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SPRÁVA  O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI,  VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH  ŠKOLY  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2015/2016 
 

 

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, riaditel@sosoas-he.vucpo.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 15.09.2015 študovalo na  škole 396 žiakov, z toho 257 žiakov denného štúdia a  139 žiakov 

nadstavbového štúdia, z ktorých 35 malo externú formu štúdia. Z celkového počtu žiakov bolo  26 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

K  30.06.2016 ukončilo školský rok 387 žiakov, z toho 261 žiakov denného štúdia a 126  žiakov 

nadstavbového štúdia.  

Počas školského roka pristúpili 9 žiaci (prestúpili z iných škôl), 4 žiaci prerušili štúdium, 2 žiaci 

prestúpili na inú školu, 14 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 67  žiakov z  9. ročníka, 3  žiaci prestúpili do I. ročníka z iných škôl. 

Boli otvorené 2 triedy učebných odborov, 1 trieda študijných odborov.  

Do I. ročníka nadstavbového štúdia sa zapísalo 93 uchádzačov. Boli otvorené 4 triedy 

nadstavbového štúdia. 

 

 

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

vzdelania 

  

e.1) Prospech - denné štúdium 

 

Z celkového počtu 261 žiakov denného štúdia na konci školského roka 2015/2016 

- prospelo s vyznamenaním   54 žiakov  (20,68 %) 

- prospelo veľmi dobre   58 žiakov  (22,22 %) 

- prospelo     147 žiakov  (56,32 %) 

- neprospelo (z viac predmetov)  0 žiakov   (0,00 %) 

- neklasifikovaní    2  (0,07 %) 

Celkový študijný priemer je 2,16. /I. ročník – 2,26, II. ročník – 2,14, III. ročník –2,17, IV. ročník – 

1,71./ Najlepší prospech dosiahli triedy IV.DS – sociálno-výchovný pracovník (1,43), III.CS – 

sociálno-výchovný pracovník (1,67) a II.C – kozmetička a vizážistka (1,75). Najhorší prospech bol 

v triedach III.CD – ODNV  (2,77) a  I.AS – hostinský  (2,58) .  

 

 

Trieda Odbor Počet Priemerný 

prospech 

PV PVD P N Neklas. SP   

2 

SP 

3 

SP 

4 

I.A 2487 H 01 14 2,34 0 5 9 0 0 0 0 0 

I.AS 6489 H 11 2,58 0 2 8 0 1 0 0 0 

I.B 6456 H 12 1,80 4 5 3 0 0 0 0 1 

I.BS 2964 H 9 2,49 1 1 7 0 0 0 0 0 

I.C 6446 K 11 2,39 0 2 9 0 0 1 0 4 

I.CS 7661 M 9 2,00 0 3 6 0 0 2 1 0 

II.A 2487 H 01 17 2,56 1 2 14 0 0 0 0 0 

II.BK 6456 H 13 2,30 3 1 9 0 0 2 0 0 

II.BH 6489 H 8 2,33 0 2 6 0 0 0 0 0 

II.BC 2964 H 8 2,25 0 3 5 0 0 0 0 0 

II.C 6362 M 11 1,75 5 1 4 0 1 0 0 0 

II.CS 7661 M 10 1,69 5 1 4 0 0 0 0 0 

II.D 6362 M 10 1,91 2 5 3 0 0 0 0 0 
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II.DS 3341 K 6 2,38 1 1 4 0 0 0 2 0 

III.A 2487 H 01 13 2,35 3 2 8 0 0 3 1 1 

III.AC 2964 H 9 2,27 1 3 5 0 0 0 0 0 

III.AH 6489 H 13 2,20 4 3 6 0 0 0 1 0 

III.B 6456 H 22 1,96 6 6 10 0 0 0 0 0 

III.C 6362 M 16 1,99 6 0 10 0 0 0 0 0 

III.CS 7661 M 8 1,67 4 3 1 0 0 0 0 0 

III.CD 3341 K 6 2,77 0 2 4 0 0 0 0 1 

IV.D 6362 M 16 2,29 3 5 8 0 0 1 0 3 

IV.DS 7661 M 9 1,43 5 0 4 0 0 2 0 1 

SPOLU  261 2,16 54 58 147 0 2 11 5 11 

 

 

 

e.2) Prospech - nadstavbové štúdium 

 

Z celkového počtu 126 žiakov nadstavbového štúdia na konci školského roka 2015/2016 

- prospelo s vyznamenaním   19 žiakov  (15,07 %) 

- prospelo veľmi dobre   13 žiakov  (10,31%) 

- prospelo     88 žiakov  (69,84%) 

- neprospelo (z viac predmetov)  6 žiakov (04,76 %) 

- neklasifikovaní    0     (0,00% ) 

Celkový študijný priemer je 2,69. / I. ročník NŠ – 2,79,  II. ročník NŠ –2,47/ 

Najlepší prospech dosiahli triedy I.N – podnikanie v remeslách a službách (2,08) a II.K–

spoločné stravovanie (1,89). Najhorší prospech bol v triedach  I.M – strojárstvo (3,23) a  I.K – 

spoločné stravovanie ( 3,06). 

 

 

Trieda Odbor Počet Priemerný       

prospech 

PV PVD P N Neklas. 

I.K 6421 L 20 3,06 1 1 18 0 0 

I.L 6426 L 18 2,81 3 0 15 0 0 

I.M 2414 L 01 27 3,23 2 2 18 5 0 

I.N 6403 L 21 2,08 6 3 11 1 0 

II.K 6421 L 8 1,86 2 4 2 0 0 

II.KD 3347 L 1 2,79 0 0 1 0 0 

II.LV 6426 L 11 2,67 0 3 8 0 0 

II.LS 2414 L 01 9 3,05 0 0 9 0 0 

II.M 6403 L 11 1,98 5 0 6 0 0 

SPOLU  126 2,69 19 13 88 6 0 
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e.3) Maturitné skúšky 

 

EČ a  PFIČ MS zo SJL sa konala 15. marca 2016, EČ a  PFIČ MS z ANJ, NEJ a RUJ sa konala 16. 

marca 2016. PČOZ v dňoch od 04. apríla 2016 do 06. apríla 2016, TČOZ v dňoch 30.5.- 01.6.2016. 

Z celkového počtu 65 maturantov úspešne zmaturovalo 65 žiakov. Priemerná známka za  maturitné 

skúšky je 2,23. 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 39 60,90 % 39 47,05 % 39 7 9 10 13 0 2,74 39 

NEJ B1 15 48,66 % 15 41,00 % 15 0 5 8 2 0 2,80 15 

RUJ B1 11 70,91 % 11 60,91 % 11 6 2 2 1 0 1,82 11 

SJL  65 50,33 % 65 58,99 % 65 22 24 16 3 0 2,00 65 

TČOZ  65     24 17 17 7 0 2,11 65 

PČOZ  65     23 28 10 4 0 1,92 65 

 

 

 

e.4) Záverečné skúšky 

 

ZS sa konali v dňoch 16.-21. júna 2016. Zúčastnilo sa ich 51 žiakov v štyroch učebných odboroch. 

