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SPRÁVA  O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI,  VÝSLEDKOCH 
A PODMIENKACH  ŠKOLY  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2014/2015 

 
 
Správu predkladá riaditeľ školy na základe správ zástupcov riaditeľa školy, VP, VPK a 
koordinátorov SOŠ v zmysle vyhlášky MS SR č.9/2006 Z.z. 
 
 

a) Základné identifikačné údaje o škole 
 

Názov školy:  Stredná odborná škola  
Adresa školy:  Mierová 1973/79, 066 01  Humenné 
Telefón / fax: 057 775 2734 / 057 775 2697  
web:  www.sousluzhe.edu.sk 
mail:  sousluhe@nextra.sk 
 
Zriaďovateľ:  Prešovský samosprávny kraj (PSK), Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 
 
Riaditeľka: RNDr. Oľga Skysľaková / FYZ-CHE / 
 
Zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie:  
    Ing. Mária Hirjáková /odborné  predmety/ 
Zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie: 
    Ing. Katarína Dzuracká /odborné  predmety/ 
Hlavná majsterka odbornej výchovy: 

                                               Mgr. Monika Harvanová 
Vedúca ekonomického úseku: 
    Bc. Eva Gáborová 
 
Predseda Rady školy: Mgr. Nadežda Ildžová 
Členovia Rady školy: Ing. Karol Lacko PhD., Mgr. Jozef Berta, Jozef Fedorko, Ing. Michal 

Druga, Mgr. Ľubica Švidraňová, Mária Vataščinová, Ľuba 
Švandrlíková, Jozef  Gábor, Ján Firda, Dominika Delejová 

Predseda Rady rodičov: Jozef Gábor  
Predseda Rady žiakov: Dominika Delejová /II.C/ 
 
 
 
 
 
b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so ŠVVP 
 

K 15.09.2014 študovalo na  škole 405 žiakov, z toho 267 žiakov denného štúdia a  138 žiakov 
nadstavbového štúdia, z ktorých 40 malo externú formu štúdia. Z celkového počtu žiakov bolo  19 
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
K  30.06.2015 ukončilo školský rok 376 žiakov, z toho 265 žiakov denného štúdia a 112  žiakov 
nadstavbového štúdia.  
Počas školského roka pristúpili 12 žiaci (prestúpili z iných škôl), 6 žiakov prerušilo štúdium, 3 žiaci 
prestúpili na inú školu, 31 žiakov zanechalo štúdium pre nezáujem alebo z rodinných dôvodov.  
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c) Údaje o počtoch a  úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí 
na štúdium na stredné školy 

 
 
Tento údaj sa neudáva. 
 
 

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

Do I. ročníka SŠ sa zapísalo 83  žiakov z  9. ročníka, 9  žiaci prestúpili do I. ročníka z iných škôl. 
Boli otvorené 2 triedy učebných odborov, 2 triedy študijných odborov.  
Do I. ročníka nadstavbového štúdia sa zapísalo 73 uchádzačov. Boli otvorené 3 triedy 
nadstavbového štúdia. 

 
 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania 

  
e.1) Prospech - denné štúdium 
 
Z celkového počtu 265 žiakov denného štúdia na konci školského roka 2014/2015 

- prospelo s vyznamenaním   59 žiakov  (22,26 %) 
- prospelo veľmi dobre   54 žiakov  (20,37 %) 
- prospelo     150 žiakov  (56,60 %) 
- neprospelo (z viac predmetov)  2 žiaci   (0,75 %) 
- neklasifikovaní    0   (0,00 %) 

Celkový študijný priemer je 2,24. /I. ročník – 2,08, II. ročník – 2,16, III. ročník –2,38, IV. ročník – 
2,56./ Najlepší prospech dosiahli triedy III.DS – sociálno-výchovný pracovník (1,50), II.CS – 
sociálno-výchovný pracovník (1,57) a II.C – kozmetička a vizážistka (1,77). Najhorší prospech bol 
v triedach IV.DS – ODNV  (3,04) a  III.A – autoopravár  (2,95) .  
 
 

Trieda Odbor Počet Priemerný 
prospech 

PV PVD P N Neklas. SP 
2 

SP 
3 

SP 
4 

I.A 2487 H 01  18 2,49 1 4 12 1 0 1 0 1 
I.BK 6456 H   13 1,90 4 5 4 0 0 0 0 0 
I.BH 6489 H   8 1,95 2 2 4 0 0 0 0 0 
I.BC 2964 H   10 2,33 1 3 6 0 0 0 0 0 
I.C 6362 M  9 2,01 2 2 5 0 0 1 0 0 
I.CS 7661 M  10 1,89 4 2 4 0 0 0 0 0 
I.D 3765 M  10 1,87 2 5 3 0 0 0 0 0 
I.DS 3341 K  7 2,27 2 1 4 0 0 0 0 0 
II.A 2487 H 01 12 2,58 2 0 10 0 0 1 1 0 
II.AC 2964 H   9 2,46 1 1 7 0 0 0 1 0 
II.AH 6489 H  7 2,40 3 1 2 1 0 0 0 1 
II.B 6456 H   21 1,96 7 7 7 0 0 0 0 0 
II.C 6362 M 16 1,77 5 4 7 0 0 1 0 0 
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II.CS 7661 M  8 1,57 5 0 3 0 0 0 0 0 
II.CD 3341 K   6 2,39 0 2 4 0 0 1 0 0 
III.A 2487 H 01  19 2,95 1 3 15 0 0 3 2 0 
III.B 6456 H   17 2,48 2 1 14 0 0 0 1 1 
III.C 6489 H  16 2,62 2 2 12 0 0 0 0 0 
III.CS 2964 H   8 2,74 0 1 7 0 0 0 0 1 
III.D 6362 M  15 2,03 5 4 6 0 0 1 0 0 
III.DS 7661 M 9 1,50 4 3 2 0 0 0 0 0 
IV.C 6446 4 11 2,09 3 1 7 0 0 0 0 0 
IV.CS 3341 4   6 3,04 1 0 5 0 0 1 0 3 

SPOLU  265 2,24 59 54 150 2 0 10 5 7 

 
 
 

e.2) Prospech - nadstavbové štúdium 
 

Z celkového počtu 112 žiakov nadstavbového štúdia na konci školského roka 2014/2015 
- prospelo s vyznamenaním   20 žiakov  (17,85 %) 
- prospelo veľmi dobre   14 žiakov  (12,50%) 
- prospelo     71 žiakov  (63,3 %) 
- neprospelo (z viac predmetov)  7 žiakov (06,25 %) 
- neklasifikovaní    0     (0,00% ) 
Celkový študijný priemer je 2,62. / I. ročník NŠ – 2,64,  II. ročník NŠ –2,61/ 
Najlepší prospech dosiahli triedy I.M – podnikanie v remeslách a službách (1,95) a II.NP – 
podnikanie v remeslách a službách (2,09). Najhorší prospech bol v triedach  I.KD – drevárska a 
 nábytkárska výroba (3,17) a  II.K – spoočné stravovanie ( 3,08). 
 
 

Trieda Odbor Počet Priemerný       
prospech 

PV PVD P N Neklas. 

I.K 6421 L 11 2,58 4 1 3 3 0 
I.KD 3347 L 5 3,17 0 0 5 0 0 
I.LV 6426 L  11 2,53 1 3 6 1 0 
I.LS 2414 L 01 11 2,96 0 1 8 2 0 
I.M 6403 L 13 1,95 5 4 4 0 0 
II.K 6421 L  10 3,08 0 0 10 0 0 
II.KD 3347 L  6 3,08 0 0 6 0 0 
II.L 6426 L  13 2,26 3 2 8 0 0 
II.M 2414 L 01  11 2,45 2 1 7 1 0 
II.NP 6403 L  15 2,09 5 2 8 0 0 
II.ND 3347 L  6 2,72 0 0 6 0 0 

SPOLU  112 2,62 20 14 71 7 0 
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e.3) Maturitné skúšky 
 
EČ a  PFIČ MS zo SJL sa konala 17. marca 2015, EČ a  PFIČ MS z ANJ, NEJ a RUJ sa konala 18. 
marca 2015. PČOZ v dňoch od 24. marca 2015 do 26. marca 2015, TČOZ v dňoch 25.5.- 
28.5.2015. Z celkového počtu 81 maturantov úspešne zmaturovalo 77 žiakov. Jeden žiak neukončil 
záverečný ročník a traja žiaci zanechali štúdium.. MS boli predsedom školskej maturitnej komisie a 
predsedami predmetových maturitných komisií hodnotené veľmi dobre. Z dosiahnutých výsledkov 
je zrejmé, že SOŠ systematicky a cieľavedome pripravuje žiakov na MS. 
  
  

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky: 
 

Predmet Úroveň Počet PFEČ 
priemer 

PFEČ 
počet 

PFIČ 
priemer 

PFIČ 
počet 1  2  3  4  5  Priemer Počet 

ANJ B1 41 53,66 % 41 40,37 % 41 8 5 13 14  2,83 40 

NEJ B1 20 50,33 % 20 39,50 % 20 5 4 5 6  2,60 20 

RUJ B1 17 56,18 % 17 43,53 % 17 7 2 6 2  2,18 17 

SJL  78 60,64 % 78 55,89 % 78 31 25 19 2  1,90 77 

TČOZ  78     20 22 20 15  2,39 77 

PČOZ  78     22 31 17 8  2,14 78 
 
 
e.4) Záverečné skúšky 
 
ZS sa konali v dňoch 16.-21. júna 2015. Zúčastnilo sa ich 60 žiakov v štyroch učebných odboroch. 
S vyznamenaním prospelo 12 žiakov, veľmi dobre prospelo 6 žiakov, prospelo 42 žiakov. 
Predsedovia skúšobných komisií vyslovili spokojnosť s priebehom ZS a úrovňou teoretických 
vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ.  
 
 
Učebný odbor  Kód odb. Počet PV PVD P N Priemer 
autoopravár - mechanik  2487 2 01 19 4 2 13 0 2,31 
cukrár 2964 2 8 0 2 6 0 2,20 
kaderník 6456 2 17 3 2 12 0 2,32 
hostinský 6489 2 16 5 0 11 0 2,17 
SPOLU   60 12 6 42 0 2,25 
 
 
 
 
e.5) Dochádzka - denné štúdium 
 
Dochádzka  v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom je o niečo lepšia. Priemerný počet 
vymeškaných hodín na žiaka bol v 2. polroku školského roku 93,05 ospravedlnených a 4,35 
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neospravedlnených hodín. Najlepšie triedy v dochádzke boli III.C – hostinský (51,25), II.AH 
hostinský (53,29) a I.BC – cukrár (54,00). Najhoršie triedy v dochádzke boli III.DS – sociálno-
výchovný pracovník (152,67), I.DS – ODNV (135,14) a II.C – kozmetička a vizážistka (129,50). 
Príčinami veľkého počtu vymeškaných hodín boli zdravotné problémy, kúpeľná liečba, ale aj 
benevolencia lekárov pri vydávaní PN. Problematike dochádzky sa venovalo veľa času na 
pedagogických radách, triednych aktívoch a triednických hodinách.  Rezervy sú v spolupráci 
rodiny a školy. 
 
 

Trieda Odbor Počet Zamešk. 
hod. 

Zam. 
na 
žiaka 

Osprave
dlnené 

Ospr. 
na 
žiaka 

Neosprav
edlnené 

Neosp. 
na 
žiaka 

I.A 2487 H 01  18 1410 78,33 1263 70,17 147 8,17 
I.BK 6456 H   13 1162 89,38 1147 88,23 15 1,15 
I.BH 6489 H   8 501 62,63 501 62,63 0 0,00 
I.BC 2964 H   10 566 56,60 540 54,00 26 2,60 
I.C 6362 M  9 1099 122,11 1086 120,67 13 1,44 
I.CS 7661 M  10 1024 102,40 1010 101,00 14 1,40 
I.D 3765 M  10 778 77,80 759 75,90 19 1,90 
I.DS 3341 K  7 958 136,86 946 135,14 12 1,71 
II.A 2487 H 01 12 1165 97,08 1070 89,17 95 7,92 
II.AC 2964 H   9 967 107,44 908 100,89 59 6,56 
II.AH 6489 H  7 492 70,29 373 53,29 119 17,00 
II.B 6456 H   21 1431 68,14 1431 68,14 0 0,00 
II.C 6362 M 16 2089 130,56 2072 129,50 17 1,06 
II.CS 7661 M  8 934 116,75 924 115,50 10 1,25 
II.CD 3341 K   6 608 101,33 599 99,83 9 1,50 
III.A 2487 H 01  19 1958 103,05 1784 93,89 174 9,16 
III.B 6456 H   17 2408 141,65 2187 128,65 221 13,00 
III.C 6489 H  16 824 51,50 820 51,25 4 0,25 
III.CS 2964 H   8 722 90,25 652 81,50 70 8,75 
III.D 6362 M  15 1937 129,13 1925 128,33 12 0,80 
III.DS 7661 M 9 1388 154,22 1374 152,67 14 1,56 
IV.C 6446 4 11 811 73,73 811 73,73 0 0,00 
IV.CS 3341 4   6 577 96,17 475 79,17 102 17,00 

SPOLU   265 25 809 97,39 24 657 93,05 1 152 4,35 

 
 
e.6) Dochádzka – nadstavbové štúdium 
 
Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka v 2. polroku školského roku 2014/15 bol 44,38 
ospravedlnených a 5,07 neospravedlnených hodín. Najlepšie triedy v dochádzke boli I.K – spoločné 
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stravovanie (34,64), II.M – strojárstvo (35,91). Najhoršie triedy v dochádzke boli I.LV – vlasová 
kozmetika (99,82) a I.LS – strojárstvo   (99,64). 
 
 

Trieda Odbor Počet Zamešk. 
hod. 

