 



 

 

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov 

 
 

 
Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov (PZ) podľa jednotlivých predmetov 

Vyučovací predmet Počet všetkých PZ Z toho kvalifikovaných PZ 

  Počet % 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

9 9 100 

Anglický jazyk 10 10 100 

Nemecký jazyk 5 5 100 

Matematika 3 3 100 

Ruský jazyk 5 5 100 

Španielsky jazyk 1 1 100 

Občianska náuka 3 3 100 

Dejepis 3 3 100 

Telesná výchova 6 6 100 

Informatika 4 4 100 

Chémia 3 3 100 

Etická výchova 4 4 100 

Náboženská 

výchova 

1 1 100 

    

Fyzika 1 1 100 

Ekonomika 12 12 100 

Účtovníctvo 5 5 100 

Administratíva 

a korešpondencia 

4 0 0 

Odborné predmety 

– cukrár 

2 2 100 

Odborné predmety 

kaderník 

1 1 100 

Odborné predmety 

– spoločné 

stravovanie 

8 3 37,5 

Psychológia 4 0 0 

Odborné predmety 

– kozmetik 

2 1 50 

Odborné predmety 

ODD 

4 3 75 

Odborná prax 7 5 71,4 

Odborné predmety 

pracovník v 

potravinárstve 

2 2 100 

Odborný výcvik 30 30 100 

 

Hotelový 

a gastronomický 

manažment 

 

5 3 60 



 

 

 

Odborné predmety 

činnostného 

charakteru 

v študijnom odbore 

HA 

9 3 33 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

PK TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 

 

Kurz ochrany života a zdravia 

Kurz ochrany života a zdravia sa organizoval v treťom ročníku v trvaní 3 dní po 6 hodín 

výcviku dennou dochádzkou - v teréne mimo priestorov školy. 

Obsah : 

a) Turistický pochod  

– trasa: Prievidza Športová hala, golfové ihrisko, Bojnice,  Vendelín,   Šutovské sedlo a späť 

- poznávanie prírodných úkazov. 

- určovanie svetových strán podľa prírodných ukazovateľov 

- orientácia v prírode a v neznámom teréne podľa mapy 

b) Pohyb a pobyt v prírode 

- príprava stravy na improvizovaných prostriedkoch,  

- vybudovanie trate pre orientačný beh,  letný  biatlon a pod.,  

- uskutočnenie pretekov na vybudovaných tratiach podľa pravidiel,  

-  úprava a čistenie prírodného prostredia,  

c) Zdravotná príprava  

- poskytovanie prvej pomoci pri úpaloch, uštipnutiach hadom,  popáleninách a priestreloch,  

- zhotovenie improvizovaných nosidiel,  

- poradie naliehavosti ošetrenia zranených osôb, umelé dýchanie,  stabilizovaná poloha, otravy a   

omrzliny. 

d) Technické činnosti a športy 

-  športová streľba (streľba zo vzduchovky na sklopné terče) 

-  ukážka policajnej kynológie  

-  hod granátom na cieľ 

 

Vzdelávanie členov predmetovej komisie  

V tomto školskom roku sa 1 člen PK zúčastnil inštruktážneho seminára  „Manažment 

schválených projektov KA 1 – „Vzdelávacia mobilita v odbornom vzdelávaní 2018“, 

obsahom školenia bolo získanie vedomostí o prefinancovávaní projektov Erasmus+ a ďalších 

ekonomických a právnych predpisov ohľadom projektov. 

 

 

 



 

 

 

Príloha k hodnotiacej správe o činnosti predmetovej  komisie TSV v školskom 

roku 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Názov a termín súťaže Umiestnenie a počet 

zúčastnených žiakov 
Cezpoľný beh 

- majstrovstvá okresu 3.10. 

2017 

V družstvách 3. miesto na 

majstrovstvách okresu  chlapcov                                         

3 žiakov.  

V družstvách 3. miesto na 

majstrovstvách okresu  dievčat                                         

3 žiačky 

 

Stolný tenis - majstrovstvá 

školy 

12.10.  2017 

Zúčastnilo sa 27 chlapcov a 8 

dievčat 

Stolný tenis - majstrovstvá 

okresu chlapcov 

20.10.  2017 

Zúčastnili sa 4 chlapci – 4. 

miesto 

 

Stolný tenis - majstrovstvá 

okresu dievčat 

19.10.  2017 

Zúčastnili sa 4 dievčatá – 2. 

miesto 

 

 Volejbal – majstrovstvá školy 

chlapcov a dievčat 21.12. 2017 

Turnaja sa zúčastnilo 96 žiakov 

a žiačok 

1. miesto      5.K 

2. miesto      2.O + 5.L 

3. miesto      2.C 

Atletika – majstrovstvá okresu 

10.5. 2018 

Zúčastnilo sa 21 žiakov  

Bez postupu do krajského kola 

Futsal – obvodné kolo žiakov 

stredných škôl  

9.11. 2017 

Turnaja sa zúčastnilo 12 

chlapcov a obsadili 2. miesto  

 

Futbal – okresné kolo vo 

futbale žiakov stredných škôl 

5.10. 2017 

Turnaja sa zúčastnilo 15 

chlapcov a obsadili 2. miesto 

Florbal  - okresné kolo 

dievčatá 

6.12. 2017 

Zúčastnilo sa 11 žiačok 

a obsadili 4. miesto 

Florbal – okresné kolo  

chlapci 

7.12. 2017  

Zúčastnilo sa 11 žiakov 

a obsadili 6. miesto  

 

Volejbal – okresné  kolo 

dievčat 

24.10. 2017 

Zúčastnilo sa 12 žiačok 

a obsadili 3.  miesto 

Volejbal – obvodné  kolo 

chlapcov 

3.11. 2017 

Zúčastnilo sa 12 žiakov 

a obsadili 4. miesto 

Hádzaná dievčatá – okresné 

kolo 18.1. 2018 

Zúčastnilo 11 žiačok - 1. miesto 



 

 

 

PK PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV 
  

Cieľom práce učiteľov PK v školskom roku 2017/2018 bolo :  

- skvalitnenie vzdelávacieho procesu s využitím nových poznatkov pedagogickej teórie 

   a praxe, 

-uplatňovanie  humanistického vyučovania, 

-umožniť všetkým žiakom prístup ku vzdelávaniu a vytvárať motiváciu k učeniu, vytvárať  

  a rozvíjať dobré vzťahy v interakcii  učiteľ  - žiak, 

-sústrediť pozornosť na žiakov s poruchami učenia sa, 

- podporiť záujmovú činnosť žiakov: krúžky, súťaže, 

-rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti  IKT –využitie pri vytváraní partnerstiev medzi 

školami, vlastná tvorba, súťaže 

-spolupracovať s ostatnými PK  na škole. 

 -venovať zvýšenú pozornosť ochrane žiakov pri používaní internetu a využívaní webových 

stránok 

-rozvíjať vzdelávaciu činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, 

    V tomto školskom roku vyučujúci pracovali v jednotlivých triedach podľa tematických 

plánov, ktoré boli v učebných a študijných odboroch v prevažnej miere splnené. Svoje úsilie 

sústredili na:               

 -- vytváranie dobrej pracovnej klímy v triedach, 

-- efektívne využívanie dostupnej výpočtovej techniky, 

 -- rozvíjanie environmentálnej výchovy- ochrana pracovného prostredia, separácia odpadov,   

-- rozvíjanie kritického uvedomovania si aj sociálnych vzťahov v kolektíve,  

-- dodržiavanie noriem morálky a správania sa v súlade so školským poriadkom,  

-- aktivizáciu žiakov - krúžková činnosť, vyučujúci sa snažili vhodnými formami zaujať aj 

žiakov s poruchami učenia tak, aby spolu splnili požadované úlohy. 

 

Počas  mesiaca september 2017 sme pracovali v rôznych triedach s úlohami zameranými na 

finančnú prírodovednú a počítačovú gramotnosť (120 žiakov). Cieľ bol znovu priblížiť 

a poukázať  na niektoré základné pojmy v týchto oblastiach. Aktivity sme robili pri 

príležitosti Medzinárodného dňa  gramotnosti  (8. september). 

Dňa 26. októbra 2017 sa zúčastnili triedy V.K a V.L  - 50 žiakov prezenčnej výstavy EXPO 

ELKO 2017 - kde firma Elko predstavila partnerské firmy svetových značiek výpočtovej 

techniky. Výstava sa uskutočnila v DK Prievidza. Išlo o prezentáciu noviniek výpočtovej 

techniky s ukážkami najmodernejšieho riešenia v optimalizácii - nákladov, bezpečnosti, 

výkonu, času, tlače a jednoduchosti práce s ňou. Na výstave boli zastúpené výrobky značiek 

ASUS, BENQ, OKI, FIJISTU, ESET, ACER, LENOVO, CONICA  a iné. Firma vystavovala 

aj značku kopírovacích strojov DEVELOP, kde predstavila netradičnú funkcionalitu 

kopírovacích strojov pre kanceláriu. 

Žiaci si mali možnosť prezrieť aj vyskúšať vystavovanú techniku. Zaujali ich súčasné trendy 

v oblasti mobilných telefónov, smartfónov, notebookov, ukážka práce 3D tlačiarní,  možnosť 

odfotiť sa  v rámci prezentácie a vytlačiť fotky z mobilného telefónu cez kvalitnú farebnú 

tlačiareň. Mnohí sa  zapojili aj do zlosovania tomboly, kde viacerí získali aj ceny.   

 

Dňa 15. novembra 2017 sa uskutočnila súťaž na PC „Grafika v programe Skicár“- 

 zúčastnilo  pätnásť žiakov, ktorí zhotovovali svoje práce na tému: „Drogy nie, ďakujem“.  

Deň otvorených dverí  2. marca 2018    

Ukážková  „Tvorba plagátu“ “ prostredníctvom PC. Zúčastnilo sa 20 žiakov. 

Na prácu žiakov pod dohľadom pedagógov a na priestory školy sa prišli pozrieť výchovní 

poradcovia, žiaci základných škôl – žiaci ZŠ, ich rodičia, rodičia našich žiakov aj širšia 

verejnosť. Počas školského roka prebiehali triedne kolá súťaže „Grafika na PC“.   



 

 

 

 

V marci sa uskutočnilo školské kolo súťaže  „Grafika na PC“ – téma: „Deti bezpečne vo 

svete digitálnych technológií“ – počet účastníkov 24.  

Víťazné práce boli zaslané do celoslovenského kola projektu „Prevenciou eliminujeme riziká 

využívania digitálnych médií“ organizované firmou Orange. Najlepšie práce mali žiačky z 

II.K triedy. 

V marci sa uskutočnilo školské kolo súťaže   „Tvorba prezentácie v PP na PC“ Do súťaže 

sa zapojilo 23 žiakov. Víťazné práce boli zaslané do celoslovenského kola projektu 

„Prevenciou eliminujeme riziká využívania digitálnych médií“ organizované firmou Orange  

Matematický Klokan sa konal 19. marca. Do súťaže sa v tomto školskom roku zapojilo na 

Slovensku 65580 riešiteľov, z toho stredoškolákov bolo 8190. 

Aj v  tomto školskom roku sme súťažili v dvoch kategóriách. 

V kategórií KADET 012 súťažilo 25 žiakov z tried I.K, II.A, II.F, II.L a II.O. 

 Školským šampiónom sa stala žiačka z II.L a patrí aj medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov 

v rámci Slovenska (celkom súťažilo 2920 žiakov). 

V kategórií JUNIOR 034 súťažilo 5 žiakov z tried III.K a III.G.  

 

V mesiacoch máj ,jún sme sa zapojili do on-line testovania VI. ročníka IT zručností – IT 

FITNESS TEST 2018 usporiadanou IT Asociáciou Slovenska s podporou vlády SR 

a ministra školstva. Cieľom testovania je zistenie základných IT zručností a ich efektívneho 

využívania v štúdiu, práci a v  každodennom živote. Celoslovenský priemer je 46%. 

Testovania sa zúčastnilo 100 žiakov. Môžeme konštatovať, že mnohí naši žiaci tento priemer 

prekročili niektorí až dvojnásobne. 

Krúžková činnosť:  

Krúžok informatiky, „ Pohybom ku zdraviu“, „Rozvoj matematických zručností“ práca 

žiakov vychádzala z ich potrieb, učivo sa dopĺňalo, prehlbovalo. Žiaci mohli využiť 

hodiny na prípravu na skúšky. 

Národný projekt „Prognózovanie potrieb trhu práce“- učitelia informatiky sa spolu so 

žiakmi vypĺňali cez PC dotazník pre stredoškolákov pre  účely Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR na zosúladenie ponuky pracovných síl s potrebami trhu práce. Projekt 

prebiehal  v spolupráci s firmou „Trexima“. Zúčastnilo sa ho 120 žiakov. 

Roadshow  - Moja story, tvoja story – O2  dobrá vec 

Učitelia informatiky sa v júni zúčastnili  spolu so žiakmi hlasovania v celoslovenskej súťaži 

o motivačnú Roadshow – beseda s osobnosťami. 

 

 

PK  SPOLOČENSKO – VEDNÝCH PREDMETOV 

 
V školskom roku 2017/2018 pracovalo v PK SVP 10 členov.                          

Členovia predmetovej komisie sa stretli na zasadnutiach dňa 31. augusta, 4. decembra a 15. 

júna. Svoju činnosť priebežne organizovali, kontrolovali, plnili úlohy podľa plánu práce i 

podľa aktuálnych požiadaviek výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Tematické plány predmetov /OBN, ETV, NAB, DEJ, SVP, KMM, PPU, SLK/ boli splnené. 

Tematické plány boli pred začiatkom školského  roku aktualizované podľa Štátneho 

vzdelávacieho plánu. 

Členovia PK pracovali v krúžku „Je maturita ťažká?“  

Členovia PK pripravili nasledujúce aktivity: Vyučujúci sa zúčastňovali so žiakmi na 

výstavách, prezentáciách outdoorových filmov  predovšetkým v spolupráci s Galériou 

Regionart a Hornonitrianskym múzeom. 

 Pre žiakov pripravili prezentáciu filmu „Levie srdce“ s témou rasizmu a extrémizmu v 

spolupráci s Galériou RKC, zapojili sa do Maratónu písania listov v spolupráci s Amnesty 



 

 

 

international, zorganizovali besedu s Prezidentkou zväzu seniorov Ľubicou Galisovou a s 

pracovníčkami ICM v Prievidzi, ktoré žiakom pripravili workshopy s témou „Obchodovanie 

s ľuďmi, Diskriminácia, Xenofóbia“, Nelátkové závislosti“, Štruktúrovaný dialóg“. Naším 

hosťom bol tiež kpt. Vít Zajac s prednáškou „Prevencia kriminality“, pripravili workshopy v 

spolupráci s UNICEF-om k téme „Kyberšikana“, „Extrémna chudoba“ a „Extrémizmus“, 

zorganizovali simulované študentské voľby do VÚC. 

 Bolo pripravené  vydanie školského časopisu v decembri a v júni. Zúčastnili sme sa so 

žiakmi na prehliadke  „Expedičná kamera“, outdoorové filmy. Žiakov sme zapojili do 

prezentácie v médiách: Interview s Dr. Ondášom pre RTVS a rádio Regina – interview s 

Mgr. Dobrotovou. S prednáškou o mediálnej výchove nás navštívil aj ThLic. PaedDr. Marcel 

Puvák /Televízia Lux/. Zapojili sme žiakov  do humanitárnej pomoci bezdomovcom a 

sociálne slabým v spolupráci s Charitou sv. Vincenta v Prievidzi. Navarili obed pre 50 ľudí.  

Bolo zorganizované školské kolo Biblickej olympiády a zúčastnili sme sa so žiakmi na 

okresnom kole, kde obsadili tretie miesto. Zapojili sme žiakov do zbierok UNICEFU, 

„Modrý gombík“, „Deň úsmevu“, „Slnečnica – Slov. Zväz sclerosis multiplex“. Do zbierky 

„Modrý gombík“., „Biela pastelka“ 

Boli pripravené  programy v spolupráci so SCPPPaP v Prievidzi: „Spoznajme sa bližšie“, 

„Prevencia a eleminácia agresivity a šikanovania“, „Stres pod kontrolou“, „Kariérne 

poradenstvo“ 

 Študenti tried prvých a druhých ročníkov sa zúčastnili vystúpenia skupiny Bojník  v rámci 

vyučovania  „dejepisu naživo“.  