S vyznamenaním prospelo 14 žiakov, veľmi dobre prospelo 14 žiakov, prospelo 28 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 H 01 12 4 3 5 0 1,90 

cukrár 2964 H 9 2 2 5 0 2,15 

kaderník 6456 H 21 5 7 9 0 1,98 

hostinský, hostinská 6489 H 9 3 2 4 0 2,18 

SPOLU   51 14 14 23 0 2,04 
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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 84,07 ospravedlnených a 6,15 

neospravedlnených hodín. Najlepšie triedy v dochádzke boli II.A – autoopravár - mechanik (49,65), 

I.A – autoopravár - mechanik (50,79), III.AH a  hostinský (51,00)). Najhoršie triedy v dochádzke 

boli I.B – kaderník (147,50), IV.DS- sociálno-výchovný pracovník (129,89) a IV.D – kozmetička a 

vizážistka (122,63). 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 14 711 50,79 677 48,36 34 2,43 

I.AS 6489 H 11 836 76,00 832 75,64 4 0,36 

I.B 6456 H 12 1 770 147,50 1 711 142,58 59 4,92 

I.BS 2964 H 9 885 98,33 885 98,33 0 0,00 

I.C 6446 K 11 1 342 122,00 1 003 91,18 339 30,82 

I.CS 7661 M 9 827 91,89 780 86,67 47 5,22 

II.A 2487 H 01 17 844 49,65 816 48,00 28 1,65 

II.BK 6456 H 13 1 567 120,54 1 511 116,23 56 4,31 

II.BH 6489 H 8 838 104,75 826 103,25 12 1,50 

II.BC 2964 H 8 410 51,25 403 50,38 7 0,88 

II.C 6362 M 11 911 91,10 911 82,82 0 0,00 

II.CS 7661 M 10 969 96,90 969 96,90 0 0,00 

II.D 6362 M 10 839 83,90 828 82,80 11 1,10 

II.DS 3341 K 6 860 143,33 783 130,50 77 12,83 

III.A 2487 H 01 13 790 60,77 549 42,23 241 18,54 

III.AC 2964 H 9 683 75,89 683 75,89 0 0,00 

III.AH 6489 H 13 663 51,00 587 45,15 76 5,85 

III.B 6456 H 22 1 511 68,68 1 511 68,68 0 0,00 

III.C 6362 M 16 1 721 107,56 1 706 106,63 15 0,94 

III.CS 7661 M 8 926 115,75 926 115,75 0 0,00 

III.CD 3341 K 6 514 85,67 404 67,33 110 18,33 

IV.D 6362 M 16 1 962 122,63 1 557 97,31 405 25,31 

IV.DS 7661 M 9 1 169 129,89  1 085 120,56 84 9,33 

SPOLU   261 23 548 90,22 21 943 84,07 1 605 6,15 
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e.6) Dochádzka – nadstavbové štúdium 

 

Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka v 2. polroku školského roku 2015/16 bol 50,80 

ospravedlnených a 11,06 neospravedlnených hodín. Najlepšie triedy v dochádzke boli II.K – 

spoločné stravovanie (61,75), I.M – strojárstvo (58,93). Najhoršie triedy v dochádzke boli I.L – 

vlasová kozmetika (118,89) a II.LV – vlasová kozmetika   (101,27). 

 

 

Trieda Odbor Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 

na 

žiaka 

Osprave 

dlnené 

Ospr. 

na 

žiaka 

Neospra 

vedlnené 

Neosp. 

na 

žiaka 

I.K 6421 L 20 1 636 81,80 1 122 56,10 514 25,70 

I.L 6426 L 18 2 140 118,89 1 555 86,39 585 32,50 

I.M 2414 L 01 27 1 591 58,93 1 579 58,48 12 0,44 

I.N 6403 L 21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II.K 6421 L 8 494 61,75 462 57,75 32 4,00 

II.KD 3347 L 1 78 78,00 70 70,00 8 8,00 

II.LV 6426 L 11 1 114 101,27 999 90,82 115 10,45 

II.LS 2414 L 01 9 741 82,33 614 68,22 127 14,11 

II.M 6403 L 11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SPOLU  126 7 794 61,86 6 401 50,80 1 393 11,06 

 

 

 

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 11 žiakov hodnotené 2. stupňom, 5 žiakov hodnotené 3. stupňom a 11 žiakov hodnotené 

4. stupňom. Riaditeľka školy udelila 14 pokarhaní. Za výborný prospech, dobrú dochádzku, vzorné 

správanie a reprezentáciu školy bolo udelených 79 pochvál riaditeľkou školy s knižnou resp. 

vecnou odmenou, ktorú poskytla Rada rodičov. 

 

 

e.8) Správanie – nadstavbové štúdium 

 

Nehodnotí sa. 
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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   

6362 M  Kozmetička a vizážistka  ISCED 3A   

7661 M  Sociálno-výchovný pracovník  ISCED 3A   

3765 M  Technika a prevádzka dopravy  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, hostinská  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 2015/2016 bolo v SOŠ Humenné zamestnaných 61 zamestnancov, z toho 44 

pedagogických zamestnancov (1 na MD, resp. RP, 1 vo výkone verejnej funkcie) a 17 

nepedagogických zamestnancov.  

 

zamestnanci počet muži ženy 

pedagogickí, z toho  44 9 35 

   učitelia SŠ 29 7 22 

   majstri odbornej výchovy 15 2 13 

nepedagogickí, z toho 17 6 11 

   administratívni zamestnanci  6 1 5 

   robotnícke profesie 11 5 6 

Spolu 61 15 47 

 

 

Plnenie kvalifikačných predpokladov 

 

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

atest. 

2. 

atest. 

ped. 

vzdel. 

   učitelia SŠ - -  2 5 11 11 11 11 29 

   majstri OV 1 4 8 1 1 - 1 - 15 

Spolu 1 4 10 5 12 11 12 11 44 
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

Od 2.9.2015 do 26.6.2016 Mgr. Veronika Hucovičová  a Ing. Jaroslav Hirják  úspešne absolvovali 

adaptačné vzdelávanie; uvádzajúcimi pedagogickými  zamestnancami boli  zástupkyne riaditeľky 

školy Ing. Mária Hirjáková a Ing.Katarína Dzuracká. 

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. Beňatinský sa zúčastňuje špecializačného vzdelávania Program kontinuálneho vzdelávania pre 

kariérnych poradcov, akreditácia 1513/2015 – KV, aktualizačného vzdelávania Systém duálneho 

vzdelávania v SOŠ, ktoré organizuje ŠIOV v rámci národného projektu Rozvoj stredného 

odborného vzdelávania. 

RNDr. Horníková od 6.7.-10.7.2015 vo Fričovciach absolvovala kontinuálne vzdelávanie pre 

výchovných poradcov na SOŠ v rámci Národného projektu Rozvoj stredného odborného 

vzdelávania a ukončila ho obhajobou záverečnej práce v Košiciach 27.10.2015;  

RNDr. Horníková od 12.-14.10.2015 vo Fričovciach sa zúčastnila vzdelávacieho programu Systém 

duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole  

RNDr. Šebáková absolvovala v mesiacoch marec a apríl vzdelávacie programy Inovatívne postupy  

vo vyučovaní biológie a Tvorba maturitných zadaní z biológie na MPC v Prešove. 

Ing. Tomčáková absolvovala dňa 21.11.2015 aktualizačné vzdelávania s názvom Využitie 

informačno-komunikačných technológií v edukačnom procese a Marketing ako nástroj zvyšovania 

konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia. 

Ing. Najpaverová sa dňa 16. 6. 2016 v Prešove zúčastnila seminára Spotrebiteľské vzdelávanie  

  

 

 

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. 

 

 

V školskom roku 2015/2016 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.  

Mgr. Tutková obnovila v pavilóne B nástenku EKO  ĎALEJ, ktorej obsahom je súbor článkov 

a obrázkov, ktoré oboznamujú žiakov s tým, ako triediť odpad  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 2015 

Aj v tomto školskom roku Ing. Fedorcová  a Mgr. Tutková vyzvali žiakov aj kolegov, aby hlasovali 

o Strom roka 2015. Nadácia Ekopolis vyhlásila už 13. ročník ankety, ktorej cieľom je upozorniť na 

krásu a hodnotu stromov a vzbudiť záujem o životné prostredie. Komisiou bolo vybratých 12  
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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 17. septembra 2015.. 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 hruška ružová z obce 

Bošáca, ktorá má už  200 rokov. Tento strom získal finančné prostriedky na odborné ošetrenie. 

 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, pribudli aj nové rastlinky.  

 

Október: 

 Relácia do školského rozhlasu:  

Dňa 5. 10. 2015 sme oslovili žiakov a kolegov prostredníctvom školského rozhlasu s výzvou, aby 

prispeli podľa svojich možností do súťaže s názvom  

„ Najkrajšie jesenné plody“. Do tejto súťaže sa nakoniec zapojilo množstvo žiakov aj učiteľov, 

ktorí ochotne doniesli plody zo svojich aj susedových záhrad. Všetok materiál sme využili na 

výstavku počas dňa otvorených dverí na našej škole Najaktívnejší žiaci získali pochvalu triednych 

učiteľov a sladkosť.. Obdivovať sme mohli zelené a červené jablká, hrušky, slivky, hrozno, 

paradajky, papriku, uhorky, kaleráby a tekvice prekrásnych tvarov. 