Zam. 
na 
žiaka 

Osprave 
dlnené 

Ospr. 
na 
žiaka 

Neospra 
vedlnené 

Neosp. 
na 
žiaka 

I.K 6421 L 11 381 34,64 381 34,64 0 0,00 
I.KD 3347 L 5 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
I.LV 6426 L  11 1166 106,00 1098 99,82 68 6,18 
I.LS 2414 L 01 11 1292 117,45 1096 99,64 196 17,82 
I.M 6403 L 13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
II.K 6421 L  10 786 78,60 674 67,40 112 11,20 
II.KD 3347 L  6 538 89,67 359 59,83 179 29,83 
II.L 6426 L  13 981 75,46 968 74,46 13 1,00 
II.M 2414 L 01  11 395 35,91 395 35,91 0 0,00 
II.NP 6403 L  15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
II.ND 3347 L  6 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SPOLU  112 5 539 49,46 4 971 44,38 568 5,07 

 
 
 
 
e.7) Správanie - denné štúdium 
 
V správaní bolo riešených množstvo rôznych výchovných problémov. Vzniknuté problémy riešili 
triedni učitelia v spolupráci s rodičmi, výchovnou poradkyňou a vedením školy. Za porušovanie 
vnútorného poriadku školy, za vážne a opakované porušovanie vnútorného poriadku školy bolo 
správanie 10 žiakov hodnotené 2. stupňom, 5 žiakov hodnotené 3. stupňom a 7 žiakov hodnotené 4. 
stupňom. Podmienečne vylúčení so skúšobnou dobou 6 mesiacov boli 6 žiaci a jeden žiak bol 
vylúčený zo štúdia. Riaditeľka školy udelila 24 pokarhaní. Za výborný prospech, dobrú dochádzku, 
vzorné správanie a reprezentáciu školy bolo udelených 83 pochvál riaditeľkou školy s knižnou resp. 
vecnou odmenou, ktorú poskytla Rada rodičov. 
 
 
e.8) Správanie – nadstavbové štúdium 
 
Nehodnotí sa. 
 

f) Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, zoznam učebných plánov 
 
 
kód  odbor – zameranie číslo učebného plánu 
  4 – ročné študijné s maturitou  
3341 M  Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  ISCED 3A   
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6362 M  Kozmetička a vizážistka  ISCED 3A   
7661 M  Sociálno-výchovný pracovník  ISCED 3A   
6446 M  Kozmetik  ISCED 3A   
  3 – ročné učebné bez maturity  
2487 H01  Autoopravár – mechanik  ISCED 3C    
2964 H  Cukrár  ISCED 3C   
6456 H  Kaderník  ISCED 3C   
6489 H  Hostinský  ISCED 3C    
  2 – ročné nadstavbové štúdium s maturitou  
2414 L01  Strojárstvo- výroba, montáž a opr. stroj. prís. a zar.  ISCED 3A   
6421 L  Spoločné stravovanie  ISCED 3A   
6424 L  Vlasová kozmetika  ISCED 3A   
3347 L  Drevárska a nábytkárska výroba  ISCED 3A 
6403 L  Podnikanie v remeslách a službách  ISCED 3A 
 
 
 
g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 
 
 
V školskom roku 2014/2015 bolo v SOŠ Humenné zamestnaných 62 zamestnancov, z toho 44 
pedagogických zamestnancov (2 na MD, resp. RP, 1 vo výkone verejnej funkcie) a 18 
nepedagogických zamestnancov.  
 
 
zamestnanci počet muži ženy 
pedagogickí, z toho  45 7 38 
   učitelia SŠ 29 6 23 
   majstri odbornej výchovy 16 2 14 
nepedagogickí, z toho 18 6 12 
   administratívni zamestnanci  6 1 5 
   robotnícke profesie 12 5 7 
Spolu 63 13 50 

 
 
 
 
 
Plnenie kvalifikačných predpokladov 

 
 

platová trieda 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 
atest. 

2. 
atest. 

ped. 
vzdel. 

   učitelia SŠ - -  1 4 13 11 15 10 29 
   majstri OV - 3 9 1 2 - - - 16 
Spolu - 3 10 5 15 11 15 11 45 
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 

Od 2.9.2014 do 4.6.2015 Bc. Jana Lojánová úspešne absolvovala adaptačné vzdelávanie; 
uvádzajúcim pedagogickým zamestnancom bola hlavná majsterka Mgr. M.Harvanová. 
Členky PK Mgr.Harvanová, Mgr.Vajdová, RNDr.Šebáková, RNDr.Horníková, Mgr.Šamudovská 
boli zapojené do projektu „Inovovanie obsahu a metód vzdelávania v odboroch gastronómie 
a kozmetiky“, v rámci ktorého absolvovali odborné školenia – Mikromasáž očného okolia, 
liftingová masáž tváre a dekoltu, anti-migrénová masáž, thajská masáž, lymfodrenáž, jacquetova 
masáž, chemický peeling, depilácia cukrovou pastou, ošetrenie pleti pomocou prístrojovej techniky, 
lepenie umelých rias, trvalá na riasy, vizážistika a koloristika, image-maker; projektové 
vyučovanie, počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese... 
22.6.2015 školenie Digitálny vzdelávací obsah Planéta vedomostí – absolvovalo 7 učiteľov – 
Mgr.Vician, RNDr.Horníková, Mgr.Šamudovská, RNDr.Šebáková, Mgr.Tutková, Ing.Buríková, 
Mgr.Halgašová. Školenie zabezpečila RNDr.Horníková. Lektorka školenia Ing.Danková 
predstavila vzdelávací portál pre pedagógov, na ktorom možno pracovať s digitálnym vzdelávacím 
obsahom prírodovedných predmetov aj ANJ.  
Mgr. Halgašová a PhDr. Kudzejová sa zúčastnili školenia v anglickom jazyku pod názvom „Mini 
seminár OXFORD“. 
Ing. Tomčáková sa 16.1.2015 zúčastnila školenia o zmenách vo verejnom obstarávaní s využitím 
elektronického trhoviska. 
Ing. Tomčáková, Ing. Buriková, Mgr. Jenčová, Ing. Petrovčinová, p. Gabriová sa zúčastnili od 
marca do júla na školeniach v rámci projektu Inovovanie obsahu a metód vzdelávania v 
odboroch gastronómie a kozmetiky. 
Mgr. Jenčová sa zúčastnila školení v projekte Digiškola. 
Ing. Beňatinský – školenie administrátorov v Sabinove v rámci projektu- Moderné vzdelávanie – 
digitálne vzdelávanie pre odborné strojárske a drevárske predmety. 
Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre odborné strojárske a drevárske predmety  
absolvoval Ing. Beňatinský a RNDr. Horníková – kariérne vzdelávanie. 

 
 
Kreditné vzdelávanie: 

• Mgr.Vician získal 1.10.2014 osvedčenie a 30 kreditov ukončením aktualizačného 
vzdelávania aSc system  (Applied Software Consultants, Bratislava): Využívanie školského 
informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese a  E-learning. 

• Ing. Beňatinský absolvoval aktualizačné vzdelávanie „Obsluha interaktívnej tabule“ v 
Košiciach a získali 14 kreditov a „Využívanie IKT vo vyučovacích predmetoch“ v Prešove 
a získali 16 kreditov. 

• Ing. Najpaverová absolvovala aktualizačné vzdelávanie vo „Využívaní IKT vo vyučovacích 
predmetoch“ a získala  30 kreditov. 

• Mgr. Harvanová získala 1.5.2015  osvedčenie a 30 kreditov za inovačné vzdelávanie 
v oblasti kozmetiky. 

 
 
 

i) Aktivity školy a prezentácia školy na verejnosti  
 

Aktivity školy boli prezentované na webovom sídle školy, webovom sídle Prešovského 
samosprávného kraja, v humenskej televízii, v  Podvihorlatských novinách, Pod  Vihorlatom a v 
TV Zemplín. 
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V školskom roku 2014/2015 sme zorganizovali: 

- v oblasti environmentálnej výchovy 
 

September: 
• Starostlivosť o pracovné prostredie                                                                                 

V prvých dňoch vyučovania triedni učitelia urobili nástenky a skrášlili prostredie tried 
i celej školy. Životnému prostrediu sa na nástenkách vo svojich triedach venovali Mgr. 
Šamudovská a RNDr. Horníková. Mgr. Tutková obnovila v pavilóne B nástenku EKO  
ĎALEJ, ktorej obsahom je súbor článkov a obrázkov, ktoré oboznamujú žiakov s tým, ako 
triediť odpad v domácnosti a v škole. Nástenka poskytuje i návod ako s odpadom priamo 
nakladať, aby sa dosiahla jeho minimalizácia a šetrenie surovinami.                                                                                                                                                                                                            

• Hlasovanie o Strom roka 2014 
Aj v tomto školskom roku Ing. Fedorcová  a Mgr. Tutková vyzvali žiakov aj kolegov aby 
hlasovali o Strom roka 2014. Nadácia Ekopolis vyhlásila už 12. ročník ankety, ktorej 
cieľom je upozorniť na krásu a hodnotu stromov a vzbudiť záujem o životné prostredie. 
Komisiou bolo vybratých 12  stromov, ktoré boli zverejnené aj na našej centrálnej nástenke. 
Víťazný strom bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. 

• K tejto téme sme pripravili  aj  reláciu do školského rozhlasu, a to 10. septembra 2014. 
Čítala žiačka Viktória Merčáková z II. C. Je dôležité, aby si všetci uvedomili, ako necitlivo 
sa voči stromom občas správame. Preto máme povinnosť zachraňovať vzácne historické 
stromy.  
Žiaci mohli hlasovať aj na hodinách odborných predmetov a informatiky. Stačilo kliknúť na 
označenie stromu na stránke nadácie Ekopolis. Víťazom ankety sa stala moruša biela zo 
Senice, ktorá má už  200 rokov. Tento strom získal finančné prostriedky na odborné 
ošetrenie. 

• Panel na centrálnu nástenku o ankete Strom roka 2014                                                            
Z: Ing. Fedorcová 

• Starostlivosť o záhon liečivých byliniek a predzáhradku v areáli školy.  
O skrášlenie životného prostredia hneď pri bráne sa aktívne stará pani Ing. Drahomíra 
Fedorcová.  Je autorkou projektu predzáhradky, ktorá pôsobí prvým dojmom pri vstupe  do 
našej školy. S pomocou kolegov boli na začiatku školského roka opäť upravené záhony 
okrasných rastlín a kríkov, pričom  pribudli aj nové rastlinky. Tieto Ing. Fedorcová 
zabezpečila buď z vlastných zdrojov, alebo z prostriedkov krúžkov Človek a les, 
Dizajnérsky krúžok, tiež z krúžku Environment – iná možnosť. 
 

Október: 
• Deň otvorených dverí  sa  na našej škole  uskutočnil 9. októbra 2014. Jedna z expozícií mala 

názov Október a naše zdravie. Výstavka bola v telocvični v malom altánku. Návštevníci  
v nej mohli vidieť ukážky zdravej výživy, ovocie, zeleninu, sušené plody, ovocné koláče 
a iné zdravé pochúťky. Keďže sme propagovali zdravý životný štýl, súčasťou tohto zámeru 
boli aj štyri nástenky o zdravej výžive. V rámci národného programu boja proti obezite 
jeden panel zdôrazňoval význam športových aktivít pre udržanie vitality v boji 
proti civilizačným ochoreniam.  Celá výstavka bola spestrená jesennými plodmi 
a prírodnými dekoráciami, čo poukázalo na nenahraditeľnú silu prírody v našom živote.    

• Relácia do školského rozhlasu ku Svetovému dňu zdravej výživy 
• Týždeň  zdravej výživy.                                                                                                        

V čase od 17.10.- 21.10.2014 sa členky PK počas vyučovacích hodín chémie a odborných 
predmetov viac venovali problematike zdravej výživy a zdravého životného štýlu. Boli 
prečítané mnohé referáty a vedené diskusie so žiakmi na témy, ktoré ich zaujímali.                                                      
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Cieľ: Zdôrazniť význam konzumácie čerstvého ovocia z domácich zdrojov pre naše zdravie. 
Vysvetliť súvislosť medzi zdravou výživou a naším zdravím. Prevencia onkologických 
a iných    ochorení. 

•  Zbierka podpisov na záchranu lesov pod názvom „Chráňte lesy spolu s nami“ .                                         
Dňa 14.10. 2014 pomáhalo na námestí v Humennom pri infostánku Lesoochranárskeho 
zoskupenia VLK deväť žiakov našej školy z  tried I.L , III. D a II.L. Išlo o týchto žiakov: 
Jana Kurilová, Martin Beca, Františka Kováčová, Anna Ferjaková, Terézia Čechová, 
Michaela Ondicová, Alexandra Haňová, Kristína Suchá a Daniela Juhásová. Títo žiaci 
zbierali finančné prostriedky a podpisy na záchranu lesov a vykúpenie od pôvodného 
majiteľa s cieľom vyhlásiť čo najviac lokalít za prírodnú rezerváciu. Dá sa kúpiť a darovať 
aj jeden strom. Jeho kupec prispieva na záchranu jedľovo-bukového lesa v Čergovskom 
pohorí. Kúpený strom zostáva žiť ďalej v lese a neodvezie sa z neho ani po odumretí. 
Relácia do školského rozhlasu  pod názvom Deň stromov 
Dňa 20. októbra sme si pripomenuli Deň stromov. Žiakov oslovili Dávid  Bobaľa a Simona 
Belančinová z II. K triedy, odbor spoločné stravovanie. 

 
November: 

• Prednášky pre žiakov prvého ročníka                                                                                     
Dňa 29. 10. 2013 sa uskutočnili prednášky pre žiakov I.A, I.B, I.C triedy na tému : Činnosť 
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, záchrana prirodzených lesov, globálne ekologické 
problémy, funkcia lesa a možnosti záchrany lesov. Z fondu Rady rodičov na našej škole 
bolo zoskupeniu VLK venovaných 15 eur, ktoré budú použité na činnosť tohto 
lesoochranárskeho zoskupenia. 

• Zbierka plastových vrchnákov pre Sheryle 
Sheryle je sympatické dievčatko, ktoré je bohužiaľ odkázané na invalidný vozík. Jeho 
mama zbiera a predáva plastové vrchnáky, ktoré sa ďalej spracúvajú. Tak získava financie 
na liečenie svojej dcéry. Na podnet žiackej školskej rady sme sa do tejto akcie zapojili aj 
my. Naši žiaci zbierali a nosili do školy vrchnáky z PET fliaš, aby podporili dobrú 
a humanitnú vec. Na konci roka 2014 si mama Sheryle odviezla dve veľké plastové vrecia 
týchto vrchnákov a bola nám veľmi vďačná. Akcia bola spropagovaná na škole 
informačnými letákmi na dverách pavilónov aj prostredníctvom školského rozhlasu. 
 

December: 
• Nástenku Zdravie je v tvojich rukách v pavilóne B na poschodí urobila Mgr. Tutková .  

Cieľ: Zvýšenie povedomia žiakov o vhodnej výžive a pohybovej aktivite ako prevencii 
nadváhy a obezity.                                                                                                                                       

• Využitie odpadových materiálov pri vianočnej výzdobe 
Žiaci  odborov ODNV  a VLS pod vedením svojich učiteliek vytvorili koncom decembra 
množstvo ozdôb a vianočných dekorácií, ktoré použili na skrášlenie tried, vianočných 
stromčekov a tiež počas Mikulášsko-vianočnej šou, ktorá sa uskutočnila 5. 12. 2014. 
Využívali prírodný materiál, ako sú napríklad šišky, vetvičky a tiež starý papier, ktorý by 
ináč tvoril odpad. 
              

Marec: 
• Relácia do školského rozhlasu – Zbierka vrchnákov pre Timoteja 

V tejto relácii 10. 3. sme opäť oslovili žiakov aj pedagógov našej školy, aby naďalej zbierali 
vrchnáky z PET fliaš. Tieto potrebuje aj mama malého Timoteja, ktorý sa narodil 
s viacerými diagnózami. Finančný výťažok zbierky pomôže rodine chlapca na zabezpečenie 
liečby. 
Mama malého Timoteja si v máji tieto vrchnáky prišla odviesť. 
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• Jarné upratovanie 

Dňa 11. 3. 2015 žiačky II. C pod vedením pani Mgr. Kolesárovej a Mgr. Tutkovej upratali 
areál aj okolie školy. Vyzbierali všetky odpadky, ktoré kazili dojem pri vstupe do našej 
školy. Pani Ing. Fedorcová sa postarala o všetky okrasné rastlinky a kríčky. Ostrihala staré 
zoschnuté konáriky a vetvičky, tiež likvidovala burinu. Túto prácu vykonáva podľa potreby 
celý rok. 
 