Členovia zapojili žiakov do týchto súťaží: 

„Poznaj svoju vlasť“ 

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ 

  V programe etickej a náboženskej výchovy boli používané ako učebné pomôcky DVD 

„Katka“, „Bela“, „Alkohol – skrytý nepriateľ“ a DVD „Na vlastné oči“, ktoré vzniklo v 

spolupráci s políciou v rámci drogovej prevencie a realizoval sa program „Cesty“. Do 

tematických plánov sme zahrnuli prevenciu extrémizmu, viedli sme so žiakmi diskusie a 

prezreli sme si dokumenty k téme – film „Chlapec v pruhovanom pyžame“ a „Miluj blížneho 

svojho“. Zaradili sme tiež dokument „Obchodovanie s ľuďmi“ a „Sídliskový sen“. 

 Členovia sa vzdelávali štúdiom odbornej literatúry, samoštúdiom a dopĺňaním informácií z 

internetu /stránky www.statpedu.sk, www.siov.sk, www.núcem.sk, www.minedu.sk/. 

 Zúčastnili sme sa na odborných seminároch Nežné násilie  /Človek v ohrození/ a Ako 

nepodľahnúť manipuláciám v médiách / MPC Trenčín/.   
Naša členka bola predsedníčkou predmetovej maturitnej komisie. 

 Členovia PK zorganizovali exkurzie: 

 „Bibliotéka“   Bratislava 

„Kým kohút nezaspieva“, DAB Nitra 

„Punck Rock“, Nová scéna Bratislava 

„Získavanie čitateľských zručností“ - HNM knižnica  

„Prehliadka mesta Nitra“ 

„Literárne besedy s autormi“, Hornonitrianska knižnica 

„Výstava mincí“ HNM Prievidza 

„Po stopách velikánov Hornej Nitry“ 

 

 

 

 
 

   

 

http://www.statpedu.sk/
http://www.siov.sk/
../../../janka/Desktop/www.minedu.sk/


 

 

 

PK NEMECKÉHO JAZYKA  

 
PK nemeckého jazyka pracovala v školskom roku 2017/ 2018 v zložení 5 členov. 

PK NEJ plnila nasledovné úlohy v týchto oblastiach:  

Tematické plány, učebnice, časopisy, pomôcky: V septembri 2017 bol aktualizovaný celý  

školský vzdelávací program NEJ  pre všetky ročníky všetkých učebných a  študijných  

odborov .Vyučujúci NEJ sa podieľali na tvorbe a úprave všetkých tematických plánov NEJ 

pre všetky ročníky učebných, študijných  odborov a odborov HA .        Vyučujúci NEJ 

zabezpečili objednávku nových učebníc pre žiakov a učiteľov Schritte international, pomôcky 

a študijný materiál na maturitu z nemeckého jazyka . Pre členov PK NEJ bol zabezpečený 

odber odborného časopisu HURRA ( 1 kus ). Okrem učebníc NEJ sme využívali aj pracovné 

zošity, zvukové nahrávky, videonahrávky, nemecký časopis HURRA a iný doplnkový 

materiál. Aby podporili záujem žiakov o štúdium nemeckého jazyka, využívali inovatívne 

metódy a formy vyučovania, napr. tvorivé zážitkové metódy, projektové a diferencované 

vyučovanie, tvorbu myšlienkových máp, kaskádovú metódu učenia a vyučovania, rolové 

metódy, inscenačné metódy, riadenú a voľnú diskusiu, audio/video prezentácie riešenia úloh 

a iné. V odboroch HA boli hodiny zamerané aj na konverzáciu s cudzincami a štúdium 

zahraničnej literatúry. 

Tomuto všetkému napomáhalo  i novozriadené jazykové laboratórium na vyučovanie cudzích 

jazykov na čísle 11, ktoré formou projektu bolo zrealizované v nedávnej minulosti. V tomto 

školskom roku bola zakúpená a nainštalovaná nová interaktívna tabuľa v učebni č. 11, čo 

zefektívnilo a zatraktívnilo výchovno-vzdelávací proces v predmete nemecký jazyk.  

 Maturitné skúšky: Príprava na MS prebiehala v súlade s osnovami, štandardami pre SOŠ 

a cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti žiakov. Tomu plne zodpovedali aj 

učebnice používané pri vyučovaní NEJ (Schritte international, Nemčina – otázky a odpovede, 

Nová maturita – nemecký jazyk – interná časť a iné). V predmete NEJ  sa využívali mapy, 

videonahrávky, časopisy, interaktívne programy, IT- technológie. Žiaci si spracovávali témy 

z materiálov získaných z internetu a pod., mali možnosť zapožičiavať si odborné časopisy. 

V školskom roku 2017/2018 mohli žiaci – maturanti navštevovať 3 krúžky NEJ zamerané na 

prípravu na maturitnú skúšku z NEJ – Cestovanie a kultúra, Tradícia mesta Prievidza ako aj 

celého okolia a nemecky hovoriacich krajín z pohľadu ich histórie a gastronómie, Film vo 

vyučovaní NEJ. 

 V šk. roku bolo prihlásených na externú časť MS úroveň B1 8 žiakov v riadnom termíne 

a 1 žiak na opravný termín a písomnú formu internej časti MS 8 žiakov v riadnom 

termíne, 1 žiak v náhradnom termíne. Ústnej formy maturitnej skúšky ( úroveň B1 ).sa 

zúčastnilo 8 študentov. Na oprave písomnej formy internej časti MS sa podieľali 2 učitelia 

nemeckého jazyka.  Členmi skúšobných komisií NEJ na ústnych MS v tomto šk. roku  boli 

v našej škole 2 nemčinári. Vo funkcii predsedu predmetovej maturitnej komisie  NEJ za 

našu školu sa zúčastnili 4 pedagógovia, 2 vyučujúce vykonávali funkciu predsedníčky 

školskej maturitnej komisie. 

 Deň gramotnosti  -  08. 09. 2017: Dve aktivity boli zamerané na čitateľskú a jedna na 

mediálnu gramotnosť: Práca s nemeckým časopisom –  ( Čitateľská gramotnosť ), Film vo 

vyučovaní – ( Mediálna gramotnosť ), Reprodukcia nemeckej rozprávky –  ( Čitateľská 

gramotnosť ) 

 Olympiáda v NEJ:  Dňa 22.11. 2017 zorganizovala predmetová komisia nemeckého jazyka 

školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 10 žiakov v kategórii 

2B(3.,4.,5. ročníky št. odborov a HA ). Súťaž pozostávala z dvoch častí- písomnej (čítanie a 

počúvanie s porozumením, test) a ústnej (vizuálny podnet- príbeh v obrázkoch, ústna 

produkcia na neznáme témy). 

Obvodného kola OL NEJ sa zúčastnila víťazka kategórie 2B, umiestnila sa  na štvrtom 

mieste.   



 

 

 

 Akademický deň: Dňa 9.02.2018 zorganizovala predmetová komisia NEJ aktivitu 

„Zahraničné stáže našich študentov“. Išlo o prezentácie pracovných a študijných pobytov 

študentov v Nemecku, Rakúsku, vo Švajčiarsku, na Cypre. Aktivita sa konala v rámci 

celoškolského podujatia Deň otvorených dverí  

Deň nemeckej literatúry: Dňa 2. mája 2018 zorganizovala PK NEJ súťaž v prednese poézie 

a prózy v nemeckom jazyku pod názvom Deň nemeckej literatúry. Do súťaže bolo 

prihlásených 10 žiakov z tried druhého, tretieho, štvrtého a piateho ročníka učebných 

a študijných odborov. Úlohou súťažiacich bolo predniesť pripravený nemecký text ( známe 

rozprávky od bratov Grimmovcov a úryvky z románov nemecky píšucich autorov ) so 

správnou výslovnosťou a intonáciou, melódiou vety a s vhodne zvoleným umeleckým 

prednesom.  

Projekty: V dňoch 18.09.2017 až 22.09. 2017 sa 8 žiakov IV.K a V.K  triedy zúčastnilo 

projektu Odbornej stáže someliérov. Základným východiskom projektu Odbornej stáže 

someliérov v Rakúsku je dlhodobý zámer školy: kvalitne pripravovať odborných 

pracovníkov v oblasti gastronómie. 

Podstatou projektu je 5 dňový pobyt slovenských žiakov v rakúskej partnerskej škole, kde 

majú možnosť vzdelávať sa v oblasti pestovania viniča a výroby vína. 

Partnerskou školou Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi je v tomto projekte 

rakúska škola: Landwirtschaftliche Fachschule Hollabrunn v meste Hollabrunn a jej 

organizačná zložka Fachschule fürTourismus v meste Retz. Zodpovedným pedagógom bol 

učiteľ nemeckého jazyka. Dvaja nemčinári vypracovali projekt KA1 pod názvom Dajme 

škole nový rozmer, v rámci ktorého boli úspešní a v novembri 2018 vycestujú 2 učitelia 

NEJ do Lotyšska, aby navštívili strednú školu v  Lotyšsku. SŠ Dougavpils Tehnikus sa 

nachádza v ekonomicky znevýhodnenom regióne tejto krajiny. Je zameraná na odbory 

hospodárstvo, počítačová technika, informačné technológie, šitie, krajčírstvo, kozmetiku, 

elektrotechniku. Cieľom spolupráce s lotyšskou strednou školou je porovnanie vzdelávacieho 

procesu s jednotlivými formami a metódami. Súčasťou tejto návštevy je aj oboznámenie sa 

s procesom riešenia výchovných problémov v spomínanej lotyšskej škole. 

V rámci dlhodobého projektu Partnerstvo Prievidza –Hartberg sme realizovali vzájomnú 

výmenu korešpondencie s kolegami partnerskej školy.  

Exkurzie: V tomto školskom roku zorganizovali členovia PK NEJ niekoľko odborných 

exkurzií. 

- Bibliotéka Bratislava 
- Mesto Nitra 
- Mesto Turčianske Teplice 
- Galéria RKC v Prievidzi 
- Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Nitrianskom Pravne 
- Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 
- Bratislava  -  natáčanie Chartshow s Adelou Vinczeovou 
 

 Testy, preklady: Učitelia NEJ sa podieľali na : prekladoch prihlášok na zahraničnú prax 

(Nemecko, Švajčiarsko, Cyprus) , na komunikácii a medzinárodnej korešpondencii, tlmočení 

s partnermi v Nemecku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Lotyšsku,  jazykovej príprave žiakov 

na zahraničnú prax a na výberový pohovor do Švajčiarska  

Rok medzinárodného kultúrneho dedičstva, Európsky deň cudzích jazykov: Predmetová 

komisia cudzích jazykov v spolupráci s predmetovou komisiou nemeckého jazyka 

zorganizovala dňa 06. októbra 2017 6. ročník prekladateľskej súťaže pri príležitosti 

Európskeho dňa cudzích jazykov / ANJ, NEJ, RUJ, SPJ /.Zúčastnení žiaci prekladali 

odborné texty z cudzieho jazyka do slovenského jazyka.  

 Krúžková činnosť: Členovia PK NEJ viedli v šk. roku 2017/2018 nasledovné záujmové 

krúžky: Tradícia mesta Prievidza ako aj celého okolia a nemecky hovoriacich krajín 

z pohľadu ich histórie a gastronómie, Filmový klub, Cestovanie a kultúra – odborná nemčina 



 

 

 

Vzdelávanie učiteľov, školenia a semináre: Dňa 31.01. 2018 absolvoval školenie 

v Bratislave 1 učiteľ nemeckého jazyka spolu s vyučujúcou anglického jazyka. Jednalo sa 

o školské vzdelávanie – veľké a malé strategické partnerstvá pre projekty Erasmus + 

výzvy KA2. Boli mu poskytnuté technické inštrukcie pri podávaní elektronickej prihlášky 

a bol oboznámený s jej parametrami. Dňa 07.02. 2018 sa zúčastnil jeden vyučujúci NEJ 

školského vzdelávania v Žiline na tému – Školské výmenné partnerstvá pre projekty 

Erasmus + výzvy KA2 . Okrem iného mu boli sprostredkované príklady dobrej praxe 

formou prezentácie, po ktorej nasledovala diskusia a priestor na otázky. Odborného seminára 

v Trenčíne na tému Ako nepodľahnúť manipuláciám v médiách sa zúčastnila jedna 

učiteľka NEJ.  

Sieň slávy -  galéria nemeckých, anglických a ruských spisovateľov: V rámci spolupráce 

predmetovej komisie nemeckého jazyka a predmetovej komisie cudzích jazykov sa 

predsedníčka PK NEJ a jedna vyučujúca anglického jazyka po dohode s vedením školy 

rozhodli zriadiť Sieň slávy – galériu slávnych spisovateľov a svetoznámych osobností , v 

ktorej bude zriadená galéria nemeckých, anglických a ruských spisovateľov.  

 

PK CUDZÍCH JAZYKOV 
 

V školskom roku 2017/2018 v PK CUJ pracovalo 13 členov. Členovia PK CUJ vyučujú 

anglický, ruský a španielsky jazyk. Pri svojej každodennej práci vychádzali z Plánu práce 

školy, z časovo-tematických plánov, moderných učebníc, časopisov a rôznych doplnkových 

materiálov. 

Aktivity  členov PK CUJ v školskom roku 2017/2018: 

 Deň gramotnosti – v septembri na hodinách anglického jazyka diskutovali  so žiakmi 

o prečítanej knihe anglického alebo amerického autora,  spolu so žiakmi tvorili interaktívne 

cvičenia v learningapps (tvorenie vlastných cvičení z vybraného učiva alebo tematického 

celku pomocou online aplikácie na internete). Ďalšími zaujímavými aktivitami boli seminár 

na tému Formálne písomnosti v anglickom jazyku (životopis, žiadosť o zamestnanie, 

motivačný list, pracovné inzeráty a pracovné zmluvy), výroba záložky do knihy v anglickom 

jazyku, diskusia o diele amerického spisovateľa Jacka Londona White Fang (Biely tesák), 

diskusia o autoroch anglickej a americkej literatúry a vytvorenie nástenky s citátmi týchto 

autorov. Cieľom všetkých týchto aktivít bolo podporiť čitateľskú a digitálnu gramotnosť. 

Prekladateľská súťaž – PK CUJ v spolupráci s PK NEJ pripravila dňa 6. októbra 6. ročník 

celoškolskej prekladateľskej súťaže pri príležitosti Európskeho dňa cudzích jazykov. 

Súťaže sa zúčastnilo 30 žiakov, ktorí súťažili v preklade textov z anglického, ruského, 

a nemeckého jazyka do slovenčiny. Školské kolo olympiády v anglickom jazyku – konalo 

sa 24. 11. 2017. Zúčastnilo sa ho 20 žiakov, ktorí súťažili v 3 kategóriách: 2A – žiaci 

hotelovej akadémie 1. - 2. ročníka (spolu 5 žiakov), 2B – žiaci hotelovej akadémie 3. – 5. 

ročníka (spolu 8 žiakov), 2D – žiaci všetkých  ročníkov študijných odborov (spolu 7 žiakov). 

Okresné kolo OAJ sa konalo 17. 1. 2018 v priestoroch Gymnázia V. B. Nedožerského 

v Prievidzi, kde sa súťažilo v kategóriách 2A, 2B, 2C2 a 2D. Našich študentov sprevádzal 

Mgr. Mocko, ktorý bol súčasne aj členom odbornej poroty pre kategóriu 2B. Súťaž 

pozostávala z dvoch častí – písomnej a ústnej. Školské kolo olympiády v španielskom 

jazyku – konalo sa 30. novembra 2017. Zúčastnili sa ho 8 žiaci z II.L a III.L triedy. Po 

absolvovaní písomnej časti sa žiaci venovali téme „Môj pobyt v Španielsku.“ V rámci Dňa 

otvorených dverí sme  pripravili zaujímavé programy: Interaktívna výučba anglického 

jazyka prostredníctvom informačných technológií – žiaci našej školy, ako aj široká 

verejnosť, mali možnosť zapojiť sa do interaktívnej výučby anglického jazyka 

prostredníctvom tabletov a interaktívnej tabule. V rámci Dňa otvorených dverí naše kolegyne 

pripravili aj prezentáciu projektu medzinárodnej spolupráce Erasmus+ K1 Dajme škole nový 

rozmer.  