Deň otvorených dverí  sa  na našej škole  uskutočnil 22. októbra 2015. Jedna z expozícií mala už 

spomínaný názov Najkrajšie jesenné plody. Výstavka bola v telocvični v malom altánku. 

Návštevníci  v nej mohli vidieť ukážky zdravej výživy, ovocie, zeleninu, sušené plody.  Keďže sme 

propagovali zdravý životný štýl, súčasťou tohto zámeru boli aj tri nástenky o zdravej výžive.   

 Týždeň zdravej výživy.                                                                                                        

V čase od 17.10.- 21.10.2015 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.                                                    

 Zbierka podpisov na záchranu lesov pod názvom „Chráňte lesy spolu s nami“ .                                         

Dňa 12.10. 2015 pomáhalo na námestí v Humennom pri infostánku Lesoochranárskeho zoskupenia 

VLK šesť žiakov našej školy 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. Organizátor zbierky: pán Viliam Bartuš. 

                           

November: 

 „EKO“ v chémii – besedy a referáty so žiakmi I. K a III. AC na hodinách chémie. Žiačky 

týchto tried pripravili referáty o problematike kyslých dažďov, skleníkovom efekte, ohrozovaní 

vody a celkovom znečisťovaní životného prostredia, ktoré predniesli spolužiakom. 

 

December: 

Nástenku Zdravie je v tvojich rukách v pavilóne B na poschodí urobila Mgr. Tutková a Mgr. 

Šamudovská. 

                                                                                                                                                        

Február: 

 Prednášky pre žiakov prvého ročníka                                                                                     
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Dňa 02. 02. 2016 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. 

              

Apríl: 

 Účasť na Infostánkoch Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.  

V dňoch 11. a 12. apríla 2016 sa naši  žiaci z viacerých tried  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 .  

 Deň Zeme – 22. apríl 

Pri príležitosti Dňa Zeme sme odvysielali reláciu v školskom rozhlase, v ktorej bolo zdôraznené, 

aká je krehká naša Zem  a tiež aký je význam zdravého a čistého životného prostredia pre nás 

všetkých.  Potom žiaci skoro všetkých tried pod vedením svojich vyučujúcich vyšli z tried 

a upratovali celé okolie školy. Dá sa povedať, že to robili s veľkou chuťou a odhodlaním skrášliť 

náš areál školy. Atmosféru Dňa Zeme podčiarkovali aj plagáty , ktoré vyrobili žiaci a boli 

nainštalované vo vstupných priestoroch našej školy pri pavilóne E. Tieto práce boli 

s environmentálnou tematikou. 

 

Máj:  

 Starostlivosť o predzáhradku v areáli našej školy 

Koncom mája  Mgr. Tutková zakúpila okrasné rostlinky, a to rododendron a azalku. S výsadbou sa 

popasovali žiaci I. M Richard Jalčák, Stanislav Zmuda a Viktor Staško. Finančné prostriedky boli 

získané z krúžku Environment- iná možnosť. Tiež boli zakúpené ďalšie potrebné veci na pestovanie 

rastlín, náradie, zemina a podobne. Ing. Fedorcová zasa vysadila priesady letničiek okolo 

pamätníka, ostrihala okrasné kríky a urobila aj ďalšie potrebné práce pri udržiavaní zelene v okolí 

školy. 

 Výlet do chránenej krajinnej oblasti-Morské oko 

Dňa 9. mája 2016 zorganizovali RNDr. Horníková a RNDr. Šebáková výlet na Morské oko, 

ktorého sa zúčastnilo vyše 50 žiakov. Jeho cieľom bolo pestovať vzťah našich žiakov k prírode, 

naučiť ich obdivovať prírodné scenérie , ktorých je pri tomto jazere neúrekom. 

 Kurz zameraný na ochranu človeka a prírody 

 Mg Kolesárová , Mgr. Tutková  zabezpečili pre žiakov tretieho ročníka prednášky 

s environmentálnou tematikou a to v dňoch 30. a 31. mája. Prednášal pán Viliam Bartuš 

z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. 

Jún:  

 Rozvoj čitateľskej gramotnosti: 

Posledné vyučovacie hodiny chémie tohto školského roka  v triedach I. B a III.A 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“. Žiaci III. AC tým vlastne naplnili ciele výchovno-vzdelávacieho plánu, pretože toto 

učivo je aj súčasťou školského vzdelávacieho programu pre učebný odbor cukrár. 

 

 

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

 

V školskom roku 2015/2016 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  2015  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. 

       V mesiaci september bola uskutočnená rozhlasová relácia na tému „Holokaust“ - Deň obetí 

holokaustu a rasového násilia. 

       15. 10. 2015 koordinátorka prostredníctvom  školského rozhlasu na  celoškolskom 

rodičovskom združení  informovala  rodičov o činnosti koordinátora,  o pripravovaných aktivitách 

a o možnostiach  podieľať sa na nich. Zároveň ich upovedomila  o možných sociálno-právnych 

postihoch v prípade užívania, distribúcie drog a iných návykových látok.  

       V októbri PaedDr. Dana Balková 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. Podľa výsledkov dotazníka veková hranica 

žiakov, ktorí okúsili prvú cigaretu či užili tvrdý alkohol,  klesá. Takmer všetci žiaci sa s prvou 

cigaretou  stretli ako 7-roční, s  tvrdým alkoholom  už ako 11- roční, a to hlavne s kamarátmi, aby 

ich nevylúčili s kolektívu skupiny. Najčastejšie sa to začínalo pivom, ale bez problémov ich 

alkoholom ponúkli aj vlastní rodičia doma pri akýchkoľvek oslavách. Na otázky, či majú problém 

zohnať si financie na alkohol, viacerí odpovedali, že niekedy áno, niekedy nie, a na otázky, či si 

uvedomujú škodlivosť alkoholizmu, odpovedali   áno, lebo  aspoň na čas zabudnú na problémy, 

s ktorými sa v rodine či v  reálnom živote stretávajú. Mnohí poukazujú na neskutočnú 

nespravodlivosť v našom štáte, na obrovské rozdiely medzi ľuďmi, kedy jedni môžu všetko  a druhí 

nič. Na otázku, či okúsili nelegálnu drogu, odpovedali nie. Niektorí, čo je potešujúce,  aj keď 

cigaretu či alkohol okúsili, odpovedali, že im to vôbec nechutilo a nemajú s tým problémy. 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,  možno občas,  ale 

stretávajú    sa s    ňou  hlavne   na verejnosti,    na   diskotékach, v pohostinných zariadeniach, 

parkoch, chatách, 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. Okrem toho navštevujeme rôzne akcie s touto problematikou poriadané CVČ alebo    

MsKS .  

       Prvý novembrový týždeň    boli zrealizované rozhlasové  relácie  venované problematike 

fašizmu, xenofóbie a iným formám diskriminácie. 

      V rámci týždňa boja proti drogám a drogovej závislosti  boli uskutočnené besedy na 

triednických hodinách na túto tematiku, žiaci boli prostredníctvom triednych učiteľov  oboznámení 

so  Zákonom  NR SR č.87/2009 Z.z. a Zákone NR SR č.648/2007 Z.z. o ochrane nefajčiarov v 

podmienkach školy a školských zariadení   a zároveň  bola zrealizovaná   aj rozhlasová relácia 

o škodlivosti fajčenia či pasívneho fajčenia ako veľkého neduhu nielen medzi žiakmi, ale 

aj spoluobčanmi. Okrem toho, sme urobili súťaž o  „najkrajší  výkres zameraný  proti akýmkoľvek 

drogám. Najkrajšie výkresy vytvorili: N.    Taňkošová – II. B, M. Jenčová – II.C,  D. Fedorčák – 

I.M. 