Apríl: 
• Relácia v školskom rozhlase na tému Apríl – mesiac lesov 

Reláciu pripravili Ing, Drahomíra Fedorcová a Mgr. Mária Tutková. Žiaci Lucia Cichá 
a Dávid Bobaľa prečítali príspevok, v ktorom zdôraznili, že lesy tvoria najdokonalejšie 
rastlinné spoločenstvo v prírode. Význam lesov pre človeka je nenahraditeľný, preto všetci 
musíme chrániť lesy.  

• Účasť na Infostánkoch Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.  
V dňoch 22. a 23. apríla 2015 sa naši  žiaci z viacerých tried  sa zapojili do programu na 
záchranu prirodzených lesov, ktorého cieľom je  osloviť širokú verejnosť. Zbierali  podpisy 
na podporu aktivity pod názvom  „ Kúp si svoj strom“ .  Akcia sa konala na námestí pri 
fontáne v Humennom a zúčastnili sa jej títo žiaci: z  II.A.  

 
Máj:  

• Starostlivosť o predzáhradku v areáli našej školy 
Koncom mája pani Ing. Fedorcová a pani Mgr. Tutková zakúpili štyri okrasné rastlinky, 
ktoré hneď aj vysadili do pôdy. Žiaci školy počas hodín telesnej a športovej výchovy veľmi 
ochotne polievajú okrasnú zeleň. Finančné prostriedky boli získané z krúžku Environment- 
iná možnosť. Tiež boli zakúpené ďalšie potrebné veci na pestovanie rastlín, ako napríklad 
krhla na polievanie, zemina, kôra, netkaná textília. Tieto prostriedky použijeme 
v nasledujúcom školskom roku.  
 

Jún:  
• Svetový deň životného prostedia 

5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia, a preto sme pripravili reláciu do 
školského rozhlasu, aby sa žiaci našej školy  opäť zamysleli nad významom ochrany tohto 
prostredia i celej planéty Zem, na ktorej žijeme. 

• Rozvoj čitateľskej gramotnosti: 
Posledné vyučovacie hodiny chémie tohto školského roka  v triedach I. C a II. C boli 
využité na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Žiaci si prečítali referáty na tieto témy: „ 
problematika kyslých dažďov, skleníkový efekt, ohrozovanie vody, znečisťovanie vodných 
tokov, odpad – surovina budúcnosti“ 

• Zbierka plastových vrchnákov pre Sheryle 
Akcia pokračovala až do konca školského roka. Dňa 24. júna 2015 mama Sheryl prišla 
a odviezla si nazbierané vrchnáčiky. Poďakovala sa všetkým pedagógom aj žiakom našej 
školy.  

• Burza prekvapení 
Dňa 26. 6. 2015 v rámci Dňa riaditeľky školy boli pripravené rôzne súťaže. Nesúťažnou 
disciplínou bola burza prekvapení, na ktorej si žiaci mohli vymieňať alebo za symbolické 
ceny zakúpiť rôzne maličkosti, darčeky, knihy a časopisy, ktoré už doma nepotrebujú. Aj 
keď finančný výťažok bol skutočne symbolický, radosť žiakov bola oveľa väčšia. Dievčatá 
sa potešili drobnej bižutérii, chlapci rôznym darčekom, niektorí zasa knihe. Na burzu 
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prispeli svojimi vecami pani RNDr. Horníková, Mgr. Tutková, Mgr. Ildžová a Ing. 
Najpaverová. 

• Upratovanie školského areálu 
Upratovanie areálu školy sa uskutočnilo dňa 29. júna 2015. Upratovali žiaci z týchto tried: 
II.A, II. B, II. C pod vedením pani Mgr. Kolesárovej, Mgr. Vasilenka a Mgr. Tutkovej. 

 
Na vyučovacích hodinách učitelia formujú a pestujú v žiakoch tieto postoje a kvality osobnosti: 

• vážiť si životné prostredie 
• starať sa o živé organizmy 
• rešpektovať názor iných 
•  tolerancia a otvorené zmýšľanie 
• otvorenosť k novým myšlienkam 

 
 
- v oblasti prevencie drogovej závislosti a iných sociálno – patologických  javov 
 

      V školskom roku 2014/2015 sme na SOŠ uskutočnili množstvo akcií, ktoré boli zamerané na 
primárnu prevenciu drogových závislostí a potláčanie sociálno-patologických prejavov správania, 
ako sú fašizmus, rasizmus, xenofóbia a extrémizmus. 
     V septembri  2014  PaedDr.  Dana Balková  v pavilóne   „B“ obnovila a doplnila nástenné  
noviny zamerané na témy   „STOP DROGÁM“  -  hlavne   nelegálnym  a   „INÉ SOCIÁLNO-
PATOLOGICKÉ JAVY“   ako sú:  
vandalizmus,  záškoláctvo,  týranie detí,  šikanovanie,  násilie,  rasizmus,   xenofóbia,extrémizmus 
a iné. 
      Prostredníctvom triednych  učiteľov informovala   rodičov o činnosti  koordinátora, o 
pripravovaných aktivitách a o možnosti podieľať sa na nich. Zároveň ich upovedomila  o možných 
sociálno-právnych postihoch v prípade užívania, distribúcie drog a iných návykových látok. 
       V  septembri bola uskutočnená rozhlasová relácia na tému Holokaust - Deň obetí holokaustu a 
rasového násilia.  
       V októbri zrealizovala so  žiakmi  1. a  2. ročníka dotazník za účelom zmapovania aktuálnej 
situácie v oblasti užívania drog a iných návykových látok.  Medzi žiakmi týchto ročníkov neboli 
výsledky veľmi lichotivé, takmer všetci žiaci okúsili prvú cigaretu ako 8-roční,  tvrdý alkohol od 12 
rokov, a to hlavne s kamarátmi, ktoré začínalo pivom, ale bez problémov ich alkoholom ponúkli aj 
vlastní rodičia doma pri akýchkoľvek oslavách. Na otázku, či okúsili nelegálnu drogu, takmer 
všetci odpovedali nie. V tom istom mesiaci  tiež PaedDr. Dana Balková zrealizovala aj  medzi 
žiakmi  3. a 4. ročníka prieskum zameraný na identifikáciu  javov sociálnej patológie Šikanovanie 
na SOŠ a na verejnosti. Žiaci väčšinou odpovedali, že so šikanou sa  v škole skoro nestretávajú, ale 
stretávajú sa s ňou  hlavne na verejnosti, lebo tam si to viac môžu mladí ľudia dovoliť  ako 
v školách. S problematikou extrémizmu sme sa v našej škole zatiaľ nestretli, ale snažíme sa to 
preventívne riešiť na vyučovacích hodinách  slovenského jazyka, občianskej náuky, dejepisu, 
cudzích jazykov, etiky, estetiky,  ale i odborných predmetov a objasňujeme príčiny a zlo tohto 
asociálneho neduhu spoločnosti.       
       16. október je vyhlásený za  Svetový  deň výživy - deň duševného zdravia. Tento deň si 
každoročne pripomíname aj my, lebo  výživa ovplyvňuje zdravie veľmi významným 
spôsobom. Preto  aj učitelia na triednických hodinách viedli  so žiakmi besedu a zdôrazňovali 
potrebu zdravého stravovania sa. 
       Prvý novembrový týždeň boli zrealizované  rozhlasové  relácie  venované problematike 
fašizmu, xenofóbie a iným formám diskriminácie. 
 
 

http://kalendar.azet.sk/pamatne-dni/popis/2014-9-9/
http://kalendar.azet.sk/pamatne-dni/popis/2014-9-9/
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      Dňa 29. októbra 2014 sa v  CVČ Dúha zúčastnili naši žiaci na multimediálnom 
antidiskriminačno-motivačnom koncerte, pod názvom Križovatky vlastných ciest, v ktorom za 
pomoci melodickej rockovej hudby, pozitívnych textov, kvalitných hudobných a motivačných 
výkonov umelcov prinieslo  neobvyklý pohľad na otázky diskriminácie, rasizmu a šikanovania. 
Hudobníci sa spolu so žiakmi  počas koncertu snažili nájsť východiská, postoje a cesty, ktoré na 
životných križovatkách určujú ďalší osud. Motivačné slovo moderátora, bubeníka a speváka 
Romana Nadányiho, ktorý ľudsky a nenásilne poukázal na pálčivé témy programu, študentov zaujal 
a donútil k zamysleniu. Melodické rockové piesne v podaní talentovaného speváka a gitaristu 
Roberta Šimka a basového gitaristu Jozefa Bitteru navodili neopakovateľnú atmosféru, ktorá 
udržala  žiakov v dobrej nálade počas celého koncertu.  
          V rámci týždňa boja proti drogám a drogovej závislosti  boli uskutočnené besedy na 
triednických hodinách na túto tematiku a zároveň  bola zrealizovaná   aj rozhlasová relácia 
o škodlivosti fajčenia či už pasívneho ako veľkého neduhu nielen medzi žiakmi, ale 
aj spoluobčanmi. Okrem toho, sme urobili súťaž o „najkrajší výkres“ zameraný  proti akýmkoľvek 
drogám. Najkrajšie výkresy vytvorili Patrícia Hoľková – I.B, Michal Čemsák – I. D, Ján Turcovský 
– III.C. 
       V dňoch 19.  – 26. novembra  2014 sa vo VOS v Humennom  žiaci  z tried  I.A, I.B, I.C, I. D, 
II.A, II.B, II.C  zúčastnili na 20. ročníku putovnej celoštátnej výstavy výtvarných prác  zameraných 
na prevenciu drogových závislosti pod názvom Prečo som na svete rád /rada. 
        1. december je vyhlásený ako – Svetový  deň  boja proti  AIDS, ktorého symbolom sú  
Červené stužky.  V tento deň bola odvysielaná rozhlasová relácia, ktorej  cieľom bolo  upozorniť 
na problém AIDS, zlepšiť vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. 
      V januári sme uskutočnili besedu s pracovníkom polície Ing. Jozefom Sojčákom na tému  
Alkoholová závislosť, trestná činnosť závislých a závislosť od hazardných hier. 
      Vo februári  boli všetci žiaci našej školy informovaní prostredníctvom svojich triednych 
učiteľov o téme Symbolika extrémistických skupín. V tom istom mesiaci bola uskutočnená 
beseda na tému Domáce násilie aj so zistením  medziľudských vzťahov v triedach a škole.  
V mesiaci marec bola odvysielaná rozhlasová relácia k Týždňu boja proti rasizmu.  
       V zmysle dohovoru o právach dieťaťa  sme zabezpečovali  priebežné sledovanie a  aktívnu 
ochranu detí pred nežiaducimi javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovanie, 
fyzické alebo psychické týranie, delikvencia, zneužívanie návykových látok, sexuálne zneužívanie.  

 
 

- akcie v oblasti VMR  
 

     V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
a Gréckokatolíckou charitou Prešov, prevádzka Sociálne centrum Humenné boli zrealizované 
nasledujúce aktivity: 
     Začiatok školského roku bol zameraný na problematiku adaptačného procesu a efektívneho 
učenia pre žiakov I.A, I.B, IC. Vzhľadom na špecifickú situáciu a počet integrovaných študentov, 
bola táto téma špeciálne pre nich vysvetľovaná obsiahlejšie a pomalšie v termínoch 1.10.2014, 
2.10.2014, 27.10.2014. 
     V dňoch 15.12.2014 a 16.12.2014 boli zrealizované pre končiace ročníky lV.C, II.K, II.L, II.M 
besedy zamerané na zvládnutie stresu pred maturitou pod názvom „ Ako zvládnuť maturitu bez 
stresu“, čo pomohlo študentom zodpovedať otázky súvisiace s pozornosťou, koncentráciou, 
režimom dňa, psychohygienou a formami učenia pre rôzne povahy a temperamenty. 
     V dňoch 5.2.2015, 5.3.2015 v rámci hodín ETV bol pre žiakov zrealizovaný program“ Povedz 
to priamo“ a „Komunikácia učiteľ- žiak“ na tréning komunikácie, ako prevencia agresivity 
a zlepšenie úcty, rešpektu voči spolužiakom a učiteľom. 
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     Programy zamerané na výchovu k manželstvu a rodičovstvu pod názvom „Ako sa utvára 
láska“ a „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“ pre druhý ročník boli realizované v termínoch 
10.2.2015, 12.3.2015. Práve pre možnosť diskutovať o tak dôležitých témach pre tento vek 
a zároveň diskutovať o fámach a faktoch a vedecky dokázaných informáciách súvisiacich so 
vzťahom medzi ženou a mužom. 
     Vzhľadom na vysokú nezamestnanosť bol v treťom ročníku realizovaný program na kariérové 
poradenstvo a prevenciu nezamestnanosti „Ako byť úspešný v remeslách“ v termínoch 16.3.2015, 
27.3.2015, 30.3.2015, 30.4.2015, ktorý je zameraný na hľadanie zdrojov v osobnosti pri 
rozhodovaní o budúcom povolaní. Upozorňuje na perspektívne a neperspektívne oblasti na trhu 
práce a pomocou tréningu sociálno – psychologickej zručnosti pripravuje na konkurz.  
     Vzhľadom na rizikový vek a regionálnu oblasť sa v prvom ročníku realizoval program zameraný 
na prevenciu závislosti „Vieme, že to škodí“, v termíne 27.3.2015 a 28.3.2015.                                 
        Pre vážnosť problematiky obchodovania s ľuďmi a na základe odporúčaní POP sa v triedach 
II.A a II.B realizoval program „Nikto nie je na predaj“ v termíne 4.6.2015.   
     V rámci preventívnych aktivít, ktoré sú vykonávané na SŠ v Humennom sa zvyšuje povedomie 
o danej problematike, rizikách, možnostiach, ako im predchádzať a ako riešiť krízové situácie, ak 
k nim dôjde. 
          Aktivity prebiehajú cez Microsoft Power Point-ovú prezentáciu. Preventívna aktivita je 
robená zážitkovou formou. Na zapojenie študentov sa využívajú rôzne preventívné hry a filmy, 
ktoré predstavujú reálne príbehy reálnych ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi. 
     Študenti po aktivitách na tému “Novodobé otroctvá“ budú vedieť : 

- čo je obchodovanie s ľuďmi, indikátory, formy obchodovania, najčastejšie typy obetí 
- o programe podpory a ochrany obetí 
- ako bezpečne vycestovať za prácou do zahraničia 
- ako sa nestať obeťou 
- určiť dôveryhodnosť inzerátu s ponukou práce 
- zorientovať sa v krízovej situácii a na koho sa majú v prípade núdze obrátiť 

 
 

- športové akcie  
 

I. Realizácia telovýchovných a športových podujatí a súťaží organizovaných školou 
 
V školskom roku 2014/2015 podľa plánu práce PK TV sme realizovali telovýchovné, športové 
podujatia a súťaže pre družstvá a jednotlivcov: 
25.9.2014   Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy druhého ročníka, ktorého sa 
zúčastnilo 69 žiakov tried II. A, B, C, . Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti 
a zručnosti nadobudnuté na základnej škole. Obsahom tohto cvičenia bol pohyb v prírode, jej 
ochrana, orientácia v prírode a poskytovanie prvej pomoci. 
3.10.2014   Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy prvého ročníka, ktorého sa 
zúčastnilo 89 žiakov tried I. A, B, C, D . Cieľom účelového cvičenia bolo prehĺbiť vedomosti 
a zručnosti žiakov nadobudnuté v priebehu školského roka na vyučovaní jednotlivých vyučovacích 
predmetov. Obsahom tohto cvičenia bol pohyb v prírode, jej ochrana, orientácia v prírode, 
poskytovanie prvej pomoci, riešenie mimoriadnych udalostí. 
26.11.2014   Školské kolo v stolnom tenise. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov. 
1. Jalčák III.A 
2. Kunický IV.C  
3. Bangov  IV.C 
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11.2.2015 Sa uskutočnil futbalový zápas medzi triedami prvého ročníka. Futbalový zápas medzi 
I.A+B – I.D.  Zápas vyhralo družstvo I.A+B,  keď po remíze 7:7 (7:2)  vyhralo družstvo na 
pokutové kopy 10:9. 
Víťazná zostava družstva I.A+B: Tomáš, Rohaľ, Franko, Karoľ, Kyslan, Michalco. 
 