 

 

 

 Projekty medzinárodnej spolupráce: V rámci programu Erasmus+ sme  v januári 2018 

podali projekt v kľúčovej kompetencii K1 mobilita pracovníkov školstva v oblasti školského 

vzdelávania pod názvom Dajme škole nový rozmer. Projekt je zameraný na profesijné 

vzdelávanie učiteľov anglického jazyka s cieľom rozvíjať kľúčové kompetencie. Tento 

projekt, ako aj grand pre tento projekt, nám boli schválené. Mobilita bude realizovaná 

v dňoch 29. júla – 11. augusta formou štruktúrovaného kurzu Educational Technology 

v Cambridge. Schválený bol aj náš druhý projekt, v rámci programu Erasmus+. Je to projekt, 

ktorý je financovaný EÚ a jeho schválením sa v budúcom školskom roku 20 študentov 

hotelovej akadémie zúčastní zahraničnej odbornej praxe v španielskej Malage. Cieľom tejto 

odbornej praxe je zdokonaliť zručnosti žiakov v oblasti stredomorskej gastronómie a zároveň 

zdokonaliť aj ich jazykové zručnosti. Názov projektu je „Stredomorská kuchyňa – rozvoj 

odborných zručností.“ 

 

Iné projekty a aktivity 

Projekt Jazyková knižnica – ide o program s finančnou podporou Gesto pre mesto, 

ktorého vyhlasovateľom je Reifaisen banka. Cieľom projektu je vytvorenie jazykovej 

knižnice, ktorá by zároveň bola miestom na organizovanie besied a jazykových súťaží 

organizovaných školou. Zámerom je, vďaka finančnej podpore, upraviť priestory 

spoločenskej miestnosti na školskom internáte na relaxačno-oddychovú zónu, vybavenú 

cudzojazyčnou literatúrou a audioknihami.  

Galéria slávy – členky našej PK pripravujú Galériu slávnych anglických, amerických, 

nemeckých, ruských a španielskych spisovateľov. Členovia našej PK CUJ sú aktívni aj 

v programe eTwinning. Je to európsky program navrhnutý za účelom zapájať učiteľov, aby 

sa mohli navzájom stretávať, deliť sa o svoje poznatky a spolupracovať v rámci spoločnej 

komunity. ETwinning má dve hlavné oblasti činnosti. Prvá sa týka komunikácie a spolupráce 

najmä medzi učiteľmi a ďalej komunikácie a spoločnej práce učiteľov so žiakmi. Druhá 

oblasť činností je súčasťou kontinuálneho profesijného rozvoja odborných zručností. Naši 

členovia sa zúčastňujú online etwinningových kurzov – Ako rozvíjať rezilienciu v škole, 

alebo webinárov – Nástroje na tvorbu videa, Prezentačné nástroje nie sú iba Powerpoint. 

V marci 2018 sa žiaci a učitelia odborných predmetov zúčastnili medzinárodnej 

gastronomickej súťaže v Taliansku pod názvom Wellness & Zero Waste – Food & 

Beverage Contest v mestečku Casargo. Členka PK tlmočila v anglickom jazyku. 

Súťaž v umeleckom prednese anglickej a americkej poézie a prózy Shakespeare´s Day – 

uskutočnila sa v marci  v rámci čitateľskej gramotnosti.  Zúčastnilo sa 15 žiakov z rôznych 

ročníkov  našej školy, ktorí predniesli ukážky z diel súčasných anglických a amerických 

spisovateľov. V októbri 2017 a v marci 2018 sme sa zúčastnili  divadelných predstavení 

Fahrenheit – 451 a My Sister Syria v anglickom jazyku s Britskou divadelnou skupinou TNT 

THEATRE BRITAIN v Teatro Wustenrot v Bratislave. Cieľom bolo zdokonalenie sa žiakov 

v anglickom jazyku. Predstavení sa  zúčastnili žiaci tried IV.K, IV.L a V.L 

V decembri 2017 sa v našej škole uskutočnila výstava kníh anglickej, americkej a svetovej 

klasickej a modernej literatúry. Žiaci mali možnosť pozrieť si knihy, prípadne si prečítať  

úryvky z literárnych diel.  

Školenia a semináre: október 2017 – školenie Informačné dni – Výzva 2018 na 

predkladanie návrhov projektov Erasmus+. Školenie sa uskutočnilo v hoteli Tenis vo 

Zvolene. Bolo zamerané na vysvetlenie štruktúry projektov v rámci kľúčových akcií K1, K2, 

K3, december 2017 – Inštruktážný seminár k predkladaniu návrhov projektov K1 – 

vzdelávacia mobilita jednotlivcov v Žiline, január 2018 – školské vzdelávanie – veľké a malé 

strategické partnerstvá pre projekty Erasmus+ výzvy K2 v Bratislave, na školení boli 

zúčastneným poskytnuté technické inštrukcie pri podávaní elektronickej prihlášky, jej 

jednotlivé časti a parametre, február 2018 – školské vzdelávanie – školské výmenné 

partnerstvá pre projekty Easmus+ výzvy K2 v Žiline. Účastníkom boli sprostredkované 

príklady dobrej praxe formou prezentácie a podobne, ako na školení v Bratislave, aj 



 

 

 

technické inštrukcie pri podávaní elektronickej prihlášky, jún 2018 – inštruktážny seminár 

Manažment schválených projektov K1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2018 v Žiline. 

Obsahom seminára bolo získanie vedomostí o prefinancovávaní projektov Erasmus+ ako aj 

ďalších ekonomických a právnych predpisov ohľadom projektov.   

V školskom roku sme pracovali v nasledujúcich krúžkoch: Reálie anglicky hovoriacich 

krajín, Zmaturujme z angličtiny, Turistický. 

Organizácia a priebeh maturitných skúšok 

 

Maturitné skúšky sa aj v tomto školskom roku konali v 2 úrovniach B1 a B2 a pozostávali z 3 

častí - písomnej formy externej časti (PFEČ), písomnej formy internej časti (PFIČ) a ústnej 

formy internej časti UFIČ).   

Dňa 14. 03. 2018 sa konali PFEČ a PFIČ MS z cudzích jazykov. MS z anglického jazyka sa 

spolu zúčastnilo 117 žiakov, z toho úroveň B1 konalo 114 žiakov, úroveň B2 3 žiaci. 

V PFEČ sme dosiahli priemer 49,78%, v PFIČ 45, 26% v úrovni B1. V úrovni B2 sme 

v PFEČ dosiahli 78,33% a v PFIČ 88, 33%. 

 Ústnu časť maturitnej skúšky konalo 109 žiakov v úrovni B1 a 3 žiaci v úrovni B2. V úrovni 

B1 zmaturovalo 27 žiakov na známku výborný, 27 žiakov na známku chválitebný, 38 žiakov 

na známku dobrý, 14 žiakov na známku dostatočný a 3 žiaci na známku nedostatočný. 

V úrovni B2 všetci 3 žiaci zmaturovali na známku výborný.  

Organizácia a priebeh záverečných skúšok 

 

Ústna skúška z anglického jazyka je súčasťou teoretickej časti záverečných skúšok vo 

všetkých učebných odboroch. Pozostáva z konverzačných a odborných tém v anglickom 

jazyku, ktoré sú zahrnuté v učebných osnovách a časovo–tematických plánoch. Jednou z 

podmienok účasti na záverečných skúškach je vypracovanie projektu na ľubovoľnú tému, 

ktorú si žiak sám vyberie. Nemôže to však byť ani jedna z konverzačných tém zahrnutých v 

tematickom pláne. 

Iné 

Okrem vyššie uvedených činností sme v priebehu celého školského roka plnili aj ďalšie 

úlohy: -  opravovali sme a hodnotili PFIČ žiakov, ktorí robili opravnú maturitnú skúšku,  

skúšali sme a hodnotili žiakov na opravných a komisionálnych skúškach v auguste a v marci,  

skúšali a hodnotili sme žiakov na opravných maturitných skúškach,   vypracovali sme 

tematické plány, učebné osnovy a nové ŠkVP, objednali sme nové učebnice, anglickú 

literatúru a časopisy Friendship, Bridge a Gate pre žiakov našej školy,  počas celého 

školského roka sme pripravovali testy a študijné materiály z jednotlivých tematických celkov, 

kopírovali potrebný doplnkový materiál na vyučovanie anglického jazyka, pripravili sme 

písomné  testy a materiály na ústnu časť, texty na počúvanie a obrázkové materiály na 

školské kolá olympiád v anglickom a španielskom jazyku,  aktualizovali sme všetky 

maturitné zadania v úrovni B1,  opravovali sme úlohy s krátkou odpoveďou v rámci externej 

časti MS a eseje v rámci písomnej formy internej časti MS,  vykonávali sme funkcie 

predsedníčok predmetových maturitných komisií na iných stredných školách počas ústnych 

MS,  skúšali sme na ústnych maturitných skúškach,  zúčastnili sme sa záverečných 

učňovských skúšok, vo svojom voľnom čase sme skúšali a hodnotili žiakov s individuálnym 

výchovno – vzdelávacím programom. 

 
PK SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  

 
V školskom roku 2017/2018 pracovalo v PK SJL 9 členov. Členky PK SJL sa v minulom 

školskom roku aktívne podieľali na plnení hlavných úloh školy, pričom výchovno-vzdelávací 

proces zabezpečovali v zmysle pedagogicko-organizačných pokynov MŠ, náležitú pozornosť 

venovali plneniu cieľov a zameraniu výučby slovenského jazyka a literatúry kladených na 



 

 

 

absolventov študijných a učebných odborov. Práca členiek PK sa riadila plánom PK, ktorý 

zohľadňoval v prvom rade záujmy a potreby našich študentov a zároveň sme sa snažili 

rôznorodými akciami a aktivitami vyjsť v ústrety čo najväčšiemu počtu žiakov. Organizačné 

zabezpečenie, priebeh a úspešnosť žiakov na podujatiach sme hodnotili na jednotlivých 

zasadnutiach PK počas celého roka. Záverečné zasadnutie sa konalo 15. júna 2018, na 

ktorom sme vyhodnotili plnenie plánu PK a vytýčili sme si hlavné úlohy do budúceho roku. 

Študentom sme ponúkli širokú škálu rozmanitých podujatí, ktoré sme organizovali v rámci 

PK alebo krúžkovej činnosti. Organizovali sme podujatia v rámci roka čitateľskej 

gramotnosti.  

Aktivity členiek PK SJL 

 

August 2017 :práca s dokumentáciou – zostavenie plánu PK SJL vrátane plánu exkurzií – 

vedúca PK v spolupráci so všetkými členkami PK, na základe skúseností z vyučovacích 

hodín – doplnenie a úprava TP v jednotlivých roč., vypracovanie plánov krúžkovej činnosti, 

komisionálne skúšky – práca v skúšobných komisiách – 28 žiakov. 

September 2017:  objednávka učebníc, cvičebníc pre učebné a študijné odbory, doplnkovej 

literatúry pre maturantov,  absolvovanie exkurzií do Hornonitrianskej knižnice (HNK) 

zamerané na informatívnu výchovu – 1. ročníky I:K, I.F – 48 žiakov, opravný termín ústnych 

MS – 16 žiakov, PFIČ oprava maturitnej práce v počte 1 ks, v rámci čitateľskej gramotnosti 

sa v HNK uskutočnili dve besedy, ktoré boli venované téme holokaustu – 1. Mesto Srdce 

Vysvedčenie Dievča, 2. Na miestach, kde tiekla krv... – zúčastnené triedy – II.K, II.L, III.F, 

V.K – 76 žiakov, zapojenie sa do fotografickej súťaže, v ktorej žiačka z III.D získala 1. 

miesto v kategórií Fotografia s najväčším počtom hlasov, aktualizácia nástennej tabule 

venovanej J. M. Hurbanovi, beseda v HNK s Ivanou Havranovou – II.K, V.K, V.L – 45 

žiakov  

Október 2017:  zapojenie sa do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy a do 

projektu rozvoja čitateľskej gramotnosti a v rámci projektu aj čitateľská beseda venovaná 

Danielovi Hevierovi – III.D – 17 žiakov, literárna beseda v HNK o živote a tvorbe J. M. 

Hurbana s historikom, vedcom doc. Ivanom Mrvom – II.K, V.K – 43 žiakov, návšteva 

divadelného predstavenia na Novej scéne v Bratislave pod názvom PUNK ROCK – II.L, I.K 

– 50 žiakov, výstava TVÁRE SVETA (Dušan Valovič – fotografia) v RKC Prievidza – I.J – 

15 žiakov 

November 2017: exkurzia Po stopách velikánov hornej Nitry v rámci krúžku Je maturita 

ťažká? – V.L 24 žiakov, návšteva Medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka 2018 

v Bratislave – V.K, III.K – 55 žiakov, prednáška na tému Hurbanovci na hornej Nitre od 

Erika Kližana v HNK – III.F – 25 žiakov  

December 2017: príprava žiakov na literárne súťaže vo vlastnej tvorbe a recitovaní  

Január 2018: školské kolo celoštátnej literárnej súťaže pod názvom PREČO MÁM RÁD 

SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO – 19 žiakov, 3 práce postúpili do 

celoslovenského kola, príprava nástennej tabule venovanej literárnej súťaži PREČO MÁM 

RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO v A pavilóne  

Február 2018: opravný termín ústnych MS, práca skúšobnej komisie – 2 žiaci, komisionálne 

skúšky, práca skúšobnej komisie – 8 žiakov, výstava Prizma 2018 z tvorby amatérskych 

fotografov v RKC – I.J, I.F – 30 žiakov  

Marec 2018: MS – písomná časť – práca všetkých členiek PK – 4 predsedníčky PMK na 

iných školách, práca administrátorov, hodnotiteľov, oprava maturitných prác – 134 ks, 

maturitné práce opravovalo 8 učiteľov SJL / 1 uč. 33 ks/, divadelné predstavenie v DAB 

Nitra pod názvom Kým kohút nezaspieva – V.K, V.L – 47 žiakov, celoslovenská súťaž 

v písaní esejí Moja Európa v Ružomberku – IV.L, III.F – 4 žiačky, žiačka zo IV.L získala 

88% (zo 100%) a 5. miesto, ďalšia zo IV.L získala 80% a žiačky z III.F 70%, autorské 

predstavenie pod názvom Ľudskosť v ART POINTE (K. Baník) – III.F – 23 žiakov 



 

 

 

Apríl 2018: školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2018 – 18 žiakov, regionálne kolo 

súťaže Hviezdoslavov Kubín 2018 v RKC, v kategórií próza – 2. miesto, v kategórií poézia – 

3., 4. 5. miesto, premietanie outdorových filmov v RKC – I.J – 15 žiakov  

Máj 2018: aktualizácia maturitných zadaní na ústnu MS, prijímacie skúšky do maturitných 

odborov – príprava I. a II. variantu testov, oprava testov, maturitné skúšky – ústna časť – 

členky skúšobných komisií, predsedníčky PMK, Čitateľský maratón v HNK – I.K, II.L – 35 

žiakov, beseda s autorkou Miroslavou Varáčkovou v HNK – V.K – 25 žiakov  

Jún 2018: maturitné skúšky – ústna časť, celoslovenská literárna súťaž Dilongova Trstená – 

I.K – 1 žiačka, vydanie dvojčísla školského časopisu Študent, návšteva divadelného 

predstavenia pod názvom Smrť sa volá Engelchen v MD v Žiline – výber žiakov v počte 43, 

vyhodnotenie celoštátnej súťaže PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD 

SLOVENSKO v Nových Zámkoch – 2 žiačky (III.L, I.K) získali čestné uznanie, ich práce sú 

publikované v zborníku PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD 

SLOVENSKO, v rámci vyhodnotenia súťaže bola ocenená aj jedna naša učiteľka SJL  

Iné aktivity: 

Vedenie záujmových krúžkov, príprava študentov na maturitné skúšky,príprava žiakov na 

súťaže, organizovanie exkurzií, prehliadok, besied ap., príprava príspevkov do šk. časopisu, 

veľmi dobrá spolupráca s Hornonitrianskym múzeom a RKC v Prievidzi – výstavy, 

prednášky, premietanie filmov, besedy.  

Krúžková činnosť členiek PK:  Je maturita ťažká? , Hľadáme talenty, Kultúra a literatúra,   

Hodvábne potešenie, Turistický krúžok  

Vzdelávanie členiek PK: Priebežné vzdelávanie – štúdium odbornej literatúry, dopĺňanie 

informácií z internetu a iných médií. 

Maturitná skúška 2018  
Výsledky: PFEČ – 46,70 %, počet žiakov 134, z toho 16 žiakov nesplnilo požadované 

percento úspešnosti, PFIČ – 40,55%, počet žiakov 134, z toho 10 žiakov nesplnilo 

požadované percento úspešnosti, Ústna časť MS: priemer = 2,43 – počet žiakov 120 s 

prospechom: výborný – 27 ž.                                                                                                              

chválitebný – 31 ž., dobrý – 45 ž., dostatočný – 17 ž., nedostatočný – 0 ž.  