      27. novembra 2015   sa žiaci    našej školy   zúčastnili   na  ďalšom  pokračovaní   úspešnej 

série protidrogových multimediálnych  výchovných    koncertov  pod názvom  Trinásta komnata. 

http://kalendar.azet.sk/pamatne-dni/popis/2014-9-9/
http://kalendar.azet.sk/pamatne-dni/popis/2014-9-9/
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Svet drog  v skvelom výchovnom koncerte členovia skupiny   prirovnávali ku trinástej komnate, do 

ktorej túži zo zvedavosti nazrieť pravdepodobne každý mladý človek i  napriek tomu, že na ňu 

upozorňujú a vystríhajú pred jej nástrahami, ale  pokiaľ neucítia  jej zlo na vlastnej koži, neveria , 

že je v nej až taký chlad a tma. V tejto „čiernej diere“ môže zlo nebadane udierať, podrážať  

a mlátiť.  Program obsahoval 12 šťastných, správnych dverí, ktoré mali  svoje pomenovanie: 

priateľstvo, láska, rodina, sebaúcta, šport, umenie, príroda, humor, cestovanie, vzdelanie, humanita, 

česť a spravodlivosť. Kto otvorí tieto dvere a vkročí dnu správnou nohou, nemá chuť a ani potrebu 

nazerať do zakázanej, trinástej komnaty. Počas koncertu žiaci  preventívne nazreli aj do jej útrob a 

prostredníctvom príbehov zo života žiakom ukázali na neskutočné prázdno, ktoré v nej vládne. 

Celková atmosféra výchovného koncertu bola doplnená  motivačným slovom v podaní Mgr. Borisa 

Lettricha, speváka skupiny AYA. V programe použili výpovede známych i menej známych 

osobností, ktoré svojimi postojmi a názormi priviedli  mladých ľudí k čistému životnému štýlu.  

        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. 

     Vo februári na triednických hodinách prebehli besedy na tému Domáce násilie - medziľudské 

vzťahy v rodinách, v triedach, v škole. V tom istom mesiaci všetci žiaci našej školy boli 

informovaní prostredníctvom svojich triednych učiteľov o téme Symbolika extrémistických 

skupín k Týždňu boja proti rasizmu.  

    V mesiaci marec bola zrealizovaná rozhlasová relácia na tému Týždeň  boja proti rasizmu.   

31. mája pri  príležitosti Svetového dňa bez tabaku žiaci  prostredníctvom školského rozhlasu boli 

oboznámení s rizikom vyplývajúcim z užívania tabakových  výrobkov. 

 V tomto mesiaci a mesiaci jún prebiehala aj tvorba výtvarných prác pri príležitostí 

Medzinárodného dňa boja protidrogovej   závislosti.   
          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 v Humennom 

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 13.10.2015 a 

14.10.2015. 

 

     Vzhľadom na vysokú nezamestnanosť bol v treťom ročníku realizovaný program na kariérové 

poradenstvo a prevenciu nezamestnanosti „Ako byť úspešný v remeslách“ v termínoch 

23.11.2015 a 25.11.2015 pre triedu III.C, 26.11.2015 pre triedy III.A, III.B, 7.12.2015 v triede III.B 

a 9.12.2015 v triede III.A, 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 konkrétne povolanie.  

                                  

      V dňoch 18.12.2015 boli zrealizované pre končiace ročníky lV.D, II.K, II.L, 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.  
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     Dňa 1.12.2015 pre učiteľov TV a majstrov OV bola zrealizovaná prednáška „Zvládanie 

záťažových situácií  s lektorkou CPPPaP Mgr. Marianou Bekečovou-Čukalovskou. 

     V dňoch 12.11.2015 a 26.11.2015 v rámci hodín ETV bol pre žiakov zrealizovaný program“ 

Povedz to priamo“ a „Komunikácia učiteľ- žiak“. Je to aktivita zameraná na tréning 

komunikácie, ako prevencie agresivity a zlepšenie úcty, rešpektu voči spolužiakom a učiteľom.                                                                                                                                                  

     Dňa 03.02.2016 sa Mgr.Marta Mišková zúčastnila odborného seminára pre koordinátorov na 

tému: Supervízia ako možnosť zefektívnenia prevencie pedagogického zamestnanca – 

koordinátora.               

     Programy zamerané na VMR pod názvom „Ako sa utvára láska“ pre II.ročník boli 

zrealizované v dňoch 23.02.2016 a 02.03.2016 v triedach II.A, II.B, II.C, II.D – 1.časť,  22.03.2016 

a 08.04.2016 – 2. časť. Tento program dáva možnosť diskutovať o tak dôležitých témach pre tento 

vek a zároveň diskutovať o nepravdách a faktoch súvisiacich so vzťahom medzi ženou a mužom.  

      Pre vážnosť problému obchodovania s ľuďmi a na základe odporúčania POP sa v triedach III.B, 

III.C realizoval program „Nikto nie je na predaj“ dňa 04.03.2016. V rámci preventívnych aktivít, 

ktoré sú vykonávané na SŠ sa zvyšuje povedomie o danej problematike, rizikách, možnostiach ako 

im predchádzať a ako riešiť krízové situácie, ak k nim dôjde.    

     Vzhľadom na rizikový vek a regionálnu oblasť sa v I.ročníku realizoval program zameraný na 

prevenciu závisloslosti „Umenie povedať nie“, 26.04.2016 v triedach I.A, I.B, I.C. 

      Na požiadanie triednej učiteľky I.B triedy Mgr.Márii Tutkovej bol zrealizovaný program 

„Vieme byť tolerantní“ ako prevencia agresivity a zlepšenie úcty, rešpektu voči spolužiakom, dňa 

09.06.2016 – 1.časť a 10.06.2016 – 2.časť.   

      Dňa 16.06.2016 realizovala organizácia ACET SR a občianske združenie DOTYKY 

multimediálne prednášky na tému: DRUHÁ TVÁR a VÝCHOVA K  MANŽELSTVU 

A RODIČOVSTVU pre žiakov I. a II. ročníka. Každá prednáška trvala dve vyučovacie hodiny. 

     Prednášky viedol lektor Peter Slaný, bývalý narkoman, ktorý je dnes milujúcim manželom 

a otcom dvojmesačného chlapčeka. Od roku 2008 abstinuje a dnes je riaditeľom organizácie ACET 

SR v Nitre. V Púchove sa venuje práci s mládežou formou nízko prahového klubu Connect Club. 

Prvá prednáška sa týkala závislosti a jej dopadu na osobu jednotlivca. Je pretkaná realistickými 

videami a reálnymi príbehmi narkomanov ako aj osobnou spoveďou Petra Slaného.   

     Druhú prednášku viedla Mgr.Monika Mezeiová, ktorá sama pochádza z disfunkčnej rodiny no 

dnes je manželkou a úžasnou maminou dvom dcérkam a ich rodina je pre mnohých príkladom. 

Monika sa venuje práci s mládežou v meste Levice. 

     Cieľom prednášky bolo predstaviť žiakom hodnoty manželstva a rodičovstva zaujímavým 

spôsobom. Ani u tejto lektorky nechýbala úplná otvorenosť pri rozprávaní o svojom ťažkom 

detstve a teenagerskom veku. 

     Spätná väzba u žiakov bola veľmi dobrá, čo potvrdzujú reakcie našich žiakov. 

     „Veľmi nás zasiahol príbeh Moniky...“, „Mráz po chrbte nám behal pri rozprávaní bývalého 

narkomana Petra...“, „K srdcu sme si zobrali najmä ich jednu vetu – SI ORIGINÁL“ 

      Dňa 29.06.2016 sa zrealizovala prednáška pre pedagogických zamestnancov na tému: 

Supervízia ako prevencia vyhorenia, ktorú bude prednášať Mgr.Mariana Bekečová-Čukalovská z 

CPPPaP v Humennom. 

   

 

- športové akcie  

 

I. Realizácia telovýchovných a športových podujatí a súťaží organizovaných školou 

 

V školskom roku 2015/2016 podľa plánu práce PK TV sme realizovali telovýchovné, športové 

podujatia a súťaže pre družstvá a jednotlivcov: 
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18.9.2015 Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy prvého a druhého ročníka, 

ktorého sa zúčastnilo 125 žiakov tried I.A,B,C II. A, B, C, D . 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. 

11.11.2015 sme na našej škole uskutočnili súťaž v streľbe zo vzduchovky.  Celkovým víťazom sa 

stal žiak Čemsak z II.D. Druhý v poradí skončíl Jalčak z I.M a tretí Okoš z I.K.   

1.12.2015   Školské kolo v stolnom tenise. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov. 

1. Jalčák I.M 

2. Šimko I.K   

3. Bazyľak II.D 

 

24.2.2016 Sa uskutočnil futbalový turnaj medzi triedami našej školy. Celkovým víťazom sa stalo 

družstvo II. D. Baziľak, Čemsak, Šteklač, Šiňanský, Kačur. 