18.2. 2015  Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy prvého a druhého  ročníka, 
ktorého sa zúčastnilo 138 žiakov tried I. A, B, C, D,  II.A,B,C. Cieľom účelového cvičenia bolo 
prehĺbiť svoje vedomosti a zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci, orientácii v teréne, prácu 
s mapou a buzolou a ochrane prírody. 
 
11.4.2015   Celoškolské kolo v basketbale. Súťažili medzi sebou tri  družstvá systémom  
každý s každým. Víťaz turnaja III.A v zložení :Jalčák, Dudič, Brinkoš, Polačko, Zmuda.  
 
13.5.2015  Školský  halový turnaj vo  futbale chlapcov. 
Zúčastnili sa tieto triedy: I.A, I.C, I.D, II.A, II.C, III.A, II.M 
Poradie: I.miesto II.M 
   II.miesto: I.D 
   III. miesto: II.A 
 
14.5.2015 Sa uskutočnil školský  halový turnaj vo  futbale dievčat. 
Zúčastnené  družstva: I.B1, I.B2, I.C, II.B1, II.B2, IV.C 
Víťazná IV.C : Čerevková,Sklenčárová, Gabrišová, Kohutová, Danová, Magurová 
    
1.- 3. 6. 2015   Trojdňový kurz na ochranu života a zdravia realizovaný dennou dochádzkou. Kurzu 
sa zúčastnilo  80  žiakov tried III. A, B, C, D.  Cieľom kurzu bolo prehĺbiť vedomosti a zručnosti 
žiakov nadobudnuté v jednotlivých predmetoch, na účelových cvičeniach, zvýšiť odolnosť 
organizmu pri fyzickej záťaži. V rámci kurzu žiaci absolvovali  exkurzie do záchrannej brigády 
a požiarneho útvaru v Humennom. Taktiež sa zúčastnili prednášky o poskytovaní prvej pomoci 
a ochrane prírody. 
 
V rámci týždňa udržateľnej energie  sa uskutočnili na našej škole tieto športové akcie:  
 
25.6.2015 Sa uskutočnil v telocvični školy volejbalový turnaj týchto tried: I.A,B,C D, II.D,  
                 I.K, I.L. Víťazom sa stalo družstvo I.A 
Súčastne s volejbalovým turnajom prebiehali rôzne športové súťaže. Volejbalového turnaja, spolu 
so športovými súťažami sa zúčastnilo 125 žiakov. 
 
 
II. Účasť družstiev a jednotlivcov školy na telovýchovných a športových podujatiach 
a súťažiach organizovaných SAŠŠ, CVČ Dúha Humenné  
 
Žiaci školy počas školského roka 2014/2015 sa zúčastnili týchto športových podujatí a súťaží: 
 
2.10.2015   Obvodné kolo v cezpoľnom behu družstiev a jednotlivcov základných a stredných 
škôl Humenné. Našu školu reprezentovali: .   
Opalka, Bača, Huňara, Sklenčárová, Vašková, Čerevková  
 
28.11.2014 Obvodné kolo v stolnom tenise 
Bangov, Kunicky, Jalčak, Dudič. 
Naši žiaci nedosiahli na tomto podujatí výrazné úspechy. 
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8.02.2015 Okresné kolo v halovom futbale. Tretie miesto v skupine. Usporiadateľom  bolo CVŠ v 
Humennom. Našu školu reprezentovali títo žiaci:  
 Jalčák, Okoš,  Barlaš, Jurcak,  Ruščanský, Dudič, Sima, Čemsák, Ducko, Opalka,  
 
10.04.2015 Obvodné kolo vo futbale SŠ 
Našu školu reprezentovali títo žiaci: 
Jalčák, Okoš,  Barlaš, Jurcak,  Ruščanský, Dudič, Sima, Čemsák, Ducko, Opalka,  
Karoľ, Šmajda, Homza, ČabákBrinkoš.  
Družstvo obsadilo v skupine III.miesto.  
 
22.4.2015   Obvodné kolo v atletike SŠ, ktorého bola SAŠŠ a Gymnázium arm. Gen. L. 
Svobodu  Humenné. Školu reprezentovalo 7 dievčat a 3 chlapci. 
Dievčatá Pisová Patricia 100 m 
  Kochanová Anna 
  Čajková Lenka 200 m 
  Vašková Diana 
  Sklenčárová Viktória 800 m 
  Čerevková Martina 
  Danková Veronika Skok do diaľky, Vrh guľou 
  Opalka Norman          800 m 
  Bazyľak Adám skok do diaľky 
  Šiňanský Jaroslav vrh guľou 
Naši žiaci dosiahli v okresnom kole v atletike  tieto úspechy: 
Danková Veronika III.miesto  vrh guľou, III. miesto skok do diaľky 
Sklenčárová  Viktória  I. miesto  beh 800m     
Vašková Diana  III. miesto beh 200m  
 
 

- akcie PK prírodovedných a odborných kadernícko-kozmetických predmetov  
 
 
V 1. polroku školského roka 2014/2015 sme zrealizovali tieto akcie: 
September 2014: 
- 5.9. a 7.9. 2014 - Pamätné dni mesta Humenné - počas sprievodného programu osláv 697. 
výročia prvej písomnej zmienky o meste žiačky III.D a II.B – odbor kozmetička-vizážistka a 
kaderník pod vedením majsteriek OV Mgr.Vajdovej, Mgr.Harvanovej, Bc.Kováčovej 
a Bc.Bujačkovej (Sklenčárová, Královičová, Širajová, Matějková, Halibožeková, Veľasová, 
Brezová, Palšová, Hojsová, Tokárová, Kelčáková) predvádzali karnevalové líčenie, sprejovanie 
farebných melírov a informačný stánok sa niesol v duchu „Korzo 30-te roky“, ktorého súčasťou 
bola slávnostná tabuľa a módna prehliadka.  
 13.9. 2014 – Medzinárodný deň čokolády – RNDr.Šebáková so žiačkami IV.C a III.D – odbor 
kozmetik a kozmetička-vizážistka (Čerevková, Hudáková, Sklenčárová, Veľasová, Královičová, 
Matějková) pripravili na školskom dvore „Čokoládovú párty“ spojenú s ochutnávkou rôznych 
čokoládových pochúťok. Žiačky si pripravili prezentáciu o kakaových bôboch, ich zložení a využití 
v kozmetike. Pre spolužiakov si pripravili zaujímavé súťaže. 
  
Október 2014: 
- 2. – 3.10. 2014 – 7.ročník FOUR FEST (Dni porozumenia-spoločne v EÚ) v Rimavskej 
Sobote – na medzinárodnej súťaži v odboroch: kuchár, čašník, cukrár, obchodný pracovník, 
kaderník, kozmetik, barman, barista a someliér, pod vedením majsteriek OV Bc.Bujačkovej, 
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Bc.Kakošovej, Mgr.Vajdovej a Bc.Kováčovej žiačka II.L (vlasová kozmetika) Repková Katarína 
v kategórii spoločenský účes na tému Dámsky večerný účes - drdol “Kráľovná plesu" získala 
1.miesto. V kreatívnom líčení "Naj-retro nevesta“ školu reprezentovala žiačka III.D (kozmetička-
vizážistka) Viktória Sklenčárová. 
- 3.10. 2014 - INTERBEAUTY TROPHY 2014 v Bratislave – na súťaži v účesovej tvorbe a 
dekoratívnej kozmetike pod vedením majsterky OV Bc.Kováčovej žiačka IV.C (odbor kozmetik) 
Andrea Haburajová v tvorbe extravagantného make-upu na tému: „Navždy sa zachová v pamäti 
stužková“ získala 1.miesto. 
- 9.10.2014 - Deň otvorených dverí „Škola so srdcom“ – RNDr.Šebáková so žiačkami 1.- 
4.ročníka zapojili do programu svojich štvornohých miláčikov a predviedli styling psov. 
Mgr.Tutková v telocvični inštalovala so žiakmi II.L výstavku „Október a naše zdravie“, kde 
propagovali zdravý životný štýl. Žiaci odborov kaderník, kozmetik, kozmetička a vizážistka 
spolu s majsterkami OV Bc.Bujačkovou, Bc.Kakošovou, Bc.Lojanovou, Mgr.Vajdovou, 
Bc.Kováčovou, Bc.Sakáčovou vytvárali vlasové stylingy - sprejovanie vlasov farebnými sprejmi, 
kulmovanie, žehlenie a zapletanie vlasov, kozmetičky predvádzali lakovanie nechtov so zdobením 
a trblietavé tetovanie alebo zaujali v programe módnou prehliadkou. 
RNDr.Horníková, Mgr.Šamudovská a Mgr.Vician pomáhali organizačne pri zabezpečovaní DOD. 
- 16.- 21.10. 2014 – Týždeň zdravej výživy – Mgr.Tutková pripravila reláciu do školského 
rozhlasu k Svetovému dňu výživy a VH prírodovedných predmetov boli zamerané otázkam zdravej 
výživy, pitného režimu a zdravého životného štýlu. 
 
December 2014:  
- 1.12. 2014 – Svetový deň boja proti AIDS – v rámci 8. ročníka celoslovenskej kampane Červené 
stužky RNDr.Šebáková pripravila pre žiakov II.C, III.D, IV.C, I.LV a II.L aktivity „Poznáte skratky 
HIV a AIDS ?“, film Klub poslednej nádeje a rozhlasové okienko o AIDS a prenose vírusu HIV. 
- 5.12. 2014 - Mikulášsko-Vianočná show - 9.ročník celoškolskej akcie pripravoval organizačný 
výbor –Mgr.Harvanová, RNDr.Horníková, Mgr.Šamudovská, Mgr.Halgašová a Mgr.Jenčová. 
Program Mikulášsko-Vianočnej show sa niesol v duchu priateľských stretnutí a súťaživosti. 
Pozvanie prijali žiaci Súkromnej SOŠ z Bardejova, SOŠ obchodu a služieb z Rimavskej Soboty a 
žiaci ZŠ Slovenská Kajňa, ZŠ Koškovce, ZŠ Kudlovská Humenné. 
Päť súťažných disciplín: Zvodné vlny – dámsky spoločenský účes; Maškarný ples – fantazijné 
líčenie; Príprava slávnostného stola - Čas vianočný, čas sviatočný; Príprava miešaného nápoja 
– alko/nealko long drink; Perníkový adventný veniec preverilo šikovnosť a tvorivosť žiakov v 
odboroch kaderník, vlasová kozmetika, kozmetik, kozmetička a vizážistka, hostinský, cukrár a 
spoločné stravovanie. Žiaci základných škôl sa oboznámili s možnosťou štúdia na SOŠ, pozreli si 
prezentáciu a diagnostický prístroj v odboroch autoopravár - mechanik, technika prevádzky dopravy 
a zároveň si mohli vyskúšať svoju zručnosť v tradičných remeslách cukrár – hostinský – stolár – 
kaderník. Symboliku Vianoc pod vedením Ing.Fedorcovej prezentovali žiaci drevárskych odborov 
pomocou grafického programu Cadkey a výstavou „Symboly Vianoc – podoby vianočného 
stromčeka a betlehemov“. Zručnosť barmanského umenia predviedli divákom Ján Majoroš, 
licenčný lektor Slovenskej barmanskej asociácie a žiaci Ivo Mráz a Dávid Hyk z HA Košice, 
víťazi barmanskej súťaže juniorov EUROCUP 2014 v Prešove. 
Odborné poroty pod vedením svojich predsedov - Martina Pešeka (majiteľa siete klasických, 
tradičných pánskych salónov z Českej republiky), Renáty Ondrášikovej (majiteľky „Kozmetiky 
Renáta“), Jána Majoroša (licenčného lektora Slovenskej barmanskej asociácie), Mgr. Lucie 
Darákovej (za zriaďovateľa, odbor školstva PSK) pozorne sledovali dodržanie súťažných 
podmienok a vyhodnotili jednotlivé súťaže. 
Na 1. mieste v jednotlivých súťažných disciplínach sa umiestnili: dámsky spoločenský účes – 
Katarína Repková (vlasová kozmetika II.L – Humenné), fantazijné líčenie – Andrea Haburajová 
(kozmetik IV.C – Humenné), príprava miešaného nápoja – Erik Kniš (podnikanie v remeslách a 
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službách – žiak 2.ročníka Súkromnej SOŠ Bardejov), príprava slávnostného stola – Denisa 
Hudáková, Jozef Jacko (hostinský III.C – Humenné), perníkový adventný veniec – Dominika 
Kohútová (spoločné stravovanie I.K – Humenné). 
 
Január 2015: 
- 31.1.2015 – Reprezentačný ples mesta Humenné – majsterka OV Bc.Bujačková a žiačky z II.L 
Katarína Repková študijný odbor vlasová kozmetika a z III.D Viktória Sklenčárová - kozmetička 
a vizážistka upravovali 2 modelky - žiačky z II.B (K.Fedorovú a S.Kotešovskú) v štýle Baroko 
a Báthory, ktoré prichádzajúcim hosťom rozdávali masky. 
 
V 2. polroku školského roka 2014/2015 sme zrealizovali tieto akcie: 
Február 2015: 
- 13.2.2015 – Najkrajšia Valentínka – súťaž pre žiakov 3.ročníka učebného odboru kaderník 
v náročnej účesovej tvorbe – Spoločenský účes a líčenie zorganizovali majsterky OV s cieľom 
overiť zručnosti žiakov.  Na 1.mieste sa umiestnila Monika Červenáková, 2.miesto získala  
Katarína Králiková a na 3.mieste Martina Kinga-Bysiek. 
 