 

 

 

ČINNOSŤ ODBORNÝCH PREDMETOV 

     

PK EKONOMICKÝCH PREDMETOV 

 
   V predmetovej komisii ekonomických predmetov sú predmety, ktoré sa vyučujú vo 

všetkých študijných a  učebných odboroch.  Ide o predmety: ekonomika, ekonomika a 

riadenie podniku, ekonomika podniku cestovného ruchu,  účtovníctvo, účtovníctvo 

a štatistika, manažment, marketing, právna náuka, aplikovaná ekonómia, ekonomické 

cvičenia,  cvičná firma, výchova k podnikaniu,  technológia služieb cestovného ruchu,  

geografia, geografia cestovného ruchu, základy podnikateľského myslenia - tvorba projektov, 

sprievodcovské služby, podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu, podnikanie, 

podnikateľské zručnosti, animačné služby, kongresové služby, administratíva 

a korešpondencia, tovaroznalectvo, obchodná prevádzka, administratívne cvičenia. V rámci 

školského vzdelávacieho programu sú vypracované učebné a tematické plány pre všetky 

ročníky a odbory. Každý člen predmetovej komisie má všetky tematické plány pre všetky 

ročníky v elektronickej podobe, aby bola lepšia zastupiteľnosť v rámci predmetovej komisie. 

 

Po celý školský rok sa predmetová komisia sa  riadila svojím zameraním a 

rozpísanými  úlohami s konkrétnou zodpovednosťou svojich členov. Počet členov 



 

 

 

predmetovej komisie sa každoročne mení, tento rok má 20,  čím patrí k najväčším komisiám. 

Členovia predmetovej komisie sú aj v iných predmetových komisiách a to PK hotelovej 

akadémie,  PK informatiky, PK spoločného stravovania, PK služieb, PK jazykov, čím sa viac 

uplatňujú a vzájomne podmieňujú medzipredmetové vzťahy.  

 

ZAPOJENOSŤ ŽIAKOV DO SÚŤAŽÍ 

 

1.Súťaž z ekonomiky – testy z rozsahu učiva – triednych kôl sa zúčastnilo v mesiaci  

december – január  9 tried, väčšinou končiace ročníky - 175 žiakov V.K (20), V.L (19),  IV.J 

(16), IV.F (17), IV.G (20),  III.F (22), IV.K (20), IV.L (21), II.O (20).  

Školského kola  s názvom Orientuješ sa v ekonómii? sa zúčastnilo 30 žiakov  diplomy 

a vecné odmeny- ocenení boli 3-žiaci – Súťaž sa bude organizovať aj v budúcom roku, 

pretože sa žiaci prihlasujú aj na VŠ ekonomického zamerania. 

 

     2. Súťaž Poznaj svoje peniaze – uskutočnili sa triedne kolá podľa záujmu žiakov. 

Úlohou bolo uskutočniť a obhájiť prezentáciu na danú tému.  Zapojili sa  spolu 62 žiakov, a 

to I. F (10), II. F(10) , III.F (22) II, K (10), II. L (10)  Vybrali sme 10 prác na postup do 

celoslovenského kola. 

       

3. Súťaž Mladý účtovník – pre začiatočníkov jednoduché účtovníctvo  -  uskutočnili I. O – 

10 žiakov, II. O -22 žiakov, II. F 15 žiakov, pokročilí – mzdy a personalistika III. F – 22 

žiakov, pokročilí podvojné účtovníctvo IV.F 21 žiakov.   Ocenení žiaci dostali diplomy a 

vecné ceny.  Krajského kolo ktoré organizovala firma KROS -v súťaži pre pokročilých sa 

zúčastnili 2 žiačky IV. F. Neumiestnili sa v bodovaných miestach. Súťaže budeme 

organizovať aj v budúcom roku.  

 

4.Schoolgames – Bussiness Master (ekonomická hra na základe milionára,  

monopolov a investovania) 6 tried, 101  žiakov (triedy: I.F (15), II.F (12), III.F (22),  III.K 

(15), III.L (20,  IV.F (17), ) Súťaž sa robila po triedach, aj v rámci celej školy boli zmiešané 

družstvá. Ocenení boli 10-ti žiaci -Diplomy, vecné ceny. Súťaž sa bude organizovať aj 

v budúcom roku tak, aby sa využívali otázky aj anglickom jazyku. Nevýhodou, je, že sa 

nerobí už celoslovenské kolo, aby boli viac motivovaní žiaci. 

 

5.Súťaž   rámci projektu Podnikanie vo vidieckom  cestovnom ruchu si žiaci zakladali 

vlastné farmy s produktmi, ktoré vzájomne prezentovali a obhajovali, urobili súťaž – III. F 

pod vedením 11 žiakov. 

 

6.K súťažiam môžeme zahrnúť aj získanie certifikátov od firmy KROS Žilina, pre  

vynikajúcich žiakov pri maturitných skúškach z programu OLYMP – mzdy a personalistika, 

OMEGA – podvojné účtovníctvo. Celkovo bolo hodnotených  21  súvislých príkladov zo 

IV.F, z nich certifikáty získalo 11 žiakov. Certifikát za program Alfa plus – jednoduché 

účtovníctvo získali aj finanční manažéri z hotelovej akadémie 9 a za súvislé príklady z 

II.O podnikanie v remeslách a službách 6 žiakov.. Vzhľadom k poskytovaniu programu od 

firmy KROS je potrebné motivovať žiakov k vyššiemu zapojeniu.  

 

7.Stredoškolská odborná činnosť v odbore ekonomika a riadenie - V pláne PK bolo 

určených viacero vyučujúcich, ktorí sa ale nezapojili do  tvorby prác SOČ., ale 

spolupracovali s PK hotelovej akadémie. Odporúčam, aby v budúcom roku  intenzívnejšie 

motivovali žiakov pre zapojenie do SOČ, hlavne v nižších ročníkoch študijných odborov.  

 

8.Súťaže v písaní na počítači – písanie na presnosť a korešpondencia. Triednych kôl sa 

zúčastnilo 185  žiakov: I.F (15) I.O (10), II. O (20)  II.K (24), II.L (20),  II. F (15)  III.F (22, 



 

 

 

IV.F (21), III.K (20),  III. L (18),. Celoškolského kola sa zúčastnilo 20 žiakov a boli 

odmenení diplomami a vecnými cenami. Zúčastnili sme sa  Oblastného kola v Partizánskom 

s 3 žiakmi. 

 

9. Krajská súťaž Mladý Európan – zúčastnili sa 3 žiaci. 

 

10.Vianočné predajné trhy pre žiakov uskutočnili so žiakmi III. F – obchod a podnikanie 

v počte 11 žiakov. 

 

11.Súťaž z tovaroznalectva- žiaci I. F (15) a II.F (10), III.F (11) pripravili zaujímavé 

prezentácie z  tovaroznalectva a informovali o nich spolužiakov. Je potrebné takéto 

prezentácie uskutočňovať, aby dokázali žiaci o tovaroch informovať. 

 

11.  AKADEMICKÝ DEŇ – aktivity, ktoré boli pripravené pre žiakov a verejnosť. Boli 

prezentované odbory predavač, pracovník v potravinárstve, obchodný pracovník, obchod 

a podnikanie, podnikanie v remeslách a službách. Kolegyne prezentovali aj študijné odbory 

kozmetik, kaderník vizážista, hotelová akadémia. 

 

PROJEKTY 

2. KROS 

Efektívne sa využívať počítačové programy pre vyučovanie účtovníctva jednoduché 

účtovníctvo,  mzdy a personalistika, podvojné účtovníctvo. Maturitné skúšky sa uskutočnili 

bez problémov. Naďalej  je potrebné spracovávať doklady počítačom, prípadne zapojiť 

žiakov do súťaže Mladý účtovník.  

 

2.SME v škole – do tvorby úloh z pracovných zošitov a z denníka SME - Úvod do 

ekonómie, Ekonómia hrou. Zapojili sa žiaci II. F (17) a III.F(22) Súčasťou projektu bola aj 

dodávka novín. 

 

3.Deň finančnej gramotnosti – Zapojené boli všetky triedy na deň 8.9. Boli to rôzne 

formy – otvorené hodiny, prezentácie, ekonomické hry, zážitková hodina, besedy, 

interaktívna hodina, prednášky, finančná analýza, regionálne výstavy 

 

4. Finančná olympiáda – zapojené boli triedy III.F (22) a III.J (10). Išlo o 6. ročník 

finančnej vedomostnej súťaže, kde 5 žiakov postúpilo do 2. kola dostali ocenenie. Úlohou 

bolo riešiť otázky týkajúce sa financií a testy. 

 

5. FLIP – Financial Life Park vo Viedni. Zúčastnilo sa ho 5 žiačok III.F. Išlo 

o jedinečný projekt finančného vzdelávania. Žiaci svojimi vedomosťami dokázali prejsť 

všetkými stanovišťami výstavy a dokázali investovať finančné prostriedky, 

 

6. Money marker – finančné investovanie, ktorého sa zúčastnili vyučujúce 

prostredníctvom internetu. Zapojených bolo aj 20 žiakov z III. F. 

 

7. GLOBAL MONEY WEEK - Týždeň finančnej gramotnosti – v rámci projektu, 

ktorý pripravila  Nadácia pre deti Slovenska  a Nadácia Slovenskej sporiteľne boli určené 

témy s finančnou tematikou, ktoré žiaci riešili.  Úlohou bolo pripraviť DVD prezentáciu 

a ekonomickú štúdiu k danej téme. Zo zaslaných 10 prác boli vybrané na celoslovenskú 

konferenciu v Bratislave 5 prác -  Miniem alebo odložím, Sám sebe šéfom, Kryptomena, Sú 

medzi nami bohatí a chudobní. Získali veľa cenných informácií od mladých ľudí, ktorí 

prezentovali svoje názory z celého Slovenska. Získali ceny za inovatívny prínos v oblasti 



 

 

 

finančnej gramotnosti. Ostatné vyučujúce neprejavili záujem sa zapojiť so žiakmi do tvorby. 

V budúcom roku urobiť viac projektov v rámci finančnej gramotnosti 

 
SÚVISLÁ ODBORNÁ PRAX A PRAX 

 

A) pre študijný odbor manažment regionálneho rozvoja  je predpísaná prax 10 dní . 

V 3. a 4. ročníku – žiaci prax vykonávali v cestovných agentúrach, účtovníckych firmách, 

regionálnych združeniach cestovného ruchu. týždne. Zároveň mali vypracovať prezentáciu 

k vidieckemu cestovnému ruchu. danej téme.. Žiaci 4. ročníka vypracovávali práce na témy 

Finančná gramotnosť. 

 

B) Pre študijný odbor obchod a podnikanie je predpísaná súvislá odborná  prax pre 

3. ročník 15 dní, pre 4. ročník 15 dní. Počas praxe 3. ročníka žiaci vyhotovovali 

podnikateľský zámer v obchodnej prevádzke podľa zadanej osnovy. Zámer bol predmetom 

hodnotenia ekonomických cvičení. Žiaci 3. ročníka mali prax rozdelenú na 2 časti. 

Vypracovávali práce na tému Môj nápad pre región. V 4. ročníku mali 3 týždne odbornú prax 

v cestovných kanceláriách a agentúrach výsledku praxe mali písať denné záznamy, správy 

a vyhotoviť prezentáciu s návrhmi na propagáciu neznámeho produktu v cestovnom ruchu 

v Prievidzi.  Aj v budúcom roku je potrebné pokračovať v zadávaní vyhotovovania 

prezentácií o obchodnej sfére. 

 
EXKURZIE A BESEDY 

 

V zmysle plánovaných exkurzií sa zúčastňovali odborní učitelia i triedni učitelia miestnych 

a mimomiestnych exkurzií. 

V rámci povinnej praxe žiakov v odbore manažment regionálneho cestovného ruchu sa žiaci 

sa zúčastnili:  

III.J – Zámok Bojnice  

I.F – Zlatá prievidzská cesta, Kľak – prírodné zaujímavosti, obchodný proces v meste  

I.J, III.F -  Hornonitrianske múzeum – múzeum obchodu 

III.F – Trenčiansky hrad 

V.K, V.L Beseda  s ÚPSaV 

IV.F – Bojnice – Vianoce na zámku, Za poznaním hornej Nitry 

II, III. F – RKC, HNM 

III. G, IV.G, III. J– banky v Prievidzi 

I.O – hotely a reštauračné zariadenia, živnostenský úrad, Úrad práce 

IV.F – Sklený sen Valaská Belá 

 
KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 

 

Krúžky v rámci predmetovej komisie viedli k pod názvami: Poznaj svoje peniaze, Trh práce, 

Cvičenia z účtovníctva,  Ekonómia v praxi, Maturita s ľahkosťou, Podnikanie v cestovnom 

ruchu, Tvorba podnikateľského zámeru, Ekonomické minimum, Moderné trendy v obchode, 

Poznaj svoj región 

Je potrebné aj v budúcom roku pokračovať v krúžkovej činnosti a viac propagovať 

svoju činnosť. 

 
MATURITNÉ SKÚŠKY,  ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 

 

Pre písomnú a teoretickú časť záverečných skúšok boli vypracované príklady pre odbory 

cukrár, kuchár, hostinský, kaderník,  pracovník v potravinárstve a výchovu k podnikaniu   

a študijný odbor hotelová akadémia 4. ročník . 



 

 

 

Pre praktickú časť odbornej zložky boli dané  osnovy pre vyhotovenie 

podnikateľských zámerov, s rozdielnym zameraním. Taktiež bolo ujednotené bodové 

hodnotenie a podmienky odovzdanie podnikateľského zámeru -  kuchár, čašník,   kozmetička 

a vizážistka, kozmetik. Skúsenosti ukázali, že išlo o vhodne zvolenú formu, podľa ktorej žiaci 

mali možnosť uplatniť aj svoje vedomosti a nápady, k rovnosti bodovania. Pre budúci rok je 

potrebné pokračovať vo vyhotovovaní podnikateľských zámerov . Členovia PK sa zúčastňujú 

praktickej a teoretickej časti maturitnej skúšky. Z uvedeného vyplýva, že náročnosť na 

prípravu a hodnotenie maturitných skúšok je veľká, ale zároveň potrebná pre využitie v praxi. 

Podnikanie v remeslách a službách mali 3 časti – podnikateľský zámer, jednoduché 

účtovníctvo, marketingová prezentácie, v štúdiu popri zamestnaní – obhajoba vlastného 

projektu. 

Boli vytvorené súvislé príklady na podvojné účtovníctvo a mzdy – príklady a riešenia.  

 

 V predmete aplikovaná ekonómia (V. K, V.L)  sa uskutočňovali, podnikateľské  

zámery pre jednotlivé strediská v rámci Gastrodní. Finanční manažéri pripravili finančné 

hospodárenie stredísk prostredníctvom počítačového programu a hodnotili ich výsledok 

členky skúšobných komisií 

 K teoretickej časti odbornej zložky boli pripravené pomôcky k témam – schémy, 

grafy, katalógy, podnikateľské plány, práce žiakov. 

 
   VZDELÁVANIE ČLENOV 

  

Jednotliví členovia sa individuálne vzdelávali, aktualizovali študijné materiály, hlavne 

prostredníctvom e-learningu a tvorby pomôcok a materiálov. Členovia PK využívali internet 

na aktualizáciu učiva, výpočet miezd,  nových daňových predpisov, odvody do poisťovní, 

výpočtu miezd.. 

 

PK SLUŽIEB 
 

Predmetová komisia v tomto školskom roku vyvíjala svoju činnosť podľa Plánu práce 

školy a Plánu predmetovej komisie. Členovia PK vo svojej pedagogickej činnosti využívali 

rôzne formy a metódy vyučovania s cieľom skvalitniť výchovno - vyučovací proces, úzko 

spolupracovali s MOV, boli splnené všetky Hlavné úlohy PK. Tematické plány učiva 

a učebné osnovy jednotlivých vyučovacích predmetoch, ako aj obsahové a výkonové 

štandardy  boli splnené. 

 

 Tvorba tematických plánov, tém na talentové skúšky a klauzúrnych prác ODD, 

 podnikateľských plánov študijných odborov a tém na TČOZ MS a PČ MS 
      

Členky PK  prehodnotili a doplnili všetky TP a učebné osnovy pre študijné odbory kozmetik, 

kaderník – vizážista, odevný dizajn a pre učebný odbor kaderník podľa ŠVP. 

Pripravili témy na talentové skúšky  pre študijný odbor odevný dizajn: Zátišie, koláž odevu,         

témy klauzúrnych prác pre II. a III. ročník 

2.ročník      1.polrok   Téma: Geometria na odeve 

                                    Podtéma: Dámske nohavice 

                   2.polrok   Téma: Hodváb     

                                    Podtéma: Dámska blúzka 

3.ročník      1.polrok   Téma: Futurizmus 

                                    Podtéma: Dámska vesta 

                   2.polrok   Téma: 2 v 1 

                                    Podtéma  Dámske šaty 



 

 

 

Vypracovali podklady pre tvorbu podnikateľského plánu, témy na TČOZ MS pre študijný 

odbor kaderník – vizážista a  kozmetik. 