16.3. 2016  Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy prvého a druhého  ročníka, 

ktorého sa zúčastnilo 168 žiakov tried I. A, B, C, D,  II.A,B,C, D. Cieľom účelového cvičenia bolo 

prehĺbiť svoje vedomosti a zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci, orientácii v teréne, prácu 

s mapou a buzolou a ochrane prírody. 

11.4.2016   Celoškolské kolo v basketbale. Súťažili medzi sebou tri  družstvá systémom  

každý s každým. Víťaz turnaja II.D v zložení: Bazyľak, Čemsák, Šiňanský,Dutkovský, Debrecenyi.  

  1. II.D 

  2. II.A 

3. I.A  

 30.5.- 1. 6. 2016   Trojdňový kurz na ochranu života a zdravia realizovaný dennou dochádzkou. 

Kurzu sa zúčastnilo  80  žiakov tried III. A, B, C, .  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. 

 

II. Účasť družstiev a jednotlivcov školy na telovýchovných a športových podujatiach 

a súťažiach organizovaných SAŠŠ, CVČ Dúha Humenné  

 

Žiaci školy počas školského roka 2015/2016 sa zúčastnili týchto športových podujatí a súťaží: 

 

6.10.2015   Obvodné kolo v cezpoľnom behu družstiev a jednotlivcov základných a stredných 

škôl Humenné. Našu školu reprezentovali: .   

 Sklenčárová, Vašková, Čajková 

 

26.10. 2015 Naša škola sa zúčastnila futsalového turnaja  SŠ, kde sme v skupine obsadili tretie 

miesto. Tohoto turnaja sa zúčastnili žiaci: Bazyľak, Brinkoš, Dudič, Dzurko, Homza, , Jalčak, 

Karoľ, Okoš, Ruščanský, Šteklač. 

 

6.5.2016   Obvodné kolo v atletike SŠ, ktorého bola SAŠŠ a Gymnázium arm. Gen. L. 

Svobodu  Humenné. Školu reprezentovali 6 dievčat a 3 chlapci. 

Dievčatá Pisová Patricia 100 m 

  Kochanová Anna 100 m 

  Čajková Lenka 200 m 

  Vašková Diana 400 m 

  Sklenčárová Viktória 800 m   

  Danková Veronika Skok do diaľky, Vrh guľou 
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Chlapci: Čemsak Michal  200 m 

  Bazyľak Adám skok do diaľky 

  Šiňanský Jaroslav vrh guľou 

Naši žiaci dosiahli v okresnom kole v atletike  tieto úspechy: 

Danková Veronika II.miesto  skok do diaľky 

 

 

 

- akcie PK prírodovedných a odborných kadernícko-kozmetických predmetov  
 

Október 2015: 
 

- 02. 10. 2015 sa konala súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike Interbeauty Trophy 

2015 v Bratislave. V dekoratívnej tvorbe- mejkap na tému Special Event, ktorej sa zúčastnila 

žiačka IV.D Darina Veľasová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste. V účesovej tvorbe na tému 

Christmas party- ležérny drdol súťažila žiačka 3. ročníka Alexandra Fedáková, ktorá sa umiestnila 

na 3. mieste. Žiačky pripravovali Bc. Kováčová a Bc. Bujačková. 

 

- 22.10.2015  sa úspešne prezentovali naši žiaci pod vedením všetkých členov PK na Dni 

otvorených dverí. Žiaci odborov kaderník spolu s majsterkami OV Bc.Bujačkovou, Bc.Lojánovou 

v triede A2 tvorili účesy na modelkách a žiakom základných škôl vytvárali vlasové stylingy - 

sprejovanie vlasov farebnými sprejmi, kulmovanie, žehlenie a zapletanie vlasov. Žiaci odborov 

kozmetička a vizážistka spolu s majsterkami OV Mgr.Vajdovou, Bc.Kováčovou líčili a upravovali 

modelky, ktoré sa zúčastnili módnej prehliadky, ktorá bola súčasť hlavného programu v telocvični. 

Pre žiakov zo základných škôl si pripravili líčenie a trblietavé tetovanie na telo na tému Filmové 

štúdio. RNDr. Šebáková spolu so žiačkami prvého až štvrtého ročníka v učebni D3 prezentovala na 

interaktívnej tabuli úspechy našich žiačok z odboru kozmetička a vizážistka za predchádzajúce 

obdobie. Pre žiakov zo základných škôl si pripravili ,,nechtový dizajn´´- lakovanie nechtov so 

zdobením a masáž rúk. RNDr.Horníková v úlohe výchovnej poradkyne v učebni D1 sprevádzala a 

informovala výchovných poradcov zo základných škôl o študijných a učebných odboroch na našej 

škole. Mgr.Šamudovská a Mgr.Vician pomáhali organizačne pri zabezpečovaní DOD. Mgr. 

Tutková v spolupráci s Ing. Najpaverovou pripravili v telocvični výstavku Najkrajšie jesenné 

plody. Návštevníci  v nej mohli vidieť ukážky zdravej výživy, ovocie, zeleninu, sušené plody. Celá 

výstavka bola spestrená jesennými plodmi a prírodnými dekoráciami, čo poukázalo na 

nenahraditeľnú silu prírody v našom živote. Mottom DOD na našej škole bolo „ Škola so 

srdcom“preto naaranžovali veľké srdce zo zeleniny a ovocia.                                                                                                   

- 17.10.- 21.10.2015 -Týždeň zdravej výživy. Počas vyučovacích hodín Chémie, Zdravovedy 

a iných odborných predmetov sa členky našej PK venovali problematike zdravej výživy a zdravého 

životného štýlu. Boli prečítané mnohé referáty a vedené diskusie so žiakmi na témy, ktoré ich 

zaujímali. Hlavným cieľom bolo zdôrazniť význam konzumácie čerstvého ovocia z domácich 

zdrojov pre naše zdravie, vysvetliť súvislosť medzi zdravou výživou a naším zdravím a prevencia 

onkologických a iných ochorení. 

 

November 2015: 

 

- 2.11 do 21.11.2015 na našu školu pricestovali 3 žiačky z Českej republiky vďaka projektu  

Erasmus+. Žiačky boli oboznámené s učebným procesom na praktickom vyučovaní. V rámci 

voľného času a možnosti sme žiačkam ukázali krásy nášho mesta, ich voľný čas sme vyplnili 

rôznymi aktivitami navštívili mesto Prešov, pamätník Duklu... 
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Dňa 24.11.2015 sa žiačky z odborov kaderník a kozmetička a vizážistka zúčastnili kadernícko- 

kozmetickej súťaže Juvyr 2015. V kaderníckej súťaži na tému Svadobný účes súťažila Alexandra 

Fedáková z III.B a v kozmetickej súťaži na tému Jesenné variácie súťažila žiačka Viktória 

Sklenčárova zo 4.D triedy. Naše žiačky sa tentokrát neumiestnili na žiadnom mieste. 

- 27.11.2015 sa konala prednáška a posedenie členov z Únie žien v Humennom, ktorú pripravili 

majsterky odborného výcviku Dominika Hudáková na tému Prístrojové ošetrenie pleti- 

dermabrázia a Bc. Bujačková na tému Ultrazvuková žehlička. Počas prednáčky žiačky 3. a 4. 

ročníka študijného odboru Kozmetička a vizážistka- Andruchová, Písová, Sklenčárová, Popovičová 

prevádzali rôzne kozmetické ošetrenia.  

December 2015:  

- 01.12.2016 sa SOŠ v Humennom pod vedením RNDr. E. Šebákovej zapojila do 9. ročníka 

celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá prebiehala počas novembra a vyvrcholila 

1.12.2015, kedy si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Zorganizovala viaceré aktivity: 

Školské kolo výtvarnej súťaže s tematickým zameraním kampane, školské kolo vo vytvorení spotu 

s tematickým zameraním kampane, besedu s pracovníčkou RÚVZ v Humennom na tému prevencie 

AIDS, prednášky na hodinách Zdravovedy a Biológie a starostlivosti o zdravie na témy: Vírus HIV, 

Život s HIV, premietanie filmu Príbehy anjelov, pripravila nástenku o kampani s ukážkami prác 

našich žiakov zapojených do výtvarnej súťaže. 