Marec 2015: 
-9.3. – 13.3.2015 – Pangea  - celoeurópska matematická olympiáda – do 4.ročníka matematickej 
súťaže Mgr. Šamudovská, Mgr.Tutková a Mgr. Vician zapojili 148 žiakov 1. – 3.ročníka. Hlavným 
cieľom olympiády bolo zvýšiť záujem študentov o matematiku a precvičiť ich logické uvažovanie. 
6 žiaci z I.D – študijný odbor technika a prevádzka dopravy a operátor drevárskej a nábytkárskej 
výroby získali po 76 bodov a umiestnili sa na 6.mieste a ďalších 8 žiakov na 7.mieste. Z 2.ročníkov 
sa žiaci umiestnili na 11. a 12.mieste (celkový počet udelených miest bol 26; do druhého kola 
postupovali iba žiaci z 1.-5.miesta). 
- 27.3.2015 – Deň narcisov – RNDr. E.Šebáková pripravila so žiačkami II.C (Merčáková) a III.D 
(Veľasová, Královičová, Matějková) reláciu do rozhlasu a účasť na verejnoprospešnej zbierke Ligy 
proti rakovine. Cieľom aktivity bolo vyjadrenie podpory a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú 
s rakovinou. Podarilo sa vyzbierať 99,23 €. 
- 31.3.2015 – Otvorená hodina fyziky – Mgr. D.Šamudovská pripravila otvorenú vyučovaciu 
hodinu pre žiakov I.D odboru Technika a prevádzka dopravy – praktické predvedenie projektov 
„Zariadenie využívajúce pre činnosť premeny energie.“ 
 
Máj 2015: 
- 5.5.2015 – súťaž družstiev prvej pomoci SČK  - na územnej súťaži DPP žiačky II.C – 
Antóniová, Bobaľová, Kotusová, Vašková a III.D – Sklenčárová, Královičová pod vedením RNDr. 
E.Šebákovej získali 4.miesto. 
 
Jún 2015: 
- 1.6.2015 – oslava MDD – žiačky odboru kozmetik a kaderník pod vedením majsteriek OV 
v meste spestrili program osláv MDD maľovaním na tvár najznámejších filmových bytostí a 
novými účesmi, či zapletanými vrkočmi. 
- 11.6 2015 – FOURFEST – Medzinárodné majstrovstvá krajín V4 v odborných zručnostiach 
žiakov SOŠ. Na 8.ročníku súťažného festivalu v Rimavskej Sobote si zmerali svoje zručnosti 
a schopnosti študenti zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska pod dohľadom odbornej poroty – 
Branislava Grőhlinga. V odbore kaderník v kategórii spoločenských účesov na tému „Dámsky 
svadobný účes pre nevestu – drdol" získali žiačky II.B  Alexandra Fedáková 1. miesto a 
Nikola Kidalová 2. miesto. V odbore kozmetik v kreatívnom líčení na tému „Plesové líčenie – 
extravagantný make-up“ získala žiačka III.D  Darina Veľasová 3. miesto. Žiačky pripravovali 
na súťaž majsterky OV - Bc. Petronela Kakošová a Bc. Miroslava Kováčová. 
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-15.6.2015 – Oceňovanie v Divadle Jonáša Záborského v Prešove najúspešnejších 
pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Plaketou Lux Mentium – 
Svetlo poznania bola ocenená úspešná žiačka Andrea Haburajová IV.C (kozmetik), ktorá počas 
celého štúdia vykazovala výborné výsledky v študijnej i odbornej oblasti a pravidelne sa 
zúčastňovala na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných súťažiach v oblasti kozmetiky, 
kde sa umiestňovala na prvých troch miestach. 
 
 
 

- akcie PK jazykov , všeobecno-vzdelávacích predmetov, telesnej a športovej výchovy  
 
September 

1. Výzdoba pavilónov  
Na začiatku školského roka učitelia zaktualizovali výzdobu jednotlivých pavilónov našej 
školy: Pavilón B – Balková, C – Roháčová, E – Mišková, T – Kolesárová a Vasilenko.  

2. Návšteva múzea a skanzenu so žiakmi 1. ročníka  
Pri príležitosti Dňa mesta Humenné vyučujúce Balková a Halgašová, triedne učiteľky tried 
1. ročníka, navštívili so svojimi žiakmi humenské múzeum a skanzen. 

3. Rozhlasová relácia na tému Holokaust 
Pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia pripravila p. Nadzamová rozhlasovú 
reláciu. 

4. Zabezpečenie učebníc  
Ako každý rok, aj v tomto školskom roku jednotliví vyučujúci zabezpečili učebnice na hodiny 
výučby cudzích jazykov. Pre predmet ANJ – Kudzejová a Halgašová, NEJ – Švidraňová a RUJ 
– Mišková. 
5. Príprava programu na Deň otvorených dverí 

Do tejto akcie sa zapojili všetci členovia našej PK a s plným nasadením zrealizovali úlohy, 
ktoré si stanovili. 

6. Realizácia testov všestrannej pohybovej výkonnosti 
Vyučujúci telesnej výchovy Kolesárová a Vasilenko uskutočnili testy všestrannej pohybovej 
výkonnosti. 

7. Uskutočnenie cvičenia na ochranu života a zdravia 
Tematika ochrany života a zdravia sa každoročne organizuje formou účelového cvičenia. 
Toto zabezpečili Kolesárová a Vasilenko. 

8. Organizačné zabezpečenie Európskeho dňa jazykov 
Európsky deň jazykov a dôležitosť štúdia cudzích jazykov sme si pripomenuli nástenkami, 
filmami a projektmi, ktoré spolu so žiakmi pripravili vyučujúce cudzích jazykov: 
Halgašová, Kudzejová, Švidraňová a Mišková. 
 

Október 
- Beseda so psychológom 

V rámci adaptácie žiakov 1. ročníka na novú školu, pripravila p. Mišková besedu so 
psychologičkou Mgr. Čukalovskou, s cieľom uľahčiť žiakom 1. ročníka príchod na novú 
školu, aby sa plynule a bez problémov začlenili do kolektívu študentov a zvykli si na nové 
prostredie. 

- Medzitriedny turnaj v basketbale 
Tento turnaj mali na starosti p. Kolesárová a p. Vasilenko. Keďže však našej škole nebola 
zaslaná pozvánka, turnaj sa neuskutočnil. 

- Školské kolo v stolnom tenise  
Vyučujúci TEV Kolesárová a Vasilenko zorganizovali školské kolo v stolnom tenise.  

http://kalendar.azet.sk/pamatne-dni/popis/2015-9-9/
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November 

1. Beseda s pracovníkom ÚPSVaR 
P. Roháčová a Lukáčová zorganizovali besedu s pracovníkom ÚPSVaR na aktuálne témy, 
týkajúce sa zamestnanosti mladých ľudí. 

2. Príprava programu na „Uchaľák“ 
P. Halgašová spolu so žiakmi našej školy pripravila a „režírovala“ program našej tradičnej 
a veľmi obľúbenej školskej akcie „Uchaľák“. 

3. Rozhlasová relácia ku Dňu študentstva 
Pri príležitosti Dňa študentstva pripravila p. Nadzamová príspevok do školského rozhlasu, 
aby sme si spoločne pripomenuli udalosti zo 17. novembra 1989. 

4. Rozhlasová relácia pri príležitosti Dňa boja proti fajčeniu 
Na nepriaznivé účinky na naše zdravie upozornila p. Balková v rozhlasovej relácii v Deň 
boja proti fajčeniu. 

5. Návšteva divadelného predstavenia v Košiciach 
P. Balková a Ildžová v rámci slovenského jazyka boli spolu so žiakmi na divadelnom 
predstavení v Košiciach, čo bola pre mnohých študentov ich prvá skúsenosť s reálnym 
divadlom. 

6. Príprava žiakov na Olympiádu z ANJ 
P. Kudzejová a Halgašová pripravovali žiakov na olympiádu z ANJ a to v dvoch 
kategóriách, SOŠ a anglofónni študenti. 

7. Príprava „stužkovania“ triedy IV.C 
P. Ildžová, ako triedna maturantov IV.C triedy, pripravila študentov na ich „stužkovanie“. 

8. Exkurzia do Domova sociálnych služieb so žiakmi 3. ročníka 
P. Lukáčová v rámci sociálnej výchovy uskutočnila exkurziu do Domova sociálnych služieb 
s 3.DS triedou. 

 
December 

1. Rozhlasová relácia k Vianociam 
Zvyky a tradície spojené s Vianocami nám v rozhlasovej relácii priblížila p. Nadzamová. 

2. Príprava Mikulášskej show 
Mikulášsku show, ktorá sa už na našej škole stáva tradíciou, pripravila v spolupráci s našimi 
žiakmi p. Halgašová. 

3.   Školské kolo Olympiády v ANJ 
P. Kudzejová a Halgašová zorganizovali školské kolo OAJ. 
Školského kola sa zúčastnili 4 žiaci, v 2 kategóriách, do obvodného kola postúpili: Samuel 
Višňovec III.B – kategória 2D a Matúš Buksár I.D – kategória 2C2. 
M. Buksár vyhral obvodné kolo OAJ, ktoré sa konalo na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu 
v Humennom a postúpil na krajské kolo v Prešove. I keď z krajského kola ďalej nepostúpil, 
našu školu vzorne reprezentoval a ako žiak 1. ročníka má pred sebou ďalšie možnosti. 

 
Január 

1. Prednáška k sociálno-patologickým javom 
P. Balková a Nadzamová zabezpečili prednášku o  najzávažnejších sociálno-patologických 
javoch, akými sú alkoholizmus, alkoholizmus, drogové a iné závislosti rasizmus, xenofóbia 
a šikana.  
 

 2.   Návšteva Vihorlatského osvetového strediska 
P. Halgašová, Nadzamová, Roháčová a Balková uskutočnili návštevu Vihorlatského 
osvetového strediska spolu so žiakmi svojich tried. 
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3.    Návšteva okresnej knižnice 
V rámci výučby slovenského jazyka a literatúry p. Balková, Ildžová navštívili so žiakmi 
okresnú knižnicu v Humennom.  

 
Február 

1. Rozhlasová relácia k sviatku sv. Valentína 
Sviatok sv. Valentína si každoročne pripomíname rozhlasovou reláciou, ktorú pripravila p. 
Balková. 

2. Najlepší strelec zo vzduchovky                                                                                                                      
P. Vasilenko pripravil a zabezpečil súťaž v streľbe zo vzduchovky. 

3. Obvodné kolo v halovom futbale                                                                                               
P. Vasilenko zorganizoval obvodné kolo v halovom futbale. 

4. Školský turnaj v malom futbale                                                                                                         
Školský turnaj v malom futbale prebiehal pod vedením p. Vasilenka. 
 

Marec 
1. Slávnostné príhovory v školskom rozhlase ku „Dňu žien“ a „Dňu učiteľov“ 

Pripravila a tieto krásne sviatky si spolu s nami pripomenula p. Balková. 
2. Školské kolo v nohejbale                                                                                                         

Školské kolo v nohejbale zorganizoval a viedol p. Vasilenko.  
3. Projektová súťaž „Moja profesia, moja budúcnosť“ 

Súťaž so zameraním na budúcnosť našich absolventov pripravila a zorganizovali p.  
Halgašová a Kudzejová. Najlepšie projekty boli ocenené.    

 
Apríl 

1. Návšteva divadla s vyznamenanými žiakmi 
Tradíciu návštevy divadla ako ocenenie pre vyznamenaných žiakov vzorne udržujú p. 
Ildžová a p. Balková. Každý rok je to pre žiakov veľmi príjemne strávený deň a motivácia 
pre ostatných študentov.    

 
Máj 

1. Exkurzia do sociálneho zariadenia GARDEN – 2. ročník 
  Do sociálneho zariadenia Garden zobrala na exkurziu žiakov 2. ročníka p. Lukáčová. Pre     

žiakov to bola nová životná skúsenosť a radi by si ju v budúcnosti zopakovali. 
2. Cvičenie na ochranu života a zdravia 1. a 2. ročník  

             Pre žiakov povinné cvičenie zabezpečili vyučujúci TEV. 
3. Kurz na ochranu života a zdravia 3. ročník  
       Kurz bol zabezpečení vyučujúcimi TEV v spolupráci s jednotlivými triednymi učiteľmi. 

 
Jún 

1. Rozlúčka so žiakmi tretieho ročníka  
Triedni učitelia spolu so žiakmi sa postarali o dôstojnú rozlúčku s našimi tretiakmi. 

2. Športový deň 
Ako tradične, športový deň prebehol pod vedením vyučujúcich TEV, ktorí koordinovali 
rôzne aktivity riadené ďalšími učiteľmi. 

     3. Školské kolo vo volejbale dievčat                                                                                                             
 Školské kolo vo volejbale dievčat  organizačne zabezpečila p. Kolesárová.   
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- akcie PK služieb a odborných ekonomických predmetov 
 

September 
Žiaci 1. ročníkov odboru hostinský, cukrár a spoločné stravovanie sa zúčastnili exkurzií po 
reštauračných zariadeniach a cukrárňach v Humennom. Žiaci 1. ročníka odboru cukrár sa tiež 
oboznámili s novými cukrárskymi výrobkami. 
5. 9. 2014 – Pamätný deň mesta Humenné "Korzo 1930" –  odbor hostinský a spoločné 
stravovanie pripravili slávnostnú červeno-čiernu tabuľu na túto tému, žiaci 1. ročníka odboru 
spoločné stravovanie Karchňák a Kelčáková sa zúčastnili obsluhy pri podávaní občerstvenia v 
MsKS. Odbor cukrár pripravil pod vedením majsteriek výstavu zákuskov, srdiečok a čokoládových 
výrobkov s motívom "Korzo 1930". 
 
Október 
9. 10. 2014 - Deň otvorených dverí – Škola so srdcom - žiaci z odboru hostinský a spoločné 
stravovanie pripravovali slávnostné tabule. Veľmi zaujímavá bola aj prezentácia a degustácia 
rôznych druhov zelených čajov pod názvom "Svet zeleného čaju". Odbor cukrár pripravil 
"Srdiečkové pohladenie". Perníčky, zákusky a torty boli v tvare srdiečok a výborne vystihovali 
tému dňa otvorených dverí. Žiaci predvádzali nanášanie farieb striekacou pištoľou, zdobili perníky, 
vytvárali marcipánové ozdoby a ponúkali ochutnávky pre žiakov základných škôl. Ing. Tomčáková 
a Mgr. Jenčová so žiakmi pracovali v "kreatívnej" triede a prezentovali rôzne výtvarné techniky. 
Ing. Najpaverová a Ing. Buríková sa venovali pozvaným hosťom a zároveň rodičom, keďže v daný 
deň sa konalo aj celoškolské rodičovské združenie. 
12. 10. a 26. 10. 2014 – žiaci 1. ročníka odbor hostinský (Čopanová, Džatko, Bilý, Jurčo, Michalco, 
Rogalová) sa zúčastnili obsluhy v MsKS pri príležitosti Dňa úcty k starším. 
15. a 16. 10. 2014 – Kuchár Zemplína 2014 – na SOŠ v Michalovciach sa konal počas dňa 
otvorených dverí 2. ročník súťaže Kuchár Zemplína 2014 spojenej s výstavkou jedál, cukrárskych 
výrobkov. Žiaci odboru spoločné stravovanie Karchňák a Demský získali tabuľou Korzo 1930 3. 
miesto. Výstavky sa zúčastnili aj žiaci odboru cukrár. 
 