 

 Exkurzie organizované odbornými učiteľmi 
 Galéria Art,  Art Point Prievidza :     

 Krása olejomalieb,39 žiakov 

 Insitní umelci regiónu ,54 žiakov 

 Obalový dizajn, 11 žiakov 

 Maľba na hodváb, 18 žiakov 

 Šperk,  12 žiakov 

 Fotografia, 37 žiakov  

 Architektonické pamiatky Prievidze – barok, renesancia a gotika, 48 žiakov 

 Miestne kadernícke a kozmetické prevádzky a ich logá, 36 žiakov 

 Trenčín – mesto módy, 43 žiakov 

 Divadelné predstavenie – L.Mňačko Smrť sa volá Engelchen, Žilina, 42 žiakov 

 História výroby čokolády Kitsse, Rakúsko,  45 žiakov 

 Návšteva NR SR Bratislava, 45 žiakov 

 

 Aktivity členov PK 
Klauzúrne práce žiakov študijného odboru odevný dizajn II. a III. ročník, príprava, obhajoba     

a inštalovanie výstavy,13 žiakov  

Liga za duševné zdravie SR– Nezábudka, 21 žiakov  

Deň narcisov – Liga proti rakovine, 15 žiakov   

Zabezpečenie súvislej odbornej praxe žiakov druhého a tretieho ročníka študijného odboru 

odevný dizajn v rozsahu 30 hodín v organizáciách podľa výberu žiakov, 13 žiakov 

Prezentácie študijných a učebných odborov v základných školách okresu Prievidza, 6 žiakov 

Gastrodni 2018 – módna prehliadka prác žiakov odevného dizajnu, tvorba šperku, vizážistika 

a účesová tvorba, večerné a divadelné líčenie, 62 žiakov 

Zabezpečenie odbornej praxe žiakov 2. a 3.ročníka študijného odboru odevný dizajn 

v rozsahu 30 hodín, 13 žiakov 

Príprava projektov a písomných testov pre študijné a učebné odbory  kaderník - vizážista, 

kozmetik, kaderník, odevný dizajn 

Priebežne konzultácie a hodnotenie študentov študijných a učebných odborov podľa IUP  

 

Súťaže 

Zdravotnícka súťaž SČK   3.miesto v rámci regiónu, 6 žiakov 

 

Krúžková činnosť   
Hľadáme talenty      19 žiakov 

Účesová tvorba        10 žiakov    

Kresbové kreácie     13 žiakov  

Maľba na hodváb     12 žiakov 

 

5. Časopisy  

Derma revue  

Zdravie 

 

Maturitné a záverečné skúšky 

4 členky PK boli menované ako: PMK pre študijný odbor výživa a šport, Spojená škola 

Nováky, člen maturitnej komisie pre študijné odbory kozmetik, kaderník - vizážista, SOŠ 

OaS Prievidza, členka skúšobnej komisie učebného odboru kaderník v SOŠ OaS Prievidza, 



 

 

 

PMK SJL Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza, OA Prievidza, Súkromná obchodná 

akadémia Prievidza  

                                                             

Previerky z profilujúcich predmetov    
Výsledky:     učebný odbor kaderník- priemerná známka  4,18 

Predmety:     materiály, technológia, zdravoveda 

          

PK SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

 
 Všetci členovia PK sa aktívne podieľali na plnení úloh vyplývajúcich z Plánu práce školy 

 Tematické plány zo všetkých odborných predmetov sa priebežne plnili a na záver šk. roka  

boli splnené, zasadnutí PK sa zúčastňovala väčšina členov PK  

 

Činnosti PK  školského roku: 

- tvorba učebných osnov ŠVP pre učebný odbor čašník, servírka Technika obsluhy, 

Technológia, Potraviny a výživa 

- tvorba tematických plánov  pre učebný odbor čašník, servírka- Technika obsluhy, 

Technológia, Potraviny a výživa 

- tvorba tematických plánov  pre učebný odbor Pracovník v potravinárstve- Suroviny, Stroje 

a zariadenia, Hygiena potravín, Potravinárska výroba 

- príprava maturitných otázok z predmetu Tovaroznalectvo- TČ OZ MS- študijný odbor 

Obchod a podnikanie  

- tvorba otázok na písomnú a ústnu časť ZS učebného odboru 2980 H pracovník 

v potravinárstve 

- opätovne sa skontrolovali písomná a teoretická časť všetkých učebných odborov  

- kontrola všetkých vzdelávacích programov učebných a študijných odborov 

- pripravili a vyhodnotili sa štandardné testy v mesiacoch február – marec v tretích 

ročníkoch učebných odborov  kuchár, hostinský, hostinská, cukrár a pracovník v 

potravinárstve:  

III.A- cukrár-   TEC- 3,35   

                          SUR- 3,25           

                          STZ- 3,63           

III.B- hostinský, hostinská- TPY- 3,26           

                         PVY- 3,10                         

                         CTI- 3,40            

III.C- kuchár-   TEC- 2,76                                                               

                           PVY- 3,25             

                          STO- 2,95 

III.A- pracovník  potravinárstve- PVB- 2,50       

                            SUR- 2,59     

                            HPT- 2,13              

                            STZ- 2,56      

   

- členky PK sa zúčastnili na Gastrodňoch PČ ZS a MS v odboroch SS, ročníkových skúšok 

v študijnom odbore HA, hodnotili slávnostné tabule žiakov, praktické zručnosti,  barmanskú  

a baristickú súťaž, zabezpečovali dozor  

- členky PK poskytovali odborné poradenstvo žiakom pre praktické časti MS  

- jedna členka sa zúčastnili ako predsedníčka MS SOŠ- Partizánske  počas PČ MS, TČ MS- 

odbor Spoločné stravovanie, kuchár a jedna členka sa zúčastnila ako predsedníčka MS SOŠ -

Spojená škola- Nováky  počas PČ MS, TČ MS 



 

 

 

- členky PK konzultovali a opravovali protokoly a podnikateľské plány k PČ OZ MS a PČ ZS       

- 11.- 13.10 2017-  organizačné zabezpečenie celoslovenskej baristickej súťaže -  5. ročník  

Prievidzský rytier  čiernej dámy 

Akademický deň- Deň otvorených dverí- 2.marec 2018 

                                                                                                                                                

- ukážky flambovania mäsa, ovocia, servis pokrmov     

- príprava a servis zapekaných a grilovaných pokrmov    

- príprava a ponuka nealkoholických miešaných nápojov   

- príprava ovocných šalátov, lúpanie ovocia      

 - príprava mäsitých pokrmov, deepov na ukážku a servis   

- príprava dresingov, pomoc pri príprave mäsitých pokrmov 

- príprava chuťoviek, pomoc v zákulisí           

 

Počas školského roka sa organizovali baristické, barmanské kurzy  

- apríl -máj 2018- realizácia slávnostných tabúľ a zručností- odbor čašník, servírka, kontrola a 

hodnotenie obhajob podnikateľských zámerov 

- máj 2018- príprava pokrmov regionálnych kuchýň Slovenska, ich servis rodičom a 

skúšobnej komisii, kontrola a hodnotenie obhajob podnikateľských zámerov 

- - členky PK boli podľa rozpisu hodnotiace počas komisionálnych skúšok 

- členky PK organizovali so žiakmi tretieho ročníka študijného odboru hotelová akadémia 

bankety 

 - 14.04.2018 pedagogický dozor na mimoškolskej akcii Víno Bojnice- Hotel pod zámkom 

Bojnice-891 vín zo 6 krajín, 18 hodnotiacich komisií, 21 žiakov HA 

- 08.05.2018- vyhlasovanie výsledkov Víno Bojnice, Hotel pod zámkom - servis 9 žiakov-  

- 05.06.2018- organizačné zabezpečenie baristickej súťaže-  Minigolfe, Prievidza 

- zabezpečenie odoberania odborného časopisu GASTRO pre žiakov a zamestnancov      

- príprava učebných pomôcok, katalógov a prezentácií pre TOB, CVO, TPY, GCP  

- úprava pravidiel absolvovania praxe žiakov HA, zabezpečenie a operatívne riešenie 

vzniknutých situácii a problémov, návštevy  zmluvných pracovísk     

- organizačné zabezpečenie besedy s manažérmi zmluvného pracoviska Kúpele Bojnice so 

žiakmi HA, nadstavbového štúdia a učebných odborov kuchár a hostinský 

- výzdoba a skrášľovanie priestorov školy (Vianoce, Veľká noc, Valentín, Stavanie mája) 

- príprava akcie  “ Trhy na Kaline” na Barboru 

 

 účasť na súťažiach:  

- baristická súťaž- Prievidzský rytier čiernej dámy 

- marec 2018- gastronomická súťaž- Taliansko, Casargo 

- baristická súťaž Mladý barista- Nové Zámky 

- baristická súťaž v  Minigolfe, Prievidza   

- baristická súťaž- Gastrodni 

- barmanská súťaž Banská Bystrica 

- Jún 2018- okresná súťaž „Prievidzská kytica“ pod záštitou primátorky mesta a OV SZZ 

32.ročník- 1. miesto, 2.miesto a 3. miesto   

- December 2017- súťaž Vianočný svietnik  33. ročník aranžérskej súťaže- 1. miesto a dva 

krát 3. miesto 

- školská súťaž na Halloween vo vyrezávaní a zdobení tekvíc – organizačné zabezpečenie       

exkurzie:                



 

 

 

- Prievidzské cukrárne a cukrárenské výrobne, predajne cukrárskych pomôcok, výrobne 

zmrzliny – II.B, III.A cukrár 

- Výstava EXPO CENTER Trenčín-  Zdravý životný štýl, Záhradkár, Včelár, Poľovníctvo 

2018- II.A, IV.G triedy 

- 08.06.2018- Prievidzské pekárne a cukrárne- závod Pekáreň Nováky (výroba chleba)- II.A 

trieda 

- Pekáreň DUKE- pekárske a cukrárske výrobky- II.B- cukrár    

- Gardénia Nitra- cukrár 

- Hotel Matyšák- Bratislava - žiaci pripravujúci sa na súťaž do Talianska         

- HA Ľ. Wintera- Piešťany   

- piváreň Bastila, kaviareň  Caffe Trieste Prievidza      

- gastronomické prevádzky v Prievidzi a okolí  

- Pálenica Kocúrany-  III.A PvP 

 

- krúžková činnosť 

-  niektoré členky viedli počas školského roka krúžky so zameraním na gastronómiu a 

aranžovanie: 

 „Chcem byť dobrý gastronóm“        

„ Racionálna výživa v príprave pokrmov“         

„ Ohýbanie chutí“                               

 Krúžok aranžovania  

„ Príprava jedál a nápojov  pred zrakom hosťa”   

 „ Príprava tradičných jedál slovenskej kuchyne- Nové jedlá slovenskej kuchyne„         

- všetky členky PK aktívne spolupracovali s členmi ostatných PK 

 

PK HOTELOVÁ AKADÉMIA 

 
V školskom roku 2017/2018 zasadala PK HA päťkrát ( program zasadaní je konkretizovaný 

nižšie). Na svojich zasadaniach postupovali jej členovia podľa programu, ktorý vychádzal 

z plánu práce a aktuálnych potrieb.. V pedagogickom procese sme kládli dôraz na rozvíjanie 

kľúčových kompetencií žiakov a prehlbovali vzťah k ochrane životného prostredia. 

 Činnosť PK HA spočívala v riadení a organizácií vyučovacieho procesu  

( organizovanie súťaží, príprava podujatí kultúrno-vzdelávacieho charakteru, dopĺňanie 

učebných pomôcok, aktualizácia tematických plánov a učebných osnov....), v kontrole 

a hodnotení ( tvorba didaktických materiálov, príprava kontrolných materiálov...). Všetci 

členovia sa svojou prácou zapájali do aktivít organizovaných školou aj samotnou 

predmetovou komisiou, prichádzali s novými myšlienkami a podnetmi na skvalitnenie 

vyučovacieho procesu.  

 

 

 

 



 

 

 

I. Zasadnutia PK HA 
 

Členovia predmetovej komisie sa stretávali na zasadnutiach predmetovej komisie podľa 

plánu nasledovne: 

1. Zasadnutie: 23.augusta 2017 

Prerokovať, doplniť a schváliť plán práce PK HA 

Návrhy exkurzií a výletov. 

Návrh krúžkovej činnosti. 

Schválenie časovo -  tematických plánov. 

Chválenie obsahových a výkonových štandardov a ich zapracovanie do TP. 

Príprava organizačného zabezpečenia odbornej praxe. 

Prerokovanie a schválenie tém na PČ MS žiakov piatych ročníkov. 

Časovo tematické plány  boli schválené predmetovou komisiou zapracované do UO HA na 

šk. rok 2017-2018. 

Organizačné zabezpečenie praxe pripravili vyučujúce predmetu Prax. 

2. Zasadnutie: 25. októbra 2017 

Príprava akademického dňa. 

Prerokovanie prípravy týždennej odbornej praxe študentov 5. ročníka HA tzv. hospodárskeho 

týždňa. Organizačné zabezpečenie. 

Príprava a schválenie tém a kritérií hodnotenia praktickej časti maturitnej skúšky pre žiakov 

piatych ročníkov. 

Organizačné zabezpečenie rodičovských banketov. 

Schválenie termínov odovzdávania protokolov žiakov tretích a piatych ročníkov. 

Aktualizácia kritérií hodnotenia protokolov. 

Zapojenie žiakov do SOČ a do súťaží. 

Cieľom zasadnutia bolo schváliť témy na PČ MS žiakov piatych ročníkov.  

Na zasadnutí boli schválené aj nové kritéria hodnotenia protokolov platné na školský rok 

2017-2018. 

3. Zasadnutie -  31. januára 2018 

Priebežné hodnotenie plnenia plánu práce PK HA 

Organizácia akademického dňa – návrhy aktivít 

Realizácia PČ MS – Imatrikulačný ples a Konferencia CR 

Prerokovanie tém na písomnú časť ZS pre žiakov tretích ročníkov 

Boli rozdelené úlohy na akademický deň . 

4. Zasadnutie – 28. februára 2018 

Prerokovanie Gastrodní 2018 - príprava Gastrodní 2018 

Schválenie aktualizovaných tém na PČ MS žiakov piatych ročníkov. 

Na zasadaní boli schválené témy na TČ MS pre šk. rok 2017-2018. 

Boli rozdelené úlohy týkajúce sa zabezpečenia praktickej časti MS pre žiakov V.L a V.K 

triedy na tému Imatrikulačný ples a Konferencia CR – čím bol splnený stanovený cieľ. 

 

5. zasadnutie - 16. júna 2018 – Vyhodnocovacia porada 

Cieľom posledného zasadania v šk. roku 2017 - 2018 bolo hlavne zhodnotenie činnosti PK 

HA za uplynulý školský rok.  

Dobré výsledky sa dosiahli: 

- v uplatňovaní Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR a usmernení 

výchovno-vzdelávacích aktivít na školský rok 2017 – 2018, 

- v dodržiavaní náplne učebných osnov vo všetkých ročníkoch, 

- vo vypracovaní nových časovo-tematických plánov podľa inštrukcií školského 

zákona, 

- v sledovaní úrovne vedomosti žiakov a registrovaní výsledkov, 

- v zjednocovaní kritérií na hodnotenie žiakov, 



 

 

 

- v účasti na barmanských a baristických súťažiach ,  

- krúžková činnosť, v ktorej budeme pokračovať aj v budúcom školskom roku. 

 

 

II. Plnenie tematických plánov a učebných osnov 
 

V školskom roku 2017/2018 členky aktualizovali dodatok k učebným osnovám -  Finančná 

gramotnosť pre všetky predmety patriace do PK HA.  

Členovia pripravili  učebné pomôcky, katalógy a PPT prezentácie na vyučovanie odborných 

predmetov  TOB, CVO, TPY, GCP a prezentácie z predmetu HGM. 

Učivo bolo prebraté v súlade s TP, dostatočne precvičené, pričom boli rešpektované 

individuálne osobitosti žiakov. Do vyučovacieho procesu sa implementovali prierezové témy.  

Všetky TP boli splnené v stanovených termínoch. V každom TP boli vypracované obsahové 

a výkonové štandardy z ktorých sa vychádzalo pri hodnotení žiakov. 

 Na vyučovacích hodinách  vyučujúci podporovali tvorivosť, samostatnosť, sebahodnotenie 

a kritické myslenie. Zvýšenú pozornosť venovali rozvoju kľúčových kompetencií plnením 

obsahových a výkonových štandardov. 

Na praktických predmetoch sa vyučujúci zameriavali  na rozvoj pracovných zručností, 

utváranie správnych  postojov k pracovným zručnostiam. Pod odborným vedením sa žiaci 

zúčastňovali na rôznych aktivitách v škole aj mimo nej. PK venovala pozornosť aj rozvoju 

pohybových aktivít najmä na hodinách animácie. 