- 04.12.2015 Mikulášska show sa na našej škole koná pravidelne a jej históriu sme začali písať už 

v roku 2006. Tento rok sme túto show nazvali „Mikulášsky workshop“ a konal sa 4.12.2015.     

Počas tohtoročného workshopu nám žiaci odborov autoopravár-mechanik, hostinský, cukrár, 

kaderník, kozmetička a vizážistka, sociálno-výchovný pracovník a operátor drevárskej 

a nábytkárskej výroby ukázali svoje zručnosti. V kaderníckom workshope prebiehali súťaže pre 

žiakov 3. ročníka na tému „Vianočný večierok“ a pre žiakov 2. ročníka na tému „Disco účes“. 

Okrem toho žiaci tohto odboru pripravili výstavu spoločenských účesov na cvičných hlavách. 

Svoju kreativitu predviedli žiačky 4. ročníka odboru kozmetička a vizážistka, ktoré súťažili na tému 

„Sladké dievča“ a žiačky 3. ročníka na tému „Ľadová krása“. Žiačky 3. ročníka pripravili 

nádherný alternatívny stromček, ktorý prekvapil a vytvoril vianočnú atmosféru spolu s vianočným 

anjelom. Zaujímavé boli i ukážky nových trendov v líčení. 

- 17.12.2015 – Mgr. Šamudovská a RNDr. Horníková pripravili otvorenú vyučovaciu hodinu 

„Veda a technika v službách krásy“ v rozsahu dvoch vyučovacích hodín so žiakmi 2.B (učebný 

odbor kaderník) a 1.L (študijný odbor vlasová kozmetika) zameranú na medzipredmetové vzťahy 

prírodovedných a odborných predmetov, na ktorej sa zúčastnili aj ďalšie členky PK. Žiaci 

súťaživou formou riešili úlohy z matematiky, fyziky, chémie a odborných predmetov v šiestich 

kolách.  

- 21.12.2015 sa žiačky odborov kaderník, vlasová kozmetika a kozmetička a vizážistka zúčastnili 

každoročného podujatia Kudlovský jarmok v Humennom pod vedením Bc. M. Kováčovej. Žiačky 

Taňkošová, Verbová, Sijanská, gažiová, Hoľková a Bubnášová potešili deti zaujímavými kreáciami 

pomocou farebných sprejov.žiačky Královičová, Matějková a Sopková vytvárali masky na tvár 

a Fedáková, Sklenčárová a Veľasová vytvorili divadelno- fantazíjne líčenie a účesy postáv 

z rozprávky Ľadové kráľovstvo. 
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Január 2016: 

- 23.1 2016 sa žiačky III. ročníka odboru Kozmetička a vizážistka Čajková a Petrovková spolu 

s majsterkou Mgr. Vajdovou zúčastnili reprezentačného plesu mesta Humenné ako modelky na 

tému Kubánska noc. Krásnymi kostýmami a líčením vytvorili atmosféru Kubánskej noci v celej jej 

kráse. 

Február 2016: 

 

 - 02. 02. 2016 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. 

  

Marec 2016: 

 

 - 1.3.2016 - Školská prehliadka prác SOČ – členky PK (Šebáková, Šamudovská a Horníková) 

konzultovali a pripravili žiakov študijného odboru kozmetička a vizážistka v 5 súťažných 

odboroch: Tvorba učebných podmienok, didaktické technológie; Zdravotníctvo, farmakológia; 

Ekonomika a riadenie; Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba 

Z II.C – Sandra Dzurková, Kristína Nevoľníková, Lucia Cichá, Mária Birbičová s prácami Fyzika 

v službách krásy a Šošovky v kozmetike Cieľom prác bolo prispieť k zlepšeniu kozmetických 

elektroprístrojov a poukázať na prepojenie fyziky a odborného výcviku. 

Z III.C- Klaudia Divulitová- práca Podnikateľský plán, Barbora Luksajová- práca Riziká spojené 

s tetovaním, Simona Ferková- práca Biokozmetika, Patrícia Pisová- práca Ako odhaliť narkomana, 

Katarína Krídlová- práca História líčenia, Adela Bohušová- práca Alergia na farby na vlasy. 

RNDr. Horníková a Mgr.Šamudovská pripravili 2žiakov (Adriana Hudáková – I.L, Marcel Jurčo 

II.BH), ktorí pripomenuli úspešné práce SOČ z minulých rokov – Možnosti využitia servítkovej 

techniky – 1.miesto na celoslovenskom kole SOČ v roku 2006; Lesné mäso – 4.miesto na krajskom 

kole SOČ v Lipanoch v roku 2009) 

- 3.3.2016 - Školenie Vizáž– RNDr. Horníková zabezpečila pre žiačky odboru kaderník a vlasová 

kozmetika III.B Borovská, Kidalová, Naščáková, Veľká, IV.DSŠiryová, I.LHrežová a II.L 

Čechová, Ferjáková 8-hodinové akreditované školenie s osvedčením „Denné, večerné a svadobné 

líčenie“ s lektorkou Marikou Bajcurovou. 

- 08. 03. 2016 sa žiačky III. C spolu s majsterkami odborného výcviku zúčastnili prezentačnej akcie 

v zábavnom parku Eiffelko. Mamičky odchádzali po príjemnej masáži rúk a deti s vymaľovanými 

tváričkami. 

  

Apríl 2016: 

 

 - 04. až 08. 04. 2016 sa uskutočnila na našej škole Pangea – celoeurópska matematická 

olympiáda. Hlavným cieľom súťaže je, aby sa jej zúčastnili všetci žiaci a prekonali tak odpor voči 

matematike a precvičili si svoje logické myslenie. Žiaci riešili testy na hodine matematiky, písalo 

ich 110 žiakov z tried I.A, I.B, I.C, II.A, II.C, II.D, III. C. Výsledky boli zverejnené na 

www.pangea.sutaz.sk. 

 - 15. 04. 2016 - 20. ročník Dňa narcisov- Aj v tomto školskom roku sa RNDr. E. Šebáková ako 

koordinátorka LPR aktívne zapájala do boja proti rakovine. V mesiaci apríl žiaci aj učitelia SOŠ 

http://www.pangea.sutaz.sk/
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v Humennom vyjadrili spolupatričnosť s onkologickými pacientmi. Tohto roku bol vyhlásený 

Ligou proti rakovine 20. ročník Dňa narcisov a to v piatok 15. 4. 2016. RNDr. E.Šebáková 

pripravila so žiačkou z III.C Merčákovou reláciu do školského rozhlasu.Tri žiačky z triedy III.C – 

Bobaľová, Kochanová, Merčáková pôsobili v tento deň ako dobrovoľníčky LPR a v uliciach nášho 

mesta robili verejnú zbierku financi. Dievčatám sa podarilo vyzbierať sumu 173 eur 46 centov. 

 - 19.4. 2016 sa uskutočnilo školenie firmou Trinity pre odbor kaderník. Zúčastnili sa ho žiaci III.B 

a I. B. Na školení sa melírovali modelky. Prevádzal sa melír tón v tóne a módny odtieň sivý 

a fialový. 

  

  

Máj 2015: 

 

 - 06.05.2016 – súťaž družstiev prvej pomoci SČK  - územná súťaž DPP v poskytovaní prvej 

pomoci v Humennom. Súťažili žiačky III.C – Antóniová, Bobaľová, Kotusová, Vašková, II.C –  

I.C- Romžová V., Romžová A., Lukáčová, Karabinčíková pod vedením RNDr. E.Šebákovej . 

- 09. 05 2016 zorganizovali RNDr. Horníková a RNDr. Šebáková výlet  do chránenej krajinnej 

oblasti Morské oko a Sninský kameň, ktorého sa zúčastnilo vyše 46 žiakov. Jeho cieľom bolo 

pestovať vzťah našich žiakov k prírode, naučiť ich obdivovať prírodné scenérie , ktorých je pri 

tomto jazere neúrekom. V rámci exkurzie sa oboznámili s históriou Remetských Hámrov, pozreli sa 

pamätník makety motorovej mašinky na zvážanie dreva; obdivovali krásnu prírodu Morského oka. 