November 
6. 11. 2014 – návšteva ministra školstva Petra Pellegriniho – minister školstva si so záujmom 
prezrel dielne a učebne odborného výcviku a počas obeda diskutoval s vedením školy a pozvanými 
učiteľmi a hosťami o pripravovaných zmenách v duálnom vyučovaní. Majsterky odboru hostinský 
pripravovali a trénovali žiakov na zvládnutie obsluhy počas slávnostného obeda. Žiaci odboru 
cukrár pripravovali mini rezy a rôzne druhy pečiva. 
14. 11. 2014 – Uchaľak –Žiaci 3. ročníka odboru cukrár súťažili v pečení a zdobení perníkov. 
 
December 
5. 12. 2014 - Mikulášsko-vianočná show – cieľom bolo navodiť správnu vianočnú atmosféru a 
zasúťažiť si v jednotlivých disciplínach. Pozvanie prijali žiaci Súkromnej SOŠ z Bardejova, SOŠ 
obchodu a služieb z Rimavskej Soboty a žiaci ZŠ Slovenská Kajňa, ZŠ Koškovce, ZŠ Kudlovská 
Humenné. Súťažné disciplíny Príprava slávnostného stola - Čas vianočný, čas sviatočný, Príprava 
miešaného nápoja – alko/nealko long drink a Perníkový adventný veniec preverili šikovnosť a 
tvorivosť žiakov v odboroch hostinský, cukrár a spoločné stravovanie. 
V hodnotení slávnostného stola sa naši žiaci umiestnili nasledovne: 1. miesto Hudáková, Jacko, 2. 
miesto Čopanová, Džatko a 3. miesto Danková, Hančarik.  
Súťaže v miešaní nápojov sa zúčastnili aj žiaci pozvaných stredných škôl. Z našich žiakov 
(Karchňák, Demský a Žinčáková) sa Michal Karchňák umiestnil na 3. mieste. 
Žiačky odboru spoločné stravovanie súťažili o najkrajší perníkový adventný veniec. 1. miesto 
získala D. Kohútová, 2. miesto Z. Kunášová a 3. miesto Z. Rujaková. 
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Žiaci odboru cukrár Feretová, Celušňaková a Kulanová predvádzali zdobenie perníkov, žiaci 
Horňáková, Hrežová a Nagy súťažili o najkrajšie ozdobené vianočné perníky. 
9. 12. 2014 – prednáška o finančnom trhu – žiakom 4. ročníka odboru kozmetik a 2. ročníka 
odboru vlasová kozmetika prišiel na pozvanie Ing. Tomčákovej porozprávať o finančnom trhu Ing. 
Ján Kovalčin. 
Žiaci 1. ročníka odboru spoločné stravovanie sa s Mgr. Jenčovou zúčastnili exkurzie v cestovnej 
agentúre v rámci predmetu cestovný ruch. 
 
Január  
Žiaci odboru cukrár súťažili v pečení a zdobení čokoládovej torty a pripravovali marcipánové 
ozdoby a kvetiny. 
 
Február 
Sweet Cup Prešov – Michal Karchňak získal prvé miesto v kategórii múčniky múčnikom 
"Čokoládové prekvapenie" a zároveň získal cenu riaditeľky školy. Dominika Kohútová dosiahla 
druhé miesto s tortou "Jahodový skvost". 
Valentínske srdiečka – žiaci prvého až tretieho ročníka v odbore cukrár súťažili v zdobení perníkov 
a najlepšie si počínali Erika Hrežová, Anamária Rogalová a Claudia Feretová z I.B. 
 
Marec 
Žiaci odboru cukrár sa zúčastnili dvojdňovej exkurzie vo Vihorlatskom múzeu na výstave kraslíc a 
na prehliadke kaštieľa. 
Žiaci prvého ročníka odboru podnikanie v remeslách a službách sa zúčastnili s Ing. Najpaverovou a 
Ing. Tomčákovou exkurzie vo firme Aquaterm a zoznámili sa s ekonomickou činnosťou 
spoločnosti. 
 
Apríl 
Majsterky odboru hostinský pripravovali oslavu životného jubilea a žiaci (Knapová, Belančinová, 
Hudáková, Žinčáková, Mihaľko, Džatko, Karchňak, Marková, Kohutová, Juročková) pomáhali s 
prípravou a obsluhou. 
Mladý tvorba Nitra – odbor hostinský (Ing. Petrovčinová) sa prezentoval slávnostnou tabuľou 
"Korzo 1930". Žiaci odboru cukrár pripravovali cukrárske výrobky (linecké pečivo, muffiny, 
štrúdľa). Mgr. Jenčová pripravovala výrobky v rámci krúžku Kreatívne techniky. 
Žiaci prvého až tretieho ročníka súťažili v modelovaní z marcipánu. 
 
Máj 
Žiaci odboru cukrár spolu s majsterkami pripravovali výstavu cukrárskych výrobkov pri príležitosti 
zápisu žiakov do školy. 
 
Jún 
MDD – Žiaci odboru cukrár pripravovali sladké perníčky pre deti a majsterky odboru hostinský 
pripravili slávnostnú tabuľu s názvom "Ružová párty". 
Exkurzia ubytovacích zariadení – žiaci prvého ročníka odboru spoločné stravovanie a druhého 
ročníka odboru hostinský sa zúčastnili exkurzie v hoteli Alibaba. 
 

 
   akcie PK drevárskych a strojárskych predmetov 
 

September 
• Úprava okolia školy – rezanie kríkov, plevanie, dosypanie pilín, šišiek a pod.  
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• Príprava relácie k akcii Strom roka 2014 (11.9.), nástenka k tejto akcii, hlasovanie učiteľov 
a žiakov hlavne drevárskych odborov. 

• Úprava nástenky pri A 6 triede, nástenka na chodbe, nástenky SOČ – výmena a tlač papiera, 
tvorba nových násteniek ako učebných pomôcok – Viac dreva do života, Drevostavby, 
Premeny stromu.  

• Výroba darčekových predmetov – stojany na ceruzky, podložky pod hrnce pre hostí – spolupráca 
drevo a strojári. KOVO – Sivecký – 50 ks drôtených srdiečok pre Mgr. Jenčovú. 

 
Október 
• Úprava okolia školy – pred D pavilónom, kvetiny, semenáčiky a pod.  
• Zabezpečenie DOD 2014 (2.10.) – všetci členovia PK. Rezbárske sympózium v rámci DOD 

2014 – Dušan Antolik – rezbár zo Sniny – žiaci I.DS zhotovovali miniatúry zvierat. 
• 6.10. – zabezpečenie slovenskej licencie grafického programu Shark. 
• Príprava akcie 20.10 – Medzinárodný deň stromov – nástenka, relácia – príprava textu 

a realizácia relácie v spolupráci s Mgr. Tutkovou (20.10.), výsadba stromčekov (27.10.) 
Výroba a zabezpečenie fotografií a plagátov, príprava a realizácia vernisáže – 22.10. 

• Vytvorenie pracovných listov v aplikácii CADKEY – Solids, doplnenie v hlavnej verzii 
CADKEY o konštrukčnú rovinu a rotačné telesá. 

• Beseda žiakov strojárskych odborov I.A o odpadoch, druhotných surovinách spojená 
s návštevou zberných surovín (Sivecký, Ing. Onderišin). 

 
November 

• 16.11. – vernisáž výstavy Vtedy a dnes – fotografie z premeny areálu školy na teoretickom 
vyučovaní – vernisáž pripravila Ing. Fedorcová so svojou triedou III.C, napísala článok 
o akcii na web a tiež bol  odoslaný PaedDr. Balkovej spolu s fotografiami. 

• príprava výstavy s vianočnou tematikou – Symboly vianoc – Ing. Fedorcová, Ing. Fedorco, 
Kočanová – stromčeky, betlehemy, výkresy, prezentácie 

• 21.11. Ing. Beňatinský a Ing. Fedorcová – nábor žiakov na ZŠ Koškovce a Radvaň nad 
Laborcom. 

• Účasť žiakov na akcii Uchaľak – ako organizátori (III.A) a aj účastníci (1.A) 
 
December  

• 3.12. – školenie pedagogických zamestnancov stroj. predmetov – diagnostický prístroj 
BOSCH, ktorý sme získali vďaka víťazstvu v súťaži Castrol Junior. 

• 5.12. – Mikulášska show –výstava stromčekov a betlehemov pod názvom Symboly vianoc, 
predvádzanie grafických programov CADKEY, SOLIDS a simulátora CNC sústruženia 
a frézovania firmy INTYS pri navrhovaní a zhotovovaní vianočných ozdôb, praktické 
ukážky žiakov pri výrobe obrazov, úžitkových predmetov, prezentácia odboru technika a 
prevádzka dopravy . 

• 8.12. Ing. Fedorcová – vypracovanie projektu nadácie Ekopolis v rámci programu Zelené 
oázy a jeho odoslanie.  

• súťaž zručnosti I.A – výroba vyrážacích klinov: 1. miesto Tomáš, 2. miesto Gabriš, 3. 
miesto Venger. 
 

Január 
• Súťaž zručnosti v drev. odboroch – II. CD – zhotovenie podnosu podľa výkresovej 

dokumentácie – 1. miesto obsadil Kopčo, Brutenič, v I. ročníku v súťaži zručnosti v rezaní a 
hobľovaní obsadili 1.miesto Čemsák, Buksár.  
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• Prihlásenie sa do projektu FÍHA – DYHA- získanie krabice dyh za cenu poštovného 
a balného. 

• Príprava pracovných listov pre sústruženie a frézovanie na simulátore pre obrábanie na 
CNC strojoch. 

 
Február  

• 13.2. školské kolo Castrol Junior v odbore autoopravár – praktická časť a teoretická časť 
on –line testy 

• 2. marca 2015 sa uskutočnilo školské kolo 37. ročníka SOČ.  Zúčastnilo sa ho 8 žiakov IV. 
CS, II.CS. I.DS a odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby s 8 prácami, súťažili v  
odbore č. 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia. 
Zvíťazil Marek Buksár z I. DS s prácou Návrh detskej izby v programe PRO 100, 2. miesto 
obsadil Patrik Brutenič z II. Cs a 3. miesto Vladislav Zaremba zo IV.CS. Práce neboli 
odporučené na postup do KK SOČ. Toho sa zúčastnila Dr. Horníková ako členka OHK 
v súťažnom odbore č. 5. (27. marca 2015) a tiež aj 2 žiaci, ktorí si pozreli obhajobu 
súťažných prác v odboroch 08, 09 a 10. Získali cenné skúsenosti, ktoré môžu využiť 
v ďalšom štúdiu.  

 súťaž – Castrol Junior  v kategórii Autoopravár Junior– oblastné kolo – 1. miesto 
Vladimír Mikula a III. miesto Marek Čakurda, na 11. mieste sa umiestnil Jozef Rudy . Na 
celoslovenské kolo postúpil Vladimír Mikula– z 1. miesta  
 

Apríl 
 Príprava a realizácia rozhlasovej relácie apríl mesiac lesov.  
• Úprava okolia školy – plevanie, kopanie, výsadba a údržba kvetinových záhonov na TV 
• Triedne kolá Grafitko v čase od 21.4. – 22.04. 2015 - triedy I.DS, II.CD 
• Triedne kolá  v triedach IV.CS a II.KD– v programovaní CNC – sústruh – v IV. CS 1. miesto 

získal Michal Bobaľa, 2. miesto Vladislav Zaremba, 3. miesto Erik Fedorco, V II.KD získal 
1. miesto Martin Jacko, 2. miesto Lukáš Jurcák a 3. miesto Martin Mihaľov. Školské kolo sa 
uskutoční v máji 2015. 

 Súťaž autoopravárov – Autooopravár Junior Castrol v Nitre 14. –15. 4.2015 
celoslovenské finále – 3. miesto Vladimír Mikula – získal šek na nákup tovaru vo výške 
750 eur. 

 
Máj  

• úprava priestorov teoretického vyučovania – výsadba kvetín, plevanie, dopĺňanie 
      mulčovacej kôry, hnojenie. 
• získanie učebných materiálov – lexikón a vzorky dreva 
• prava okolia školy – výsadba kvetín okolo pamätníka a polievanie 
• 13.5. – prednáška žiakov 3. ročníka o uplatnení sa na trhu práce a tiež žiakov strojárskych 
odborov na PV  k meraciemu prístroju – 2. časť. 
• Školské kolo Grafitko  - zhotovovala sa keltská symbolika – víťazom sa stal Patrik 
Brutenič z II. CD triedy, 2. miesto obsadil Michal Čemsák a 3. miesto patrí Michalovi Kačurovi 
– obaja sú z I. D triedy. 
 

Jún 
• 5.6. exkurzia DREVONAX – I.KD a II.CD – náterivá, veľkoplošné materiály 
• 12.6. – exkurzia BEKY Snina, kde si žiaci I.DS a II.CD prezreli výrobné priestory 

spracovateľa listnatej guľatiny. Súčasťou akcie bola aj návšteva náučného chodníka 
s drevorezbami v Uliči, kde si žiaci prezreli makety drevených kostolíkov a vyvrcholením 
bola obhliadka auta z dreva. 
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• starostlivosť o zeleň – polievanie, plevanie, strihanie 
• 25. júna 2015 – návšteva výstav Haló, tu vynález a Grécko na úsvite dejín , kde si žiaci 

mohli prezrieť vývoj telefonických prístrojov a repliky predmetov, ktoré sa našli 
v starobylom Grécku v jednotlivých dobách.  

• 26. júna 2015 – lukostreľba v rámci akcie Deň riaditeľky – stretol sa so záujmom 
u žiakov, ktorí prvýkrát držali luk v ruke.   

 
 
-   aktivity Žiackej školskej rady 
 

V ŽŠR pracuje 17 žiakov našej školy. Žiacka školská rada pri SOŠ Humenné vychádza nielen z 
osvedčených a už v minulosti realizovaných akcií, ale tento rok sme sa rozhodli zrealizovať aj 
niekoľko noviniek. Rovnako sa členovia ŽŠR aktívne zapojili do projektov IUVENTY v rámci 
národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax. 
September – Navrhnutí zástupcovia tried sa zúčastnili 1. stretnutia ŽŠR, na ktorom si zvolili 
nového predsedu a spolu s ním a koordinátorom navrhli plán aktivít na školský rok 2014/2015. 
Predsedníčkou ŽŠR sa po hlasovaní stala žiačka I.C študijný odbor kozmetička a vizážistka 
Dominika Delejová, ktorá bola následne v ďalšom hlasovaní zvolená za zástupkyňu žiakov v Rade 
školy. Študenti našej školy sa zapojili aj do  humenskej kvapky krvi organizovanej Červeným 
krížom v Humennom a podieľali sa aj na zbierke Biela pastelka, ktorú každoročne organizuje Únia 
nevidiacich. Vybraní členovia ŽŠR si spravili prieskum o plese, ktorý chceli zorganizovať v tomto 
školskom roku. Výsledkom prieskumu bol smutný fakt, že väčšinu žiakov myšlienka 
zorganizovania plesu nenadchla, a preto sa ples v tomto školskom roku neuskutoční. 