 

III. Krúžková činnosť 

 
Chcem byť dobrý gastronóm     

Produkt CR       

Racionálna výživa v príprave pokrmov   

Vieme čo jeme      

Propagácia CR prostredníctvom IKT    

Gastronomický      

Víno a gastronómia      

Pohybom k zdraviu      

Cestovný ruch a turistika     

Poznaj svoj región      

Nové jedlá slovenskej kuchyne    

Baristický       

 

IV. Súťaže a SOČ 
 

SOČ: 

Imatrikulačný banket – Antré u Napoleona 
Kaviareň Ejpril – podnikateľský zámer – žiačky V.L 

Konferencia – Dokonalosť je v jednoduchosti – žiačky V.L 

Všetky práce postúpili do krajského kola v Starej Turej. 

 

Súťaže: 

13.10.2017  SOŠ OaS hlavný organizátor baristickej súťaže – V. ročník Prievidzsky rytier 

čiernej dámy – stretli sa mladí baristi v celkovom počte 17 súťažiacich z jedenástich škôl. 

Našu školu zastupovali dvaja žiaci, ktorí obsadili III. miesto a cenu za najlepší voľný 

alkoholický nápoj 



 

 

 

13.3. – 18.3. 2018  -  Taliansko Casargo -  súťaž Wellness – Zero Waste – Food and beverage 

Contest. 

Bar a servis pri stole hosťa – štyria žiaci štvrého ročníka HA získali Zlatý pohár za 

najlepšiu obsluhu a servis pri stole a Cenu za najlepšiu inováciu v kuchyni  

3. júna 2017 SOŠ OaS  v spolupráci s Minigolfom a Školou baristu Stanislava Cibuľu 

zorganizovali baristickú súťaž Coffee Spirit Golf. 

Žiačka III.K  I. miesto miešaný nápoj 

 

V. Exkurzie   
 

Vzdelávanie žiakov bolo dopĺňané aj formou exkurzií, ktoré boli súčasťou plánu práce PK 

HA. Žiaci boli vopred oboznamovaní s cieľmi exkurzie a získané vedomosti boli overované 

vo vyučovacom procese. 

Fast Food Mc Donalds   Prievidza   október 2017  

Zariadenia fast food    Prievidza   priebežne 

Hotel pod Zámkom   Bojnice   október 2017 

Danubius Gastro    Bratislava   január 2018 

 

Pivovar Preuger       február 2018 

Kaviareň Casa Mia              Bánovce nad Bebravou jún 2018   

Obchodné reťazce   Prievidza   priebežne  

Hornonitrianské múzeum  Prievidza   priebežne 

Hotel Matyšák   Bratislava   marec  
 

VI.  Kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity 
 

V mesiacoch november , december 2017 sa konali Rodičovské bankety žiakov tretích 

ročníkov HA. Žiaci prezentovali svoje zručnosti a teoretické vedomosti svojim rodičom 

a učiteľom. 

8. až 11. novembra.2017 Hospodársky týždeň – odborná prax žiakov piatych ročníkov HA 

formou prednášok, workshopov a diskusií s odborníkmi podnikateľskej sféry a štátnej správy.

    

2.marca 2018 sa v popoludňajších hodinách konal Deň otvorených dverí v rámci 

akademického dňa, kde sa prezentovali odbory SOŠ OaS vrátane odboru hotelová akadémia. 

Prezentácia študijného odboru formou PPT prezentácií, príprava čajového pečiva 

a koláčikov, zručnosti žiakov v príprave miešaných nápojov, príprave miešaných šalátov 

a chuťoviek a taktiež prezentácia baristov. 

10. marca 2018 sa v budove SOŠ OaS konal Imatrikulačný banket pre žiakov prvých 

ročníkov HA s názvom "Antré u napoleona" , ktorý organizovali žiaci V.L triedy HA ako 

praktickú časť maturitnej skúšky. 

20.marca 2017 sa konala 18. Študentská konferencia s názvom Dokonalosť je v 

jednoduchosti . Programom konferencie boli inšpiratívne prednášky hostí z oblasti ochrany 

životného prostredia, zero waste, minimalizmu, recyklácie a ekologických obalov použitých 

v spoločnom stravovaní so žiakmi V.K triedy odboru Hotelová akadémia v rámci praktickej 

časti maturitnej skúšky.   

26. a 27. apríla 2018  Gastrodni 2018 

Prehliadka vedomosti a zručností žiakov V.L a V.K hotelovej akadémie v rámci praktickej 

časti maturitnej skúšky a tiež žiakov III.K a III.L hotelovej akadémie v rámci ročníkových 

prác z odborných predmetov technológia prípravy pokrmov a technológie obsluhy. Na 

príprave podujatia sa podieľali všetci členovia PK HA. 



 

 

 

8.mája 2018 – žiaci III.K pripravovali raut v kongresovej sále Hotela pod Zámkom 

v Bojniciach, kde sa konal 18.ročník nominačnej súťaže Národný salón vín SR. Celkový 

počet súťažných vzoriek bol 891 zo 6. Zúčastnených krajín. 

16.mája 2018 – Motivačno-vzdelávacia prednáška spojená s diskusiou na tému: Pracovné 

pozície v kúpeľných a liečebných domoch. Prednášali zamestnanci akciovej spoločnosti 

Kúpele Bojnice.  

26.júna 2018 – Motivačná prednáška s pánom Trubanom – na tému Podnikanie a start upy, 

pre žiakov odboru hotelová akadémia. 

 

VII. Výsledky maturitných skúšok žiakov piatych ročníkov HA 
 

V uplynulom školskom roku 2017 - 2018 maturovali žiaci V.L a V.K triedy v počte 24 + 26 

žiakov z odborných predmetov. Všetci žiaci boli k maturite pripustení a vykonali ju 

v riadnom termíne. 

 

V.L 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY 

Hodnotenie výborný chválitebný dobrý dostatočný nedostatočný 

Počet žiakov 18 5 0 1 0 

Priemerná 

známka 1,33  

TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY 

Hodnotenie výborný chválitebný dobrý dostatočný nedostatočný 

Počet žiakov 9 5 8 2 0 

Priemerná 

známka 2,13 
 

V.K 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY 

Hodnotenie výborný chválitebný dobrý dostatočný nedostatočný 

Počet žiakov 16 6 3 1 0 

Priemerná 

známka 1,58 

TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY 

Hodnotenie výborný chválitebný dobrý dostatočný nedostatočný 

Počet žiakov 3 8 10 5 0 

Priemerná 

známka 2,65  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vyhodnotenie plnenia úloh výchovného poradenstva v školskom roku 

2017/2018 
 

 

 Plán výchovného poradenstva na školský rok 2017/2018 bol vypracovaný v súlade 

s platnými právnymi normami SR a plánom školy na školský rok 2017/2018. 

Výchovno-poradenská činnosť realizovali: 

- výchovná poradkyňa pre riešenie výchovných a vzdelávacích problémov študentov prvého a 

druhého ročníka učebných a študijných odborov. 

-  kariérna a výchovná poradkyňa pre študentov tretieho ročníka učebných odborov, štvrtého 

a piateho ročníka študijných odborov, študentov nadstavbového štúdia a štúdia popri 

zamestnaní. 

Plán práce bol zameraný na oblastí: 

 

1. Spolupráca s vedením školy: 

 prijímanie rozhodnutí súvisiacich s výchovou a vzdelávaním, 

prerokovávanie návrhov výchovných opatrení za jednotlivé klasifikačné obdobia; 

2. Spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagogickými zamestnancami: 

diagnostická činnosť hlavne u žiakov prvých ročníkov, 

odborná pomoc pri riešení vzdelávacích a výchovných problémov, 

poskytovanie informácií a zabezpečovanie odbornej pomoci pre žiakov zo strany 

psychológov, špeciálnych pedagógov, 

pri vytváraní systému spolupráce s rodičmi, 

pri organizovaní výchovných podujatí, 

spolupráca s výchovnými pracovníkmi v školskom internáte – podávanie informácií o 

prospechu, výchovných opatreniach prijatých na pedagogických radách, sledovanie 

aklimatizácie žiakov na nové prostredie, dodržiavanie domového poriadku 

3. Spolupráca s rodičmi: 

informácie o náplni práce, konzultačných hodinách výchovných poradcov, 

organizovaných podujatiach a pod. na webovej stránke školy, 

poradenská pomoc pri riešení vzdelávacích a výchovných problémov žiakov, 

podľa záujmu triednych učiteľov a majstrov odbornej výchovy účasť výchovného 

poradcu na triednych rodičovských združeniach, 

poskytovanie individuálnych konzultácií 

4. Práca so žiakmi: 

oboznámenie sa s charakteristikou žiakov prvých ročníkov, odosielanie mesačných 

hlásení neospravedlnenej absencii nad 15 hodín v mesiaci,  

poskytovanie konzultácií žiakom podľa potreby a záujmu, 

sledovanie adaptácie a študijných výsledkov žiakov so ŠVVP a uskutočňovanie 

depistáže žiakov s vývinovými poruchami učenia, prehodnocovanie a aktualizácia 

správ z vyšetrení, 

zabezpečovanie preventívnych aktivít a spolupráca so psychológmi a špeciálnymi 

pedagógmi, u ktorých sú naši žiaci v odbornej starostlivosti, 

zabezpečovanie preventívnych aktivít v rámci projektu spolupráce s SCPPPaP na 

Bojnickej ceste 47 v Prievidzi, 

v oblasti prevencie delikvencie, kriminality, drogových závislostí v súčinnosti s 

koordinátorom prevencie drogových závislostí - organizovanie besied k danej 

problematike (kriminalita, šikanovanie, obchodovanie s ľuďmi a pod.), 

spolupráca s Informačným centrom mladých v Prievidzi– téma EXTRÉMIZMUS 

pre 2. ročník hotelovej akadémie (II. L 6. 11. 2017 a II. K 7. 11. 2017), 



 

 

 

poskytovanie informácií o štúdiu na nadstavbovom štúdiu a vysokých školách, pomoc 

pri vypĺňaní prihlášok na vysoké školy, overovanie správnosti údajov, sledovanie 

termínov odosielania prihlášok (v tomto školskom roku – do 15. júna 2018 – bolo 

overených 57 prihlášok na vysokú školu v SR i ČR), 

zverejňovanie a priebežné aktualizovanie informácií týkajúcich sa výchovného 

poradenstva a drogovej prevencie (o. i. propagačné materiály z vysokých škôl, 

termíny podávania prihlášok, prípravné kurzy na prijímacie skúšky, dni otvorených 

dverí a pod.)  na nástenke v pavilóne C vedľa kabinetu výchovných poradcov č. 58; 

návštevy žiakov 9. ročníkov ZŠ a účasť na rodičovských združeniach základných 

škôl kvôli propagácii odborov, ktoré plánujeme otvárať v budúcom školskom roku v 

Prievidzi, v Partizánskom, v Novákoch a v obciach v okrese Prievidza a Partizánske, 

poskytovanie informácií žiakom základných škôl o možnostiach štúdia na našej škole 

počas 19. ročníka výstavy Stredoškolák - Hrdina remesla 2017 v Trenčíne 26. a 27. 

októbra 2017, 

19. 10. 2017 - účasť na Burze stredných škôl v športovej hale v Prievidzi, 

Deň otvorených dverí15. 2. 2018 – poskytovanie informácií žiakom a rodičom 

študijných a učebných odboroch a o podmienkach štúdia na našej škole. 

5. Ďalšia činnosť: 

zúčastňovanie sa porád výchovných poradcov organizovaných Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie na Bakalárskej ulici 2 v Prievidzi, 

vypracúvanie individuálnych výchovno-vzdelávacích programov novointegrovaným 

žiakom, resp. dodatkov k IVVP  na základe návrhov centier podľa odporúčaní 

špeciálnych pedagógov a psychológov, 

vedenie evidencie a dokumentácie integrovaných študentov, 

spolupráca s poradenskými zariadeniami v okresoch Prievidza,  Partizánske a 

Handlová: SCPPPaP na Bojnickej ulici 47 v Prievidzi, CPPPaP na Bakalárskej ulici 2 

v Prievidzi, CŠPP na Úzkej ulici 2 v Prievidzi, CPPPaP Veľká okružná 1107/15 

Partizánske a CŠPP pri ŠZŠ na Námestí baníkov v Handlovej. 

 

 

VYHODNOTENIE PRÁCE  NA ÚSEKU PRAKICKÉHO VYUČOVANIA 

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 
  

 

Vyhodnocovacia správa na úseku praktického vyučovania  v odboroch služieb za 

školský rok 2017/2018 

 

 

 Praktické vyučovanie v odboroch služieb sa vykonáva v školskej dielni alebo  na 

zmluvných pracoviskách zamestnávateľa. Praktické vyučovanie zabezpečovalo 8 MOV, 

z toho 1 hlavná MOV a  7  MOV. Školské dielne boli zriaďované podľa učebných 

a študijných odborov  a boli zriadené 2 školské dielne: 

 

- Dom služieb KALINA – učebný a študijný odbor:  kaderník, kaderník -vizážista,                                                                                   

                                                            kozmetik,     –  zodpovedný: HL.MOV 

 

- Salón VISAGE 4 YOU – učebný a študijný odbor: kaderník, kaderník- vizážista,    

                                                  kozmetik,     – zodpovedný: HL.MOV 

 

Zmluvné pracoviská zamestnávateľa boli schválené Štátnym zdravotným ústavom, 

v ktorých žiaci vykonávajú odborný výcvik individuálnou formou pod vedením inštruktorov .  



 

 

 

V odbore služieb  v školskom roku 2017/2018 bolo podpísaných 6 zmluvných pracovísk 

zamestnávateľa. Celkove odborný výcvik na zmluvnom pracovisku zamestnávateľa 

v odboroch služieb vykonávalo  6 žiakov. 

Realizácia OV na zmluvných pracoviskách je pomerne náročná, pretože vyžaduje systém 

preraďovania žiakov, sledovanie dochádzky žiakov, aby činnosť žiakov na týchto 

pracoviskách korešpondovala s učebnými osnovami. Na zmluvných pracoviskách žiaci 

získavajú nové skúsenosti, zručnosti, sú v neustálom styku so zákazníkmi, stretávajú sa 

s novou technikou, s inými technologickými postupmi, so širokým sortimentom výrobkov 

a tovarov. Pre školu nie je zanedbateľný aj ekonomický prínos vo forme príspevku od 

podnikateľských subjektov, ktorý je každým rokom vyšší a predstavuje čistý zisk bez 

nákladov.  

Počet žiakov  v jednotlivých odborov:   kozmetik                          -   31 žiakov 

 

                                                                kaderník -vizážista            -   65 žiakov  
 

                                                                kaderník                           -    43 žiakov 

  

AKTIVITY 

 

 Okrem súťaží sa na úseku praktického vyučovania uskutočnili iné aktivity: 

- exkurzie s odborným zameraním – BEAUTY FÓRUM Trenčín, 

INTRERBEAUTY Bratislava  a ostatné  miestne exkurzie v súlade s tematickými 

plánmi 

- spolupráca s kaderníckymi a kozmetickými firmami – PRMAVERA, WELLA, 

MAX FACTOR, VITALITYS,   RYOR, GOSH, ALISSA  

- propagácia služieb verejnosti prostredníctvom reklamy, médií, ale predovšetkým 

službami, ktoré poskytujeme v rámci OV 

- prezentácia učebných a študijných odborov počas Akademického dňa 

- ukážka kozmetických zručností na podujatí: Deň s Mládežou, Mladí pre Prievidzu 

- prehliadka spoločenských účesov a spoločenského líčenia v rámci Gastrodni , 

práce žiakov učebného odboru kaderník a študijného odboru kozmetička   

- pedikérske  a kadernícke služby v Centre sociálnej pomoci, Domove sociálnych 

služieb „Nový domov“, Jednota dôchodcov Slovenska, Centrum sociálnej pomoci 

Prievidza 

- účesy v rockovom štýle: Rock for friends 2017,  klub Agama golf  Koš 

            -    prezentácia  odboru  v  DK Prievidza:  Umenie regiónu 

- súborné práce vo všetkých  učebných odboroch 

- dobrá spolupráca s dodávateľmi tovarov do školských zariadení 

- beseda so žiakmi 9. roč. ZŠ Diviaky nad Nitricou – prezentácia zručností 

kozmetičiek 

- vedenie krúžkov na odbornom výcviku  

 

KURZY 

 

      Odborné vzdelávanie MOV a žiakov 

- Contouring 

- 3D mihalnice 

- Ajurvédska masáž 

- Školenie značky  Dermacolu 

 

 

 



 

 

 

Vyhodnocovacia správa na úseku praktického vyučovania za odbory spoločného 

stravovania v školskom roku 2017/2018 

 

 Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy 

žiakov na strednej odbornej škole.  Je to organizovaný proces poskytujúci žiakom praktické 

zručnosti, schopnosti a návyky nevyhnutné na výkon povolania, ktorý sa vykonáva v školskej 

dielni alebo priamo v reálnych podmienkach  u zamestnávateľa /zmluvné pracoviská /.  