 Jún 2016: 

- 1.6.2016 – oslava MDD- Pri príležitosti MDD v stredu 1. júna 2016 naše žiačky z odboru 

kaderník a kozmetička a vizážistka pripravili ukážky svojich schopností a zručností na Námestí 

slobody v Humennom. Deťom na námestí predviedli ukážky spoločenských účesov, zapletania 

vrkočov, farebné sprejovanie vlasov a maľovanie na tvár. Všetky deti potešil náš maskot Mimoň. 

Akcie sa zúčastnili žiačky 1. ročníka s majsterkou Bc. Kováčovou. 

- 1. 6. 2016- oslava MDD na ZŠ Jána Švermu. Žiačky Delejová z II.C a Lukáčová z I.C potešili deti 

na I.stupni ZŠ facepaintingom. 

- 1. 6. 2016 – oslava MDD v Materskej škole na Družstevnej ulici. Žiačky z II.C Nevoľníková a 

Birbičová potešili deti facepaintingom. 

 - 5. 6. 2016- Deň rodiny na ZŠ Laborecká. Akcie sa zúčastnili žiačky III.C Čajková a Bohušová, 

ktoré prevádzali facepainting a sprejovanie vlasov. 

 - 8.- 9. 6. 2016 – FOURFEST – Dni porozumenia – Rimavská Sobota. V  súťažnej disciplíne- 

pánsky módny účes súťažila žiačka Katarína Fedorová z III.B, ako model jej bol Lukáš Gajovský z 

III.A. V 2. súťažnej disciplíne- ...navždy sa zachová v pamäti stužková...prevádzala dámsky 

večerný účes- drdol- Nikola Taňkošová z II.B, modelkou jej bola Anna Sopková zo IV. D. Získala 

1. miesto.  

- 10. 6. 2016- Festival študentského remesla pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. V súťaži 

v kaderníckej tvorbe- Dámsky historický účes pre obdobie barok súťažila žiačka Alexandra 

Fedáková z III.B, modelkou jej bola Liana Raganová. Získali 1. miesto. 

 

 

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

 

September: 

Zabezpečenie učebníc  

Vyučujúci ANJ a NEJ zabezpečili pre svojich žiakov nové učebnice (Kudzejová, Halgašová, 

Švidraňová).  
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Európsky deň jazykov 

Vyučujúci cudzích jazykov, zrealizovali „Týždeň cudzích jazykov“ (21.- 30.9.2015), hodiny 

zamerané na význam cudzích jazykov v každodennom živote. P. Kudzejová pripravila pre žiakov 

I.B, I.C a II.D prezentáciu v PowerPointe o reáliách Spojeného kráľovstva, p. Roháčová pripravila 

hodinu pre IV.D na tému Príroda a p. Švidraňová a p. Halgašová pripravili hodiny na rozšírenie 

slovnej zásoby. 

P. Balková pri príležitosti životného jubilea k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra pripravila 

rozhlasovú reláciu.  

P. Halgašová zorganizovala zbierku Biela pastelka. 

P. Ildžová pripravila rozhlasovú reláciu na tému Holokaust. 

 

Október: 

 

Deň otvorených dverí (22.10.2015) 

Všetci vyučujúci sa aktívne zapojili do prípravy a realizácie DOD. 

- divadelné predstavenie v Košiciach (27.10.2015) 

- exkurzia do soc. zariadenia GARDEN Podskalka pre žiakov 4. ročníka. 

 

November: 

 

Uchaľák (26.11.2015) 

- rozhlasové relácie ku Dňu študentstva a ku Dňu boja proti fajčeniu. 

- triedne kolá OAJ vo všetkých triedach 1. a 2. ročníka, ktorých sa zúčastnili 17 žiaci  

- výzdoba triedy C1 – maľovanie na stenu  

- priprava žiačky M. Jenčovej (II.CS) na súťaž v prednese poézie a prózy – A slovo bolo u Boha. 

- stolnotenisový turnaj dievčat 1. ročníka. Víťaz: Liptáková, I.B 

- priebežne p. Mišková od septembra do konca januára maľovala veľkoplošnú nástenku na výzdobu 

pavilónu B. 

- v rámci Medzinárodného dňa bez fajčenia sa uskutočnila prednáška a v rámci Európskeho týždňa 

boja proti drogám dňa 9.11.2015 sa premietol pre žiakov 1. a 2. ročníka film s protidrogovou 

tematikou. 

 

December: 

 

Školské kolo OAJ (10.12.2015) 

-vyučujúce AJ pripravili a uskutočnili školské kolo OAJ, ktorého sa zúčastnili 6 žiaci. Do 

obvodného kola postúpili v kategórii 2C2 M. Buksár (II.D) a v kategórii 2D D. Lučíková (II.C).  

Mikulášsky workshop (4.12.2015)  

- zorganizovala  sa zbierka Hodina deťom. 

- uskutočnila sa exkurziu do sociálneho zariadenia Garden so žiakmi 1. ročníka. 

- p. Quecke uskutočnil prieskum javov sociálnej patológie – šikanovanie, formou anonymného 

dotazníka v 2. ročníku a besedu pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu pre 

žiakov II.C triedy. 

 

Január: 

 

Obvodné kolo OAJ (14.1.2016) 

M. Buksár (II.D) sa v silnej konkurencii anglofónnych študentov umiestnil na 2. mieste a D. 

Lučíková sa v kategórii 2D umiestnila na peknom 5. mieste. 

- p. Balková a p. Ildžová navštívili okresnú knižnicu so žiakmi I.A a II.B triedy 
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- p. Quecke  zorganizoval besedu s policajtmi na tému Trestno-právna zodpovednosť pri 

zneužívaní drog a besedu a premietanie filmu na tému Obchodovanie s ľuďmi 

 

Február: 

 

- rozhlasová relácia  k sviatku sv. Valentína 

- p. Quecke pripravil pre žiakov I.C triedy besedu na tému Svetový deň mobilu, s cieľom 

motivovať žiakov nebyť „závislý“ na mobile a vydržať bez neho aspoň 1 hodinu. 

 

Marec: 

 

P. Balková pripravila slávnostné príhovory v školskom rozhlase ku Dňu žien a Dňu učiteľov. 

- projektová súťaž Moja profesia, moja budúcnosť. Najlepší projekt vypracovala žiačka II.K 

triedy Dominika Kohútová.  

P. Lukáčová sa so žiakmi 3.CS triedy zúčastnila výstavy obrazov v MsKS HE na tému Narcis.  

 

Apríl: 

 

- Návšteva divadla v Košiciach s vyznamenanými žiakmi. 

P. Hucovičová a p. Lukáčová zorganizovali pre žiakov 1. a 2. ročníka návštevu špeciálnej školy. 

- Návšteva Výstavy abstraktného umenia Martina Horečného v Humennom.  

 

Máj: 

 

P. Lukáčová zorganizovala návštevu Múzea A. Warholu v Medzilaborciach pre žiakov 3.CS triedy. 

P. Quecke zorganizoval pre žiakov 2. ročníka súťaž Som neNORMALne fér, ktorú vyhrala žiačka 

Kristína Nevoľníková. 

P. Hucovičová zorganizovala pre žiakov 4. ročníka exkurziu do ÚPSVARu a pripravila žiakov 

odboru sociálno-výchovný pracovník na prezentáciu odboru počas MDD v meste. 

 

Jún: 

 

P. Mišková namaľovala spolu so žiakmi plošnú „nástenku“ Objav v sebe človeka.  

P. Lukáčová pripravila exkurziu do soc. zariadenia pre seniorov so žiakmi 1. ročníka, návštevu 

múzea s triedou 3.CS a návštevu výstavy umeleckých diel autora Vladimíra Larionova v MsKS 

v Humennom pre žiakov 2. ročníka. 

 

 

- akcie PK služieb a odborných ekonomických predmetov 

September 

7. 9. 2015 – Raut po vernisáži, výstava obrazov MsKS – prípravy a obsluhy sa zúčastnili žiaci  

druhého ročníka odboru hostinský Džatko Michal, Čopanová Simona, Kyslan Adam. 

19. 9. 2015 – Zamykanie Domaše 2015 – barmanskej show pod záštitou vedúceho odboru školstva 

ÚPSK sa zúčastnila žiačka Žinčáková Katarína z tretieho ročníka odboru hostinský v príprave 

miešaných nápojov.  