Október - Členovia ŽŠR sa aktívne zapojili do Dňa otvorených dverí na našej škole. Členovia ŽŠR  
propagovali darcovstvo krvi tak, aby sa do Študentskej kvapky krvi zapojilo čo najviac žiakov 
našej školy a podarilo sa nám to celkom dobre. Niektorí členovia spolu s ďalšími žiakmi školy sa 
v priebehu celého školského roka zúčastňujú stretnutí ČK.  

November – Členovia ŽŠR sa stretli na svojom zasadnutí, kde zhodnotili priebeh činnosti 
a konštatovali, že niekedy je naozaj veľmi ťažké motivovať svojich spolužiakov, aby mali chuť 
robiť niečo navyše. Uchaľák  alebo privítanie žiakov prvých ročníkov. Na jeho príprave sa 
podieľali okrem členov školskej rady aj žiaci tretieho ročníka. Akcia sa  konala v spoločenskej 
miestnosti. Žiaci pripravili zábavný program pre prvákov. Ďalej sa členky ŽŠR a žiačky odboru 
sociálno-výchovný pracovník /Alexandra Haňová, Kristína Suchá, Nikola Demeterová a Jaroslava 
Bardijovská/ zúčastnili 2 víkendových školení v rámci projektu KomPrax.  
 
December – Členky ŽŠR /Haňová, Suchá, Kohutová a Kunášová/ pod vedením RNDr. Horníkovej 
a Mgr. Halgašovej zrealizovali projekt Vianočno-Mikulášska show, ktorej cieľom bola propagácia 
remesiel v našom regióne. Veľmi nás potešilo, že sa na tejto akcii zúčastnili aj študenti stredných 
odborných škôl z Bardejova a Rimavskej Soboty. Akcia mala veľký úspech. 
 
Február –Žiačky I.C št. odboru kozmetička a vizážistka Dominika Delejová a Zuzana Perháčová 
zorganizovali akciu „Valentín na SOŠ“, počas ktorej sa žiaci školy navzájom obdarovávali 
sladkosťami a posielali si odkazy plné lásky a priateľstva. 
 
Apríl –  Žiačky III.D št. odboru SVP  zrealizovali v rámci  Kompaxu projekt s názvom „Aj my to 
dokážeme“ , ktorého cieľom bolo skrášliť triedy a šatňu v pavilóne B a tak vytvoriť priaznivejšiu 
klímu pre svojich spolužiakov. 
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Jún – Žiačky III.D. št. odboru kozmetička a vizážistka  Viktória Sklenčárová, Darina Veľasová, 
Michaela Popovičová, Simona Háberová, Simona Hančariková, Kristína Dudášová, Patrícia 
Kráľovičová, Anna Sopková, Zuzana Turíková a Diana Nimcová sa 4.06.2015 zúčastnili zbierky „1 
deň úsmevu“, ktorú organizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 
a podarilo sa im vyzbierať 83,46€ za čo im ďakujeme. 
Žiačky III.DS št. odboru sociálno-výchovný pracovník Jaroslava Bardijovská, Nikola Demeterová, 
Alexandra Haňová a Kristína Suchá sa zúčastnili konferencie „Dnes mám rande so svojím 
mestom“, ktorá sa zaoberala participáciou mládeže na živote mesta alebo obce a konala sa 
10.06.2015 vo Vranove nad Topľou. 
Dňa 26.6.2015 sme uskutočnili Deň riaditeľky školy, počas ktorého sa žiaci školy zapojili do 
športovo-zábavných súťaží, kde si vyskúšali svoju zručnosť a tí najlepší získali aj odmeny. Za 
pomoc pri príprave ďakujeme aj žiačkam II.C št. odborov kozmetička a vizážistka a sociálno-
výchovný pracovník Kataríne Krídlovej, Simone Ferkovej a Dárii Firdovej. 
 
 

- správa o činnosti ČERVENÉHO KRÍŽA  
 

V školskom roku 2014/2015 naša škola spolupracovala opäť s národnou spoločnosťou SČK v 
oblasti zdravotníckej výchovy pri výučbe prvej pomoci. Naši študenti- členovia Družstiev prvej 
pomoci (DPP) sa v pravidelných intervaloch zúčastňovali školení prvej pomoci. 
Počas celého školského roku 2014/2015 sa žiačky II.C – Antóniová, Kotusová, Bobaľová a 
Vašková a žiačky III.D- Sklenčárová, Královičová pravidelne zúčastňovali výučbových hodín v 
priestoroch územného spolku Slovenského Červeného Kríža na Kukoreliho ulici č. 60 v 
Humennom. 
Dňa 5. mája 2015 sa žiačky našej školy, ktoré sú členkami družstiev prvej pomoci SČK pod 
vedením vyučujúcej RNDr. Edity Šebákovej zúčastnili územnej súťaži družstiev prvej pomoci, 
ktorá sa konala na námestí v centre mesta Humenné. Úlohou študentov bolo zmonitorovať 
modelové situácie na 6 stanovištiach a následne vykonať adekvátnu prvú pomoc. Okrem toho sa 
overili ich teoretické znalosti v teste. Naše šesťčlenné družstvo , ktoré tvorili žiaci II.C a III. D sa 
umiestnilo na 4. mieste. 

 
 
-   Výchovné poradenstvo  na škole v školskom roku 2014/2015 
 

    
      Práca v oblasti výchovného poradenstva bola zameraná na informovanie a propagovanie cieľov 
výchovno–vzdelávacej sústavy u žiakov, rodičov i pedagógov. Výchovné poradenstvo sa 
orientovalo na konzultácie v oblasti vzdelávacej a osobnostnej a na riešenie individuálnych 
problémov žiakov.  

Výchovná práca bola zahrnutá i do plánov práce triednych učiteľov. V triedach  3. a 4. ročníka 
sa uskutočnili besedy o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v našom regióne i na celom 
Slovensku  po skončení štúdia na SŚ. 

Cielená pozornosť bola venovaná problémovým žiakom: neustále sa opakujú tie isté dôvody: 
slabá disciplína, odpor k autorite, veľa vymeškaných a neospravedlnených hodín, nesústredenosť, 
nepozornosť žiakov, nedostatočná domáca príprava žiakov, chýbajúca aktivita odmietanie plniť 
pokyny učiteľa, majstra OV, alebo keď plnia tak, so slovným komentárom, žiaci používajú, 
nevyberané slová a urážky ako na teoretickom vyučovaní, tak aj na odbornom výcviku. Pri 
pohovoroch s rodičmi zistíme, že často ani nevedia o problémoch svojich deti, príčinou problémov 
niekedy je aj nepríjemná rodinná atmosféra. Pribúda žiakov s rôznymi dysfunkciami najmä 
s dysgrafiou, dysortografiou, a dyslexiou. Títo žiaci prejdú celým psychologicko - diagnostickým 
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vyšetrením a na základe toho majú úľavy pri hodnotení a pri prístupe k nim počas vyučovania. 
Pedagogická diagnostika a pomoc žiakom s problémami v učení a správaní bola počas celého roka 
zabezpečovaná prostredníctvom CPPP v Humennom, s cieľom určiť príčiny problémov žiakov 
a odporučiť správny prístup na ich odstránenie a minimalizovanie. Vyučujúci boli s poruchami 
učenia, správania a odporučeniami spomínaných žiakov oboznámení. 
S problémovými žiakmi, ktorí majú problémy v správaní, v prístupe k povinnostiam a dochádzke 
do školy robíme pohovory so zápisom. V tomto školskom roku sme urobili 32 pohovorov. 
Problémy boli rôzneho charakteru, ako je provokatívne správanie, nerešpektovanie pokynov 
nadriadených, zneužitie pečiatky lekára, ponižovanie spolužiakov, záškoláctvo atď. 
V tomto šk. roku na základe psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení sme mali 28 
žiakov so ŠVVP. Jedna žiačka so ŠVVP v tomto šk. roku vykonala úspešne maturitnú skúšku, a to 
tak praktickú časť ako aj ústnu. A sedem žiakov so ŠVVP úspešné ukončilo školu záverečnou 
skúškou.   
V prvom ročníku sme mali 9 žiakov z toho 2 štud.odb. 
V druhom ročníku sme mali 8 žiakov z toho 2 štud.odb 
V treťom ročníku sme mali 9 žiakov z toho 2 štud.odb 
V štvrtom ročníku sme mali 1 žiačku 
 
     Aj v tomto školskom roku bola žiakom ponúknutá veľmi pestrá možnosť realizovať sa v  
krúžkovej činnosti a zapájať sa do rôznych súťaží. 
Pre žiakov boli organizované besedy na rôzne témy ako: Adaptačný proces  
                                                                                           Umenie povedať nie 
                                                                                           Ako byť úspešný 
                                                                                           Agresivita a čo s ňou 
                                                                                           Zvládanie záťažových situácií a  
                                                                                           relaxačné techniky 
 

Napriek pretrvávajúcim problémom s niektorými žiakmi je možné konštatovať, že triedni 
učitelia  spolu s vyučujúcimi vedú našich študentov správnym smerom, aj keď práca s niektorými z 
nich je veľmi náročná. Problémy so zaostávajúcimi žiakmi triedni učitelia riešia v spolupráci 
s rodičmi a výchovným poradcom, kde sa zameriavame na zlepšenie prospechu, i keď nie vždy 
s adekvátnym výsledkom.  
 
 

- správa o činnosti Rady školy  
 
Rada školy pri SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné sa v školskom roku 2014/2015 zišla celkom na 
štyroch zasadnutiach: 30. septembra 2014, 5.decembra 2014, 11. februára 2015, 9. júna 2015  
 
Členovia rady školy: 
Mgr. Nadežda Ildžová - predseda rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov školy 
Mgr. Ľubica Švidraňová - zástupca pedagogických zamestnancov školy 
Mária Vataščinová - zástupca nepedagogických zamestnancov školy  
Jozef Gábor- zástupca rodičov ( nahradil Ing. Jaroslava Sukeľa) 
Jozef Firda - zástupca rodičov  
Ľuba Švandrlíková - zástupca rodičov 
Ing. Karol Lacko, PhD. - zástupca zriaďovateľa 
Mgr. Jozef Berta - zástupca zriaďovateľa ( nahradil Mgr. Jaroslava Gnipa)  
Ing. Michal Druga - zástupca VÚC  
Jozef Fedorko - zástupca zriaďovateľa  
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Dominika Delejová - zástupca žiakov školy (nahradila Andreu Karchovú)  
 
Prehľad činnosti RŠ v školskom roku 2014/2015: 
 
Prvé zasadnutie RŠ sa uskutočnilo dňa 30. 9. 2014 
     Prítomní boli 9 členovia 3 členovia boli ospravedlnení, ďalej boli prítomní 3 hostia. 
Predsedníčka rady školy otvorila zasadnutie tým, že privítala prítomných a oboznámila ich s 
týmto programom zasadnutia: 
1. Prerokovanie a schválenie Plánu práce Rady školy na školský rok 2014/2015 
2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 
2013/2014 (predkladá zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie) 
3 Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno- vzdelávacieho 
procesu na teoretickom a praktickom vyučovaní 
4. Prerokovanie a schválenie Školského poriadku (predkladá riaditeľka školy) 
5. Rôzne  
 

Druhé zasadnutie RŠ sa uskutočnilo dňa 5. 12. 2014 
     Prítomní boli 8 členovia 3 členovia boli ospravedlnení , ďalej boli prítomní 4 hostia. 
Predsedníčka rady školy otvorila zasadnutie tým, že privítala prítomných a oboznámila ich s týmto 
 programom zasadnutia: 
 
1. Prerokovanie činnosti Žiackej školskej rady pri SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné  
2. Úroveň spolupráce s rodičmi, formy, možnosti ďalšieho rozvoja 
3. Informácie o uskutočnených a prebiehajúcich aktivitách a o projektoch školy 
4. Rôzne 
 
Tretie zasadnutie RŠ sa uskutočnilo dňa 11. 2. 2015 
     Prítomní boli 7 členovia 4 členovia boli ospravedlnení , ďalej boli prítomní 3 hostia. 
Predsedníčka RŠ otvorila zasadnutie tým, že privítala prítomných a oboznámila ich s týmto 
 programom zasadnutia: 
 
1. Správa o hospodárení školy za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015  
2. Výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok šk.r. 2014/2015 
3. Prerokovanie a schválenie kritérií pre prijímanie žiakov v školskom roku 2015/16 
4. Rôzne  
 
Štvrté zasadnutie sa uskutočnilo dňa 9. 6. 2015 
     Prítomní boli 7 členovia 4 členovia boli ospravedlnení, ďalej boli prítomní 3 hostia. 
Predsedníčka RŠ otvorila zasadnutie tým, že privítala prítomných a oboznámila ich s týmto 
 programom zasadnutia: 
 
1. Priebeh a výsledky prijímacieho konania na školský rok 2015/16 
2. Výchovno-vzdelávacie výsledky za II. polrok šk.r. 2014/2015  
3. Informácia o projektoch a akciách pre zviditeľnenie školy  
4. Výročná správa rady školy za školský rok 2014/15 
5. Rôzne  
 
   
 
 



 - 30 - 

- správa o činnosti Rady rodičov  
    
 Vo svojej činnosti sa Rada rodičov riadila plánom práce, ktorý bol schválený na celoškolskom 
rodičovskom združení v októbri 2014. Cieľom Rady rodičov bolo v spolupráci s vedením školy, 
pedagogickými pracovníkmi a organizáciami, ktoré sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním podieľať 
sa v priebehu školského roka na zabezpečovaní týchto požiadaviek: 

- kvalitná výchova a vzdelávanie, ktoré je založené na princípoch vlastenectva, 
demokracie , humanizmu a vedeckosti 

- ochrana práv detí a rešpektovaní ich osobnosti 
- ochrana práv rodičov a náhradných rodičov 
- ochrana učiteľov a riešenie výchovných a vzdelávacích problémov 
- ochrana žiakov pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávaní 
- pomoc pri rozvoji záujmovej činnosti, organizovaní poznávacích exkurzií 
- rozvoj záujmovej činnosti 
- organizovanie vedomostných , športových, a zábavných súťaží 
- zlepšenie materiálneho vybavenia školy na úsekoch teoretického a praktického 

vyučovania zakúpením počítačov , učebných pomôcok pre učebné a študijné 
odbory 

 
               Rada rodičov si je vedomá toho, že SOŠ pripravuje svojich absolventov na tvorivú prácu 
v budúcom zamestnaní. Rodičia musia byť škole partnerom a mali by byť aktívni v oblasti 
rozhodovania o svojich deťoch. 
 
 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

1. Rozvojový projekt Grafické systémy – Zmena je život 
Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov. 
Cieľovou skupinou sú  žiaci študijného a učebného oboru kozmetička-vizážistka, kaderník, učitelia 
odborných predmetov a majstri odborného výcviku učiaci v týchto odboroch. 
Cieľ projektu: V odboroch kozmetička-vizážistka a kaderník vo väčšej miere využívať na tvorbu 
odborných grafických návrhov výpočtovú techniku s využitím získaných moderných grafických 
prostriedkov a tým zvýšiť odbornú počítačovú gramotnosť nielen študentov, ale aj pedagogických 
pracovníkov. Tým sa zvýši kvalita pripravenosti študentov nielen pre trh práce, ale aj pre budúce 
štúdium. Pre vypracovanie praktických úloh a grafických podkladov pre školské prezentácie si žiaci 
zvýšia svoju odbornú spôsobilosť využívaním grafických systémov (Corel Draw). V nadväznosti 
teoretických odborných predmetov a odbornej praxe prostredníctvom využívania nového softvéru 
dôjde k zlepšeniu odbornej pripravenosti študentov a ich uplatnenie na trhu práce.  
Pre tento projekt je potrebné zakúpenie programu CorelDraw a realizovať školenie na nové 
grafické softvéry. 
 