Školské pracoviská  / dielne /,  pracoviská zamestnávateľa a pracoviská praktického 

vyučovania boli schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Prievidza, so 

sídlom v Bojniciach, Oddelenie hygieny detí a mládeže.  Praktické vyučovanie v odboroch 

spoločného stravovania realizuje  a  zabezpečuje  21 MOV, z toho 3 hlavné MOV a 18 

MOV. Školské dielne boli zriaďované podľa učebných a študijných odborov  a boli zriadené  

3 školské  dielne: 

- školská jedáleň  - učebný odbor kuchár, hostinský, hostinská., študijný odbor 

kuchár, čašník, servírka                                     –    zodpovedný: Hl. MOV 

- A-klub, závod reštauračných služieb – učebný odbor kuchár, hostinský,   

študijný odbor čašník, servírka, kuchár            –     zodpovedný:  Hl. MOV                                                                                                                                                                   

- cukrárska výrobňa – učebný odbor cukrár    –     zodpovedný:    Hl. MOV 

 

Duálny systém vzdelávania –  pracovník v potravinárstve- výroba trvanlivých potravín  

V školskom roku 2017/2018 v duálnom systéme vzdelávania študovalo 19 žiakov.  Žiaci 

praktické vyučovanie vykonávali formou odborného výcviku na pracovisku praktického 

vyučovania  / Nestlé Slovensko s.r.o.  Prievidza /. 

Na pracoviskách zamestnávateľa sa OV vykonáva individuálnou formou pod vedením 

inštruktorov a skupinovou formou, pod vedením MOV. V školskom roku 2017/2018 bolo 

podpísaných 22 zmluvných pracovísk u zamestnávateľa. Celkove odborný výcvik na  

pracovisku zamestnávateľa vykonávalo 32 žiakov z odborov kuchár, hostinský, cukrár, 

čašník, servírka,  8 žiakov z odboru pracovník v potravinárstve- výroba trvanlivých potravín / 

Nestlé Slovensko s.r.o. 

Realizácia OV na zmluvných pracoviskách je pomerne náročná, pretože vyžaduje systém 

preraďovania žiakov, sledovanie dochádzky žiakov, aby činnosť žiakov na týchto 

pracoviskách korešpondovala s učebnými osnovami. Teší nás, že zo strany podnikateľských 

subjektov je záujem o našich žiakov, čo je výsledkom veľmi dobrej dlhoročnej spolupráce 

školy a zamestnávateľov. Na zmluvných pracoviskách žiaci získavajú nové skúsenosti, 

zručnosti, sú v neustálom styku so zákazníkmi, stretávajú sa s novou technikou, s inými 

technologickými postupmi, so širokým sortimentom výrobkov a tovarov. Pre školu nie je 

zanedbateľný aj ekonomický prínos vo forme príspevku od podnikateľských subjektov 

a predstavuje čistý zisk bez nákladov.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

       Počet žiakov v jednotlivých dielňach:   A- klub                 –     104 žiakov 

                                                                      Školská jedáleň     –      70 žiakov 

                                                                      Cukrár. výrobňa    –      17 žiakov                                                                                                                      

  

ŠKOLSKÉ  SÚŤAŽE 

                                            

Apríl 2018:       Torta na ľubovoľnú tému / Praktická časť ZS v učebnom odbore cukrár / 

                          Modelovanie cukrárskych ozdôb / odbor cukrár / 

 

Máj  2018:         Experiment cup 2018 – ŠJ  / súťaž v miešaní nápojov, pre žiakov  učebného  

                           odboru čašník, servírka  / 

  

 



 

 

 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE  MOV    
 

       Funkčné inovačné vzdelávanie Hl. MOV 

       Prípravné vzdelávanie I. atestácie  a vykonanie I. atestácie MOV 

 

 ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V ŠKOLSKOM ROKU  2017/2018 

 

Celkový počet žiakov pristupujúcich k ZS:  66 žiakov denného štúdia 

 

      pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín  -  8 žiakov 

      cukrár                          –     7 žiakov  

hostinský, hostinská    –   17  žiakov 

      kuchár                          –   24 žiakov 

      kaderník                       –   10 žiakov 

       

 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY   2017/2018 

TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY 2017/2018 

 

Celkový počet žiakov pristupujúcich k PČOZMS, TČOZMS: 35 žiakov  

 

čašník, servírka              –     8 žiakov 

kuchár                            –   10 žiakov 

kozmetik                         –    6 žiakov 

kaderník -vizážista           –   11 žiakov 

 

AKTIVITY 

 

 Okrem súťaží sa na úseku praktického vyučovania uskutočnili nasledovné aktivity: 

- exkurzie s odborným zameraním pre jednotlivé študijné a učebné odbory 

- rôzne semináre, podujatia, školenia – získavanie nových poznatkov pre daný 

odbor 

- propagácia  gastro služieb verejnosti prostredníctvom reklamy, médií, ale 

predovšetkým službami, ktoré poskytujeme v rámci praktického vyučovania               

- prezentácia učebných odborov cukrár, kuchár, hostinský, hostinská a študijných 

odborov čašník, servírka a kuchár počas Akademického dňa a Gastrodní 

- súborné práce vo všetkých  učebných a študijných odboroch 

- dobrá spolupráca s dodávateľmi tovarov do školských zariadení 

- prezentácia učebných a študijných odborov v DK Prievidza:  Umenie regiónu 

- odborné vzdelávanie majstrov odbornej výchovy – špecializované kurzy  

- vedenie krúžkov na odbornom výcviku 

- spolupráca  -   Metro Cash  and Carry  SR 

- spolupráca  -   KaSS Prievidza,  KaSS Bojnice 

- spolupráca  -   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza 

- spolupráca  -   Jednota dôchodcov na Slovensku- zabezpečenie gastro akcie 

- spolupráca  -   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 

- spolupráca  -   Slovenská barmanská asociácia ,Bratislava 

- spolupráca  -   Carvingfruit / dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny / 

- spolupráca  -   Leroy Bar and Piano Bar, Pernod Ricard Slovakia, Banská Bystrica 

 

 



 

 

 

  V školskom závode reštauračných služieb A- klub sa konali zaujímavé popoludnia: 

- Deň zdravej výživy – prednáška a praktické zručnosti pre internátnych žiakov 

- Valentín,  Valentínske cappucíno 

- Deň kávy 

- Fašiangové špeciality 

- Tematické tabule  – rôzne príležitosti:  farby jesene, Halloween, vinobranie, 

vianočné , veľkonočné, príchod jari 

- Základy mixológie: základný kurz barmana, pod vedením Ľuboša Rácza 

 

  V školskej jedálni prebehli nasledovné aktivity: 

- Príprava  inovatívnych múčnikov  

- Týždeň španielskej kuchyne 

- Flambovanie rôznych pokrmov,  miešanie nápojov, lúpanie ovocia  

- Tematické tabule na rôzne príležitosti 

 

  V odbore cukrár prebehla prezentácia a predaj cukrárskych výrobkov v areály školy.      

Cukrárske výrobky si mali možnosť zakúpiť zamestnanci  a žiaci školy za symbolickú 

cenu. 

 

GASTRO AKCIE 
 

 Gastro odbory v tomto školskom roku okrem bežnej prevádzky pracovísk 

zabezpečovali rôzne gastronomické akcie mimo školských pracovísk, kde žiaci učebného 

a študijného odboru kuchár, hostinský, hostinská, čašník, servírka uplatňujú rôzne formy 

obsluhy, slávnostné stolovanie, prípravu  netradičných jedál, stretávajú sa so zaujímavými 

ľuďmi či už z kultúrneho života alebo politického. 

 

Prehľad akcií, ktoré boli realizované v školskom roku 2017/2018: 

- Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny  Prievidza 

- Burza informácií,  UPSVR – Športová hala Prievidza 

- Hubový raut v ŠJ 

- Stredoškolák Trenčín – výstava a prezentácia stredných škôl 

- Stredoškolák Trenčín  -  slávnostný raut, na základe objednávky TSK 

- Bánovecký mňam  fest – prezentácia duálneho systému vzdelávania 

- Benefičný ples – raut, DK Opatovce nad Nitrou 

- MDŽ Smer SD – raut,  Športová hala Prievidza 

- Víno Bojnice 2018 

- ZUŠ Prievidza – podávanie obedov  

- Vyhlásenie športovcov roka  - raut,  Športová hala Prievidza 

- Deň s Mládežou , Mladí pre Prievidzu 

- Úsmev ako dar – spoločnosť priateľov z detských domovov 

- Ešte dúšok leta Prievidza 

- zabezpečovanie rodinných osláv – svadby, krsty, kary, školenia, posedenia  

- Firma Wurth – otvorenie prevádzky   Prievidza 

 K realizácii týchto akcií sa aktívne zapájajú aj žiaci učebného odboru cukrár pod    

vedením MOV, keď pripravujú rôzne cukrárske výrobky. 
 

KURZY 
 

Barmanská mixológia sa konala v dňoch 31.01. 2018  v reštauračnom zariadení A-klub,  

pod  vedením lektora   Barmanskej mixológie sa zúčastnilo 19 žiakov.    
  



 

 

 

 

SÚŤAŽE 

 

Školské / domáce /, ale i celoslovenské súťaže v jednotlivých učebných a študijných dboroch 

sa stali tradíciou školy. Ich cieľom je motivovať žiakov o zvýšenie záujmu o zvolený odbor, 

získavanie nových poznatkov, skúseností, porovnávanie svojich zručností so žiakmi iných 

škôl.                                                                                                                                  

Účasťou na súťažiach žiaci vzorne reprezentujú školu, mesto Prievidza a región Horná Nitra.                                                               

 

November  2017:                           

                               SÚŤAŽ O ZLATÉ NOŽNICE „Ukáž ,čo vieš “ - 30.11.2017 Bratislava 

                               Kadernícka a kozmetická súťaž:   

                               Disciplína: Módny  pánsky účes  

                               -  účasť   / III.J trieda / 

                               Disciplína:  Svadobný účes 

                                –   účasť  / III. J trieda  /  

                                –    účasť / III. J trieda /                                                         

                               Odborný garant: SKILSS SLOVAKIA, ŠIOV BRATISLAVA       

           

Január  2018:        MASTER CUP 77 2018  –  26.01.2018  Incheba Bratislava 

                               Barmanská súťaž  - 4.ročník súťaže v rámci GASRODANUBIUS 

                                –   7. miesto    /  I. B trieda  / 

                               Odborný garant:  Slovenská barmanská asociácia 

                               SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR 2018  –  Incheba Bratislava  

                               Baristická súťaž 

                                –   účasť  /  I. B  trieda / 

                               Odborný garant:  SKBA -  sekcia BARISTA 

 

                               SVADOBNÉ DNI BEAUTÉ  2018  –   Nitra 

                               Kadernícka a kozmetická súťaž 

                               Disciplína:  FOLK BRIDE 

                                –   účasť  /  III.J trieda  / 

                                –  účasť  /  III.J trieda  / 

                               Odborný garant:  Štúdio visage LeRen  Nitra,  Renáta Lenčéšová 

 

  Máj: 2018      TRENDY BAROVÝ ČAŠNÍK  2018 -  03.05. 2018  Púchov   

                          Barmanská a baristická súťaž – 4. ročník súťaže v Púchove 

                            -   2. miesto       / I.B trieda / 

                            -   zlaté pásmo  /  I.B trieda  / 

                           Odborný garant: Trenčiansky samosprávny kraj,  

                                                          Slovenská barmanská asociácia, Škola Baristu 

         JUNIOR BARTENDER CHALLENG - 15. –17. 5. 2018 Banská Bystrica  

                           Barmanská  súťaž  -  5. ročník barmanskej súťaže v Banskej Bystrici                 

                            -     2. miesto      /  IV. K trieda / 

                            -     účasť na súťaži  /  IV. K trieda /  

                           Odborný garant:  Pernod Ricard Slovakia, Lerory Bar,   

                                                          Café a Piano Bar   Banská Bystrica 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti školského internátu 
 

Školský internát je zariadenie, ktoré žiakom zabezpečuje: 

 

 výchovno-vzdelávaciu činnosť 

 ubytovanie 

 stravovanie 

 

    V školskom roku 2017/18 bolo v našom internáte ubytovaných 43 žiakov. 

Okrem žiakov SOŠ obchodu a služieb to  boli žiaci  SOŠ T. Vansovej, Obchodnej akadémie, 

Súkromnej strednej školy, gymnázia V.B. Nedožerského a Piaristického gymnázia.  

 

     Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom internáte je organizovaná v súlade 

s výchovným programom školského internátu v nasledovných tematických oblastiach 

výchovy:  

 

    spoločenská výchova 

    mravná výchova 

    pracovná výchova 

    estetická výchova 

    telesná výchova 

    rodinná výchova a výchova k rodičovstvu 

    ekologická výchova  

 

KONKRÉTNE AKTIVITY V UVEDENÝCH OBLASTIACH: 

 

Spoločenská výchova 

 Posilňovanie hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti formou aktualizovaných 

informácií o štátnych sviatkoch a pamätných dňoch SR, pripomínaním tradícií 

a zvykov pri konkrétnych príležitostiach, povzbudzovaním osobností kultúrnej alebo 

športovej obce,  

 rozvoj schopnosti tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy aj prostredníctvom 

spoločenských hier, súťaží a kvízov z oblasti spoločenskej etikety alebo pamätných 

miest mesta,  

 Pochopenie významu aktívnej spolupráce s ostatnými ľuďmi, 

 osvojovanie si  princípov aktívneho občianstva (projekt Červený nos, charitatívna 

zbierka),  

 kultivovanie zručnosti využívať všetky formy komunikácie a  participovanie na živote 

ŠI, 

 pochopenie významu kultúrneho správania a presadzovania sa cez návštevy 

kultúrnych podujatí, 

 uvedomenie si potreby samostatného rozvíjania svojej osobnosti, 

 znalosť  samostatne a kriticky riešiť konflikty, 

 rozvoj komunikačných zručností. 

 



 

 

 

Mravná výchova 

 Organizovanie besied, kvízov, ankiet, diskusných stretnutí a filmových ukážok 

k témam ako kriminalita mládeže, drogy a drogové závislosti,  

 rozvíjanie právneho vedomia, chápanie významu dodržiavanie ľudských práv 

a základných slobôd,  

 rozvíjanie zručnosti sebahodnotenia, organizácia vzájomného doučovania a analýza 

vzdelávacích výsledkov, spolupráca a úzky kontakt s rodičmi žiakov,  

 orientácia v ľudských hodnotách, význam pozitívnych hodnôt, 

 prejavy úcty k rodičom, starším, spolubývajúcim, 

 zodpovednosť za vlastné správanie. 

 

Pracovná výchova 

 Pravidelné pracovné aktivity ako upratovanie izieb a spoločných priestorov s 

kontrolou a hodnotením poriadku na izbách,  

 údržba zariadení v internáte, udržiavanie a úprava okolia internátu, starostlivosť o 

okrasné rastliny, dreviny, stromčeky a bylinky,  

 jarné zveľaďovanie okolia internátu,  

 získavanie zručností potrebných pre praktický život,  

 rozvíjanie manuálnych zručností, výučba techniky pletenia a šitia, 

 grilovanie, či opekanie v areáli školy, 

 sledovanie vedomostných  kvízov a súťaží,  

 nadobúdanie praktických zručností zhotovovaním drobných umeleckých predmetov a 

praktických darčekov,  

 vlastná sezónna výzdoba interiéru, 

 získavanie schopností pracovať v skupine, 

 získavanie informácií o alternatívnych pracovných zručnostiach, 

 chápanie významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu 

 

Estetická výchova 

 Regionálne tradície, kultúrne zvyky, koncerty, výstavy v prievidzských galériách, 

rôzne kultúrne podujatia v KaSS Prievidza, v Hornonitrianskom múzeu,  

 prehliadky, filmové a divadelné predstavenia, večierky, 

 kultúra stolovania, ukážky účesovej tvorby a líčenia,  

 rozvíjanie vzťahu ku klasickému umeniu, záujmu o všetky formy umenia, prezentácia 

talentu, umeleckých schopností a tvorivých zručností ubytovaných žiakov, 

 tvorba a úprava estetického prostredia, 

 chápanie významu tvorivého spôsobu života. 