Október 
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22. 10. 2015 – Deň otvorených dverí – Škola so srdcom – žiaci odboru spoločné stravovanie pod 

vedením majsteriek OV pripravili slávnostné tabule: 

 Jeseň – Kunašová Zuzana, Rujaková Zuzana 

 Black and White (21. storočie) – Kohutová Dominika, Juročková Jana 

 Vintage wedding style – Karchňak Michal, Slobodníková Mária 

Skladaniu obrúskov sa venovali Čopanová Zuzana a Sivaková Radoslava (1. ročník hostinský). 

Vyrezávaniu z ovocia a zeleniny sa venoval Karchňak Michal (2. ročník NŠ) a Mihaľko Lukáš (2. 

ročník hostinský). Miešané nápoje pripravovali a ponúkali na ochutnávku Žinčáková Katarína a 

Papajová Veronika (3. ročník hostinský). Slávnostnú tabuľu do programu pripravovali majsterky 

spolu s Džatkom Michalom a Kyslanom Adamom (2. ročník hostinský). Odbor cukrár sa 

prezentoval výstavkou spojenou s ochutnávaním pod názvom Sólo pre cupcake.  

November 

20. 11. 2015 – 70. výročie vzniku školy Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu – majsterky OV 

so žiakmi sa zúčastnili obsluhy na gymnáziu pri príležitosti osláv vzniku školy. 

27. 11. 2015 – Únia žien – majsterky OV pripravovali posedenie v spoločenskej miestnosti pre 

členky Únie žien. Spolu so žiakom Michalom Karchňakom (2. ročník NŠ) pripravovali studené 

misy a podávali kávu a múčnik. Prezentovali sa tiež ukážky z carvingu. 

December 

4. 12. 2014 - Mikulášsko-vianočná show – cieľom bolo navodiť správnu vianočnú atmosféru a 

zasúťažiť si v jednotlivých disciplínach.  

Žiaci odboru hostinský a spoločné stravovanie súťažili v príprave vianočných vencov. 1. miesto 

získala Malarová Andrea (1. ročník hostinský), 2. miesto Juročková Jana a 3. miesto Kunašová 

Zuzana (2. ročník NŠ). Slávnostné tabule pripravovali žiaci Kmecová Lucia, Žinčáková Katarína 

(3. ročník hostinský), Kohútová Dominika, Karchňak Michal (2. ročník NŠ), Čopanová Simona, 

Džatko Michal (2. ročník hostinský), Hudáková Denisa a Čižmárová Silvia (1. ročník NŠ). Miešané 

nápoje za barovým pultom pripravovali Bilý Peter a Mihaľko Lukáš (2. ročník hostinský). 

Zároveň sa vo výstavke predstavili ukážky kreatívnych techník s vianočnou tématikou, a to obrázky 

robené technikou enkaustika a patchworkové vianočné gule a vence. 

Žiaci odboru cukrár súťažili v zdobení torty s témou Zimná nádhera. 1. miesto získala Rogalová (2. 

ročník cukrár) s tortou Elegantná zimná krása, 2. miesto získali žiačky Hrežová (2. ročník cukrár) 

za tortu Kde sa vzal, tu sa vzal a Hornáková (3. ročník cukrár) s tortou Zimné veselie. 

V súťaži v príprave marcipánových ozdôb 1. miesto získala Borčová (1. ročník cukrár) za ozdoby 

Sviatky svetla a o 2. miesto sa delili žiačky Hocková s Betlehemským svetlom a Kušionová s Krásou 

v zajatí. 

Január  

14. 1. 2016 – 10. výročie založenia MŠ Aura – majsterky OV spolu so žiakmi pripravovali 

slávnostnú recepciu pri príležitosti výročia založenia MŠ.  
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Žiaci 1. ročníka odboru spoločné stravovanie sa s Mgr. Jenčovou zúčastnili exkurzie v cestovnej 

agentúre v rámci predmetu cestovný ruch. 

Február 

12. 2. 2016 – Sweet Cup Prešov – dezertom s názvom "S láskou zmeňte kúsok seba" získal 

Michal Karchňák (2. ročník NŠ) zlaté pásmo. Dominika Kohútová (2. ročník NŠ) získala tortou 

"Čokoládové vlnenie" bronzové pásmo a tiež mimoriadnu cenu Najkreatívnejší účastník. 

23. 2. 2016 – Exkurzia v GVP - žiaci tried II.K (SS) a II.L (VLK) sa spolu s Ing. Tomčákovou 

zúčastnili exkurzie v priestoroch veľkoobchodu GVP v Humennom. 

Marec 

8. 3. 2016 – MDŽ – žiaci odboru cukrár pripravovali darčekové balenia z lineckého cesta (srdiečka 

a kvetinky) a tiež veľké srdcia pre mamy. 

21. - 22. 3. 2016 – Cassovia Cup HA Košice – súťažilo sa v príprave miešaných alkoholických a 

nealkoholických nápojov (soft drink a after drink). Michal Džatko (2. ročník hostinský) získal 

strieborné pásmo, Lukáš Mihaľko (2. ročník) získal diplom za účasť. 

Apríl 

25. - 28. 4. 2016 – Mladý tvorca Nitra – odbor hostinský sa prezentoval prípravou slávnostnej 

tabule na tému "Svadba – trendy 21. storočia". Odbor cukrár sa prezentoval veľkonočnými 

dobrotami. Dominika Kohútová (2. ročník NŠ) súťažíla s tortou v téme "Čaro vidieka" a získala 

1. miesto. 

27. 4. 2016 – Carpatia Carving Cup HA Svidník – súťaže dekoratívneho vyrezávania do 

ovocia a zeleniny sa zúčastnil Michal Karchňák (2. ročník NŠ). Súťaž prebehala v disciplíne B – 

vyrezávanie naživo "free style" (začiatočníci), v ktorej získal bronzové pásmo. V disciplíne C – 

hotový výrobok získal strieborné pásmo. Mimoriadne ocenenie za kreativitu a vizuálne 

stvárnenie v oboch disciplínach získal od riaditeľky hotelovej akadémie Svidník. 

Jún 

1. 6. 2016 – MDD – na námestí sa odbor cukrár prezentoval výstavkou cukrárskych výrobkov. 

Žiačky Rogalová a Feretová (2. ročník cukrár) modelovali kvety a ponúkali deťom pripravené 

rafaelo a smajlíky z lineckého cesta. Odbor hostinský pripravoval slávnostnú tabuľu na tému 

"Trendy 21. storočia".  

8. - 9. 6. 2016 – Dni porozumenia Euroakademik Gastro 2016 Barman Junior – Michal Džatko 

(2. ročník hostinský) sa zúčastnil barmanskej súťaže v príprave alkoholického long drinku. 

Žiaci z tried I.K (SS), I.L (VLK) a II.K (SS) sa zapojili do Finančnej olympiády v rámci predmetu 

Manažment osobných financií, ktorý vyučuje Ing. Najpaverová. 

Žiaci Kristína Tutková, Peter Bilý, Lukáš Mihaľko (2. ročník hostinský), Gabriel Gábor, Silvia 

Čižmárová (1. ročník NŠ) a Dominika Kohútová (2. ročník NŠ) sa zúčastnili zahraničnej praxe 

na Cypre. 
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-  akcie PK drevárskych a strojárskych predmetov 

 

september 

- úprava okolia školy – rezanie kríkov, plevanie, dosypanie pilín, šišiek a pod.  

- prieskum záujmu žiakov o návštevu veľtrhu v Nitre alebo v Bratislave – autosalón, výstava 

nábytku. 

 

október 
- oprava výzdoby v A- pavilóne – horná chodba – aktualizácia textov a pod. 

 

november  
 

- príprava výstavy s vianočnou tematikou –Vianoce u drevárskeho dizajnéra– Ing. Fedorcová, 

Ing. Fedorco, Kočanová  

- spolupráca Kočanová – Sivecký – výstava výrobkov pri spoločenskej akcii Únie žien. 

 

december  

 

4.12. – Mikulášska show – súťaže v stolárskej dielni –ukladanie klietky reziva, montáž plávajúcej  

podlahy, montáž skrinky, výstava prác dizajnérskeho krúžku – Vianoce drevárskeho dizajnéra, 

darčekové balenie s využitím odpadových materiálov. Do