2. EKOPOLIS – Zelené oázy 
Projekt je určený na vytvorenie oddychovej zóny a estetizáciu  areálu školy. 
Žiadosť o projekt bola podaná v mesiaci december 2014 a zaregistrovaná pod číslom PO0128, 
informácia o registrácii doručenia e-mailom 8.12.2014. 
Projekt neprešiel 
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3. Komprax – Mikulášska show 
Mikulášska show sa konala 5.12.2014. Žiačky 2. ročníka pozývali žiakov zo 7.až 9. ročníkov ZŠ, 
aby si prišli vyskúšať svoju šikovnosť a zručnosť v odboroch kaderník – kozmetik – cukrár – 
hostinský – stolár formou zábavných súťaží. 
Program Mikulášsko-Vianočnej show sa niesol v duchu priateľských stretnutí a súťaživosti. 
Pozvanie prijali žiaci Súkromnej SOŠ z Bardejova, SOŠ obchodu a služieb z Rimavskej Soboty a 
žiaci ZŠ Slovenská Kajňa, ZŠ Koškovce, ZŠ Kudlovská Humenné. 
Súčasťou show boli aj výstava „Podoby stromčeka“ a tvorivá dielňa žiakov SOŠ s tématikou 
netradičné vianočné ozdoby. 

4. Komprax – Za krajšiu školu 
Projekt sa zrealizoval, dievčatá vyzdobili triedy a šatne čím prispeli k skrášleniu prostredia školy. 
 
5. PANGEA – neziskové vzdelávacie združenie Academy 
Ďalší ročník matematickej olympiády PANGEA 2015, pod ktorou bude mať záštitu Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako aj Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.  
Cieľom súťaže je zapojiť do riešenia úloh z matematiky čo najvyšší počet žiakov 7., 8., 9. ročníka 
základných škôl a 1., 2. a 3. ročníka stredných škôl, alebo žiakov sekunda až septima na 
osemročných gymnáziách . 
Tento projekt sa realizuje v rámci vyučovania matematiky a je zadarmo. 
 
6. Moderná stredná škola – Inovovanie obsahu a metód vzdelávania v odboroch gastronómie a 
kozmetiky 
Projekt je zameraný na skvalitnenie procesu vzdelávania pre potreby modernej školy 
prostredníctvom inovácie obsahu a metód vzdelávania v rámci ŠKVP a jeho realizácia prispeje k  
zvýšeniu adaptability absolventov školy na trhu práce alebo v procese vyššieho vzdelávania. 
Jednotlivé aktivity projektu smerujú k prispôsobeniu vzdelávania na našej škole potrebám trhu 
práce a potenciálnym zamestnávateľom našich absolventov. Projekt  totiž priamo reaguje na dopyt 
trhu práce po  absolventoch stredných odborných škôl, ktorí sú pripravení po odbornej i praktickej 
stránke zvládnuť moderné technológie  a postupy pri príprave jedál a nápojov v zariadeniach, ktoré  
ponúkajú reštauračné služby,  komplexné služby cestovného ruchu vyššieho štandardu a používanie 
nových postupov pri kompletnom ošetrení pleti prostredníctvom nových elektrokozmetických 
prístrojov. 
K naplneniu týchto cieľov sme zvolili aktivity, ktoré smerujú na zvýšenie odbornosti cieľových 
skupín, teda na jednej strane  pedagógov a na druhej našich absolventov. 
Cieľom projektu je uplatnenie sa absolventov našej školy na trhu práce. Prvoradým cieľom je 
zabezpečiť kvalitu našich absolventov. To je však možné len za predpokladu, že na škole pracujú 
pod vedením odborného a skúseného pedagogického kolektívu a majú vytvorené  
vhodné materiálno-technické podmienky. Z tohto dôvodu je projekt zameraný na posilnenie 
odborných znalostí a zručností pedagógov, zlepšenie vybavenia školy o PC a  technologické 
zariadenia potrebné pre skvalitnenie výučby žiakov školy. 
 
7. Národný projekt – Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 
Cieľom projektu je vybudovanie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a 
vyškolenie pedagogických zamestnancov. Projekt sme dostali pre odbor cukrár. 
 
8. Národný projekt – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 
predmety 
Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania s využitím inovatívnych metód a 
foriem vyučby. 
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9. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre odborné strojárske a drevárske predmety 
Cieľom projektu je vybudovanie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a 
vyškolenie pedagogických zamestnancov. 
 
10. Projekt FÍHA – DYHA- získanie krabice dyh za cenu poštovného a balného. 
 
 
 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole 
 

V školskom roku 2014/2015 sa na SOŠ neuskutočnila  tematická inšpekcia.  
 
 
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

- pre teoretické vyučovanie slúži 16 klasických učební, 6 špeciálnych učební pre odbory: 
strojárstvo, kozmetik a kaderník, sociálno výchovný pracovník, gastroodbory a drevo, 2 učebne 
informatiky a výpočtovej techniky, 2 učebne pre  cudzie jazyky, telocvičňa, posilňovňa, ihrisko  

- internet je prístupný v 10 učebniach, 7 kabinetoch, zborovni a kancelárii riaditeľky a 
zástupkyne riaditeľky  

- na vyučovanie je k dispozícii 50 počítačov 
- na praktickom vyučovaní má každý odbor svoje pracovisko, šatňu a odbornú učebňu 
- zriadila sa nová učebňa pre gastro odbory s 10 počítačmi 
- problémom sú existujúce učebné pomôcky, ktoré sú zastarané, často nevyhovujúce, škola má 

málo finančných prostriedkov na nákup nových pomôcok, v  rámci OV sme svojpomocne 
vyrobili nové učebné pomôcky a výukové panely 

- získali sme nové kozmetické prístroje, zariadenia a pomôcky, moderné vybavenie a zariadenia 
v gastronómií v rámci projektu „Inovovanie obsahu a metód vzdelávania v odboroch 
gastronómie a kozmetiky.“  

- v deviatich učebniach sa vymenili  klasické tabule za nové keramické  
 

- opravili a vymaľovali sme oplotenie školy  
- zrealizovala sa obnova fasády na pavilóne B 
- upravili sa stolárske dielne a autoopravárska dielňa 
- zmodernizovala sa cvičná učebňa pre odbor cukrár 
- vynovili sa šatne, sociálne zariadenia a kabinety na úseku praktického vyučovania 
- priestorové problémy nemáme, nevyužité priestory prenajímame 

 
 
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
 

a. Príjmy 
Príjmy z rozpočtu PSK na prenesené kompetencie boli   1.024.777,00 € 
Príjmy z vlastných zdrojov  - škola         204.661,13 € 
za: 

• nájom            123.005,25 € 
• ostatné príjmy               81.655,88 € 

 
Príjmy z finančných darov                                                                                  5.360,00 € 
Príjmy z projektu EÚ                                                                                        71.872,80 € 
 
Príjmy spolu         1.306.670,93 € 
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b. Výdavky 
• mzdy         611.317,64 € 
• poistné a príspevok zamestnávateľa     227.235,64 €  
• bežné transfery          11.671,01 € 
• výdavky na tovary a služby                  401.975,79 € 
z toho: 

o cestovné             3.613,46 € 
o energie         174.068,86 € 
o materiál           20.939,37 € 
o dopravné             3.879,87 € 
o opravy a údržba        127.163,71 € 
o ostatné služby          72.310,52 € 

 
Výdavky celkom:         1.252.200,08 € 

 
 

c. Kapitálové výdavky 
 

V rámci kapitálových výdavkov PSK neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky. 
Z vlastných zdrojov bol zakúpený Traktor Expert 92.160 H vo výške 2.640,- € na úpravu a údržbu 
trávnatej plochy ako aj na odhŕňanie snehu v zimnom období. 

 
 
d. Vzdelávacie poukazy  

 
Príjem vzdelávacie poukazy                       7.899,00 € 
Čerpanie                                                                                                           7.899,00 €     
    
Prostriedky určené na vzdelávacie poukazy boli použité na mzdy a odvody, činnosť a  materiálno-
technické vybavenie krúžkov, ostatné režijné náklady. 
 

e. Dary 
 

Škola prijala finančné dary vo výške                                                                   5.360,- € 
 
 
 Finančné dary na základe darovacej zmluvy: 

- Materiálno – technické zabezpečenie učebného odboru kaderník v celkovej hodnote 343,- € 
- Materiálno – technické zabezpečenie študijného odboru kozmetička a vizážistka v celkovej 

hodnote 673,- € 
- Materiálno – technické zabezpečenie študijného odboru operátor drev. a náb. výroby 

a učebného odboru stolár v celkovej  hodnote 143,- €  
- Diagnostický prístroj vo výške 1.466,- € a piestový kompresor v hodnote 960,- € pre učebný 

odbor autoopravár-mechanik 
- Projektor pre teoretické vyučovanie v celkovej hodnote 410,- € 
- Stoličky a kreslá v celkovej hodnote 1.361,- € 
- Knihy a odborná literatúra v celkovej hodnote 14,- € 
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f. Projekt EÚ  
 
Príjem finančných prostriedkov z projektu EÚ                        71.872,80 € 
Čerpanie                                                                                                           43.934,57 €     
    
Prostriedky boli určené a použité na osobné náklady, nákup IKT, nákup zariadenia a prostriedkov 
pre odbor gastronómie a kozmetiky, školiaci a pomocný materiál. 

 
 

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

2014/2015, vyhodnotenie plnenia 
 

- zachovať širokú paletu študijných a učebných odborov 
- otvoriť nové  atraktívnejšie študijné a učebné odbory 
- organizovať širokú propagáciu školy všetkými prostriedkami 
- využívať všetky kapacity  školy na získanie mimorozpočtových prostriedkov 
- vylepšovať materiálno-technické vybavenie školy na všetkých úsekoch  
- venovať systematickú pozornosť úlohám Národného programu boja proti drogám, úlohám 

vyplývajúcim z  Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania, výchovy k manželstvu 
a rodičovstvu, finančnej gramotnosti 

- venovať osobitnú pozornosť žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia, venovať 
pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu, fašizmu, xenofóbie, antisemitizmu a 
problematike ľudských práv, zabezpečiť vzdelávanie pedagógov v oblasti prevencie 
diskriminácie a prejavov intolerancie  

- prijímať účinné opatrenia na podporu pravidelnej školskej dochádzky, dodržiavať pokyny na  
evidenciu a kontrolu dochádzky žiakov na vyučovanie, dôsledne vyžadovať predkladanie 
ospravedlnenia v určenej lehote 

- zavádzať do praxe inovácie učebných dokumentov 
- vytvárať podmienky pre ďalšie štúdium pracovníkov 
- podľa záujmu zabezpečovať mimoškolskú a krúžkovú činnosť žiakov 
- naplniť I. ročník v prijímacom konaní 
- organizovať súťaže zručností vo všetkých odboroch 
- uskutočniť školské kolo SOČ s postupom na krajské kolo 
- zabezpečiť reprezentáciu školy v športových a vedomostných súťažiach s dobrými výsledkami 
- uskutočniť tematické exkurzie žiakov  
- zorganizovať viacdenný kurz Ochrany života a zdravia  pre žiakov  III. ročníka 
- uskutočňovať kultúrne a spoločenské podujatia, besedy, návštevy výstav, divadelných a 

filmových predstavení, olympiád a súťaží, zapojiť sa do Európskeho týždňa boja proti drogám a  
Európskeho dňa rodiny a školy a pod.  

Stanovené ciele boli splnené. 
 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení 

 
Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú: 

• široká ponuka odborov v oblasti remesiel a služieb, možnosť uplatnenia absolventov na 
trhu práce doma alebo v zahraničí 

• dobré materiálno-technické a  priestorové vybavenie školy  
• vysoká kvalifikovanosť, kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov 
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• pre absolventov učebných odborov možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu 
• prístup k informačným technológiám, zapojenie sa do projektov  
• ďalšie vzdelávanie žiakov a ostatných záujemcov /rekvalifikačné kurzy, vodičský kurz/ 
• krúžková činnosť, SOČ,  športové súťaže, mimoškolská činnosť 
• zabezpečenie odborného výcviku vo vlastných a zmluvných zariadeniach  
• záujem podnikateľských subjektov o absolventov odboru 
• nízke % nezamestnanosti našich absolventov 
 
 
 

Slabé stránky školy:  
• je potrebné zintenzívniť informovanosť verejnosti o možnostiach štúdia na škole 

s cieľom zvýšiť počet prijímaných žiakov 
• nedostatok finančných prostriedkov na obnovenie fasád budov teoretického vyučovania 
• absencia nových moderných zariadení pre odborný výcvik a nových učebných pomôcok 

pre teoretické vyučovanie 
• humanizácia výchovy a vzdelávania, zlepšiť vzťah učiteľ – žiak 

 
 

Príležitosti školy signalizujú: 
• bezproblémové uplatnenie absolventov školy  
• zavádzanie nových odborov, ktoré nie sú v regióne zastúpené 
• organizovanie ďalších rozsiahlejších projektov s naším partnerom v ČR /SOŠ O a S 

Jihlava/ 
• využívanie možnosti čerpania finančných zdrojov z fondov EÚ 
• spolupráca s podnikateľskými subjektami v regióne, zosúladenie odbornosti žiakov 

s požiadavkami trhu práce na základe analýz podnikateľských subjektov 
• možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb úradu práce 
• zvyšovanie vlastných príjmov využívaním všetkých kapacít školy 
• dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, NUCEM,  a ŠIOV, 

ako predpoklad dobrých koncepčných a poradenských služieb 

 
 

Obavy, ktoré ohrozujú rozvoj školy 
• nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy a rast cien vstupov 
• nízka vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich zo základných škôl 
• demografický pokles populácie a otváranie ďalších škôl a odborov v regióne 
• pokles záujmu žiakov ZŠ o tradičné remeselné odbory 
• slabá motivácia žiakov 
• nízka priemerná mzda v regióne 
• slabá spolupráca s rodičmi  
 
 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 
pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 
Napriek tomu, že presné štatistiky ešte nie sú k dispozícii, po konzultáciach so zástupcami Úradu 
práce sociálnych vecí a rodiny v Humennom môžeme konštatovať, že úspešnosť umiestnenia 
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absolventov SOŠ na trhu práce bola priemerná. Podľa našich informácií 5 absolventov pokračuje 
v štúdiu na VŠ, 48 absolventov pokračuje v nadstavbovom štúdiu, 54 absolventov našlo uplatnenie 
v praxi, 25 absolventov sa hlásilo na ÚPSVaR a 6 absolventiek je na materskej dovolenke.  
 
 
 
V Humennom  22.09.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        RNDr. Oľga Skysľaková 
              riaditeľka školy 
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