 

Telesná výchova 

 Rozvíjanie schopnosti relaxovať pohybom a cvičením formou kolektívnych hier  

v telocvični školy (floorbal, volejbal, basketbal, futbal) , v športovom areáli školy 

(basketbal, vybíjaná, volejbal, tenis, šípky, bedminton), v  spoločenskej miestnosti ŠI 

(šachy, bodybuilding),  

 individuálnym cvičením  v posilňovni školy,  

 poznávanie princípov zdravého životného štýlu, 



 

 

 

 kultivovanie hygienických návykov a starostlivosť o zovňajšok, 

 rozvíjanie schopností zodpovednosti aj preventívnej starostlivosti za svoje zdravie 

(návštevy kúpeľov v Bojniciach, pobyt vonku v areáli), 

 zber liečivých rastlín, výlety do prírody spojené s turistikou, opekaním, športovými  a 

spoločenskými hrami.  

 

Rodinná výchova a výchova k rodičovstvu 

 Besedy a rozhovory o partnerských vzťahoch, manželstve a rodičovstve, o vzťahu 

k sexuálnemu životu, mravné aspekty rodinného života,   

 rozvíjanie praktických zručností súvisiacich s rodinným životom, ako je 

hospodárenie, nakupovanie, varenie, pečenie, jednoduchá údržba na izbách, deľba 

práce. 

  

Ekologická výchova 

 Rozvíjanie zručností pri samostatnej činnosti na ochrane a tvorbe životného prostredia  

formou triedenia komunálneho odpadu, šetrenia energiami a vodou a teoretickými 

znalosťami významu aktívnej ochrany životného prostredia, účasť na festivale filmov 

s tematikou ekológie  

 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 

 

Žiaci pracovali v školskom internáte pod vedením vychovávateliek v týchto záujmových 

útvaroch: 

 Propagačný krúžok  

 Športový krúžok 

 Rozhlasový krúžok 

 Formuj svoje telo 

 

Revitalizácia a modernizácia interiéru školského internátu: 

 

     Počas tohto školského roka v rámci revitalizácie a modernizácie pokračovala nastúpená 

výmena nábytku, a to  v dvoch bunkách školského internátu z finančných prostriedkov 

podnikateľskej činnosti a izby v týchto bunkách boli  vymaľované.  Ďalej bolo v školskom 

internáte inštalované zabezpečovacie zariadenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Školy v súčasnosti stoja pred „križovatkou“. Musia reagovať na výzvy súčasného 

sveta. Zmena sa stáva podmienkou prežitia školy. Aj naša škola musí poznať svoje možnosti, 

vedieť, kde sa momentálne nachádza, ktoré sú jej silné stránky a v ktorých činnostiach má 

rezervy.  

 

Silné stránky 
 

 Stabilné postavenie v Prievidzi, 100. Výročie založenie školy, výhodná poloha školy 

v centre mesta 

 Komplexnosť – škola zabezpečuje vyučovací proces v spolupráci so 

stavovskými komorami a organizáciami: RÚZ, SPPK 

 Zosúladenie obsahu vzdelávania s potrebami regionálneho trhu práce, 

implementácia nových odborov  

 Úspešná zapojenosť do projektu mobility ERASMUS + 

 Spolupráca s miestnymi podnikateľmi v oblasti hotelierstva 

a gastronómie, kaderníckych a kozmetických služieb 

 Vysoká erudovanosť pedagogického zboru, vysoká miera 

kvalifikovanosti 

 Úzke prepojenie školy s praxou, vlastné PPV 

 Podpísanie „Memoranda o spolupráci v oblasti odborného vzdelávania 

a prípravy medzi školou a významnými zamestnávateľmi regiónu 

 Kvalifikovaná práca so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a so žiakmi so zdravotným znevýhodnením: výchovný poradca, koordinátor prevencie 

 Vlastný školský internát, školská jedáleň 

 Výmenné jazykové pobyty, zahraničné stáže žiakov 

 Zriadenie jazykového laboratória, vybavenie učební modernejšou IKT 

technikou 

 Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. 

 

Slabé stránky 
 Nedostatočné financovanie školy 

 Stále nedostatočné využívanie moderných aktivizujúcich vyučovacích 

metód 

 Pokles počtu žiakov 

 

Príležitosti 
 Rozvoj kľúčových kompetencií v európskej dimenzii 

 Vytvoriť podmienky pre celoživotné vzdelávanie 

 Zavádzať nové študijné a učebné odbory v súlade s potrebami trhu 

práce v systéme duálneho vzdelávania 

 Pôsobiť ako „Centrum odborného vzdelávania  a prípravy“ 

 Zapojenie do projektovej činnosti, možnosť zahraničných stáží 

 Možnosť propagácie školy prostredníctvom spolupráce s mestom 

Prievidza, regionálnou TV 

 Možnosť spolupráce s podnikateľmi v oblasti gastronómie a služieb 

 Rozvíjať spoluprácu so slovenským inštitútom mládeže IUVENTA 

v oblasti neformálneho vzdelávania, rozvoji mládežníckeho dobrovoľníctva 

 Okrem formálneho systému vzdelávania vytvoriť priestor pre 

neformálne vzdelávania s cieľom nadobúdať kompetencie: barista, barman, somelier, 

realizácia kurzov 



 

 

 

 

Ohrozenia 
 Nepriaznivý demografický vývoj populácie 

 Neatraktívnosť učiteľského povolania, neadekvátne finančné 

ohodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov 

 Nedostatočný záujem zo strany rodičov o výchovno-vzdelávacie 

výsledky 

 Vysoké administratívne zaťaženie pedagogických zamestnancov 

a vedenia školy 

 

Správa o hospodárení  za rok 2017 
 

- tvorí samostatnú prílohu 
 
 

 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu 
 

V učebných a študijných odboroch ukončilo v dennom štúdium 164 žiakov. Z tohto 

počtu si ďalej zvyšuje kvalifikáciu: 

V odbore podnikanie v remeslách a službách:   30  žiakov 

 

Absolventi, ktorí si podali prihlášky na VŠ v šk. r. 2017/2018 – 60 prihlášok 

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – 10  

Filozofická fakulta: 

- učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie – 1 

Fakulta ekonomiky a manažmentu: 

- investovanie, bankovníctvo a financie – 2 

Ekonomická fakulta: 

- ekonomika a manažment podniku – 5 

- cestovný ruch - 2 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave – 4 

Fakulta podnikateľského manažmentu:  

- ekonomika a manažment podniku - 1 

Obchodná fakulta: 

- podnikanie v obchode – 1 

- podnikanie v cestovnom ruchu a službách - 2  

 

Univerzita Komenského v Bratislave -  7 

Filozofická fakulta: 

- marketingová komunikácia – 1 

Fakulta telesnej výchovy a športu: 

- kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy – 1 

Prírodovedecká fakulta: 

- environmentalistika – 1 

Pedagogická fakulta: 

- predškolská a elementárna pedagogika – 2 

Právnická fakulta: 



 

 

 

- právo – 1 

Ekonomická fakulta: 

- cestovný ruch – 1 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave: 3 

Ústav manažmentu Bratislava: 

- priestorové plánovanie – 2 

Stavebná fakulta- 1 

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave: 1 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníctva odborných štúdií: 

- fyzioterapia – 1 

 

Akadémia policajného zboru v Bratislave: 1 

 

 

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave – 4 

Fakulta masmediálnej komunikácie: 

- masmediálna komunikácia – 4 

 

Trnavská univerzita v Trnave – 1 

Právnická fakulta – 1 

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – 4 

Fakulta stredoeurópskych štúdií: 

- regionálny cestovný ruch – 1 

Filozofická fakulta: 

- anglický jazyka a kultúra – slovenský jazyk a kultúra – 1 

- nemčina v hospodárskej praxi – 1 

- žurnalistika – 1 

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – 8 

Fakulta ekonomiky a manažmentu: 

- manažment podniku – 1 

- ekonomika podniku – 2 

- obchodné podnikanie - 2 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja: 

-  rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu – 2 

- Environmentálny manažment - 1 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka –4 

Fakulta sociálno – ekonomických vzťahov: 

- ľudské zdroje a personálny manažment – 3 

- verejná správa a regionálny rozvoj - 1 

 

Technická univerzita vo Zvolene-1 

Drevárska fakulta: 

- ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu – 1 

 

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši – 3 

- vojenské a spojovacie informačné systémy – 1 

- bezpečnosť a obrana štátu – 1 



 

 

 

- zbraňové systémy, zbrane a ich časti - 1 

 

Žilinská univerzita v Žiline – 6 

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy spojov: 

- ekonomika a manažment podniku – 1 

- finančný manažment - 1 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva: 

- bezpečnostný manažment – 1 

Stavebná fakulta: 

- pozemné staviteľstvo – 2 

- geodézia a kartografia – 1 

 

Prešovská univerzita v Prešove - 1 

Fakulta manažmentu: 

- turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo - 1 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – 1 

Katedra epizoológie a parazitológie: 

- vzťah človek a zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - 1  

 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

Mendelova univerzita v Brně - 1 

Zahradnická fakulta: 

- vinohradníctvo a vinárstvo – 1 

 

Žiaci gastronomických odborov  vo výraznej miere v posledných rokoch využívajú možnosti 

na krátkodobé zamestnanie sa v zahraničí. Tí najschopnejší sa zamestnávajú aj do trvalého 

pracovného pomeru. 

 

 

V Prievidzi dňa 19.10.2018  

 

 

       Mgr. Darina Krčíková 

           riaditeľka  školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb,  
Nábrežie J. Kalinčiaka 1,  971 01    P r i e v i d z a 

__________________________________________________________________________________ 

 

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY ZA ROK 2017 
 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

za rok 2017 - v nasledovnej štruktúre 
 

 

(podľa Vyhlášky MŠ SR zo dňa 16. decembra 2005 štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení)  

 

Dotácia – transfery spolu boli v roku 2017 poskytnuté vo výške:   2 420 420,73  €   

prenesené kompetencie:  Škola:  2 333 497,02  €  

originálne kompetencie: ŠJ:  23 059,20 €  a  ŠI:  45 808,47 €  

kapitálové transfery:   18 056,04 € 

  
 

1. Výška dotácii  

- zo štátneho rozpočtu na žiakov -  zdroj financovania (ZF) 111:   2 333 
497,02 € 

 (celkom ZF 111.1 normatívne a ZF 111.2 nenormatívne spolu)   
  

Normatívne finančné prostriedky  ZF 111.1:                 2 282 350,00 € 

  z toho : 

 - príspevok na normatívne výdavky (bez maturít):            2 278 709,00 € 

 - príspevok na normatív. výdavky  maturit. a skúšob. komisie:               3 192,00 € 

 - príspevok na normatív. výd. – tématické zážitkové vzdelávanie:      449,00 € 

 

  Nenormatívne finančné prostriedk  ZF 111.2:    51 147,02 €   

 z toho:   - príspevok na vzdelávacie poukazy:     24 256,00 €      

   - príspevok na odchodné:            15 423,40 € 

        - mimoriadne výsledky žiakov:                                                         1 000,00 € 

   - lyžiarsky výcvik žiakov:         8 400,00 € 

   - nákup kníh cudzieho jazyka:        1 170,00 € 

        - projekt Zdravie a bezpečnosť v školách:             897,62 € 

 

 

Kapitálové transfery  ZF 41 TSK za rok 2017 nám boli poskytnuté:       18 056,04 €   

- na  rekonštrukciu elektroskrine vo výške   2 996,04 €  
- na vypracovanie projektovej dokumentácie 

na rekonštrukciu telocvične vo výške   15 060,00€ 
 
 

Za rok 2017 boli na mzdy a poistné použité finančné prostriedky (náklady) 
   zo ZF 111.1 v celkovom objeme 1 983 277,00 €  

   (1 448 076,00 € mzdy/521    a    535 201 € odvody/524+525),   

  

Zo ZF 111.1  použitie  na prevádzku (náklady):  299 073,00  €.    

 

 

 

 



 

 

 

Z celkového objemu príspevku bol v roku 2017 transfer na originálne kompetencie 

(ZF 41) bežné výdavky - poskytnutý vo výške:      68 867,67 €   

z toho : 

- z toho na prevádzku školskej jedálne (BV) :      23 059,20 € 

- z toho na prevádzku školského internátu (BV) :      45 808,47 € 

 

 

2. Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

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

 

V roku 2017 získala škola finančné prostriedky na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

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

vyživovaciu povinnosť (§ 35 zákona 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 ide o príspevky na ubytovanie v školskom internáte (ŠI) a na stravovanie žiakov 

v školskej jedálni (ŠJ), t. j. v rámci školy (prenesené kompetencie) sme nemali poskytnuté 

finančné prostriedky od rodičov alebo inej osoby (okrem darov a prostriedkov získaných 

z Rady rodičov, ktoré sú uvedené samostatne, nakoľko prostriedky z RR nie sú zúčtované cez 

školu, lebo RR má vlastný účet a zakúpený majetok podliehajúci inventarizácii, máme 

v evidencii ako darovaný majetok z RR).     

 

Výška príspevkov za rok 2017 na hmotné zabezpečenie je nasledovná : 

- príspevok na ubytovanie za ŠI          – tržby za ubytovanie – žiaci :       8 910,00 € 

- príspevok na stravovanie v ŠJ  – tržby za stravu – žiaci :              33 965,65 € 

 

 

3. finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia podľa 

financovaných aktivít : 

 

na vzdelávacie poukazy boli škole poskytnuté finančné prostriedky v roku 2017   

v celkovom objeme  24 256,00 € (v rámci nenormatívneho zdroja 111.2) 

 

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli použité na úhradu nasledovných nákladov : 

- spotreba materiálu (nákup kníh, časopisov, učebných pomôcok a pod.):           8 587,41 €                     

- zabezpečenie služieb spojených so VP:                       119,50 € 

- mzdové náklady PP – mimor. odmeny. za krúžk. činn.(521):               11 420,00 € 

- zák. soc. poist. PP odvody (524+525):                                4 129,09 € 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––          ––––––––––– 

s p o l u   výška nákladov na VP za rok 2017:                 24 256,00 € 

       (vo výške poskytnutého príspevku na vzdelávacie poukazy)               ========= 

 

 

4. finančné prostriedky prijaté na financovanie a zabezpečenie lyžiarskeho kurzu                       

pre 56  žiakov vo výške 8 400 €.  

  

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – finančné prostriedky 

získané v roku 2017 :     

                                                                                                                                                                                                                  

- MŠVVaŠ SR  na vyplatenie štipendií žiakom školy:            3 287,13 €  

 - projekt ERASMUS +   (zdroj 11O5) 80% projekt z roku 2017:                47 019,00 €  

 - projekt ERASMUS +   (zdroj 11O5) 20% projekt z roku 2016:                10 967,00 €  

             - zdroj 13T1 a 13T2 NUCEM                 0,00 €  

 

 

 

 



 

 

 

 

A.   V roku 2017 získala škola časť majetku z finančných prostriedkov vo výške 

298,90€ z prostriedkov z príspevku od rady rodičov (RR). 
Z týchto finančných prostriedkov, boli zakúpené: indukčná varnú platňa v sume 249,00€                        

a  nerezové hrnce v sume 49,90 € a zakúpené figuríny ako učebné pomôcky pre odevný dizajn   

v sume 181,08 €. 

 Z príspevku Rady rodičov boli uhradené aj faktúry – poplatok zdravotníkovi pre žiakov počas 

LK v sume 200,-- €, prenájom priestorov DK na baristickú súťaž v sume 874,-- €,                       

uhradený poplatok za kamerové služby počas baristickej súťaže za 200,-- €, uhradená faktúra                  

za tovar na opravy a údržbu vo výške 483,47 € a časopisy ako učebná pomôcky vo výške 116,16 

€ (53,88 € + 56,28 €). 

        

 

 

B. Od sponzorov,  firiem, rodičov, žiakov atď., sme v roku 2017 získali darované finančné 

prostriedky  2 700,00 €  evidované na účte „DARY. Darcovia neručili presný účel použitia. 

Finančné prostriedky boli použité pre potreby školy. Čerpali sa výdavky vo výške 2 700,00 

€. Zostatok darov z minulých rokov 8 503,37 €. 

 

 

 

Hospodárenie školy za rok 2017 (za hlavnú činnosť) : 

celkové výnosy  školy:    2 716 007,90 € 

celkové náklady školy:    2 735 864,98 € 

      výsledok hospodárenia (záporný):             -  19 857,08 € 

 

 

 

 

 

Prílohy : 

- Avízo o poukázaní finančných prostriedkov z TSK Trenčín za rok 2017 (fotokópia) ; 

 

 

         Mgr. Darina Krčíková 

             riaditeľka školy  

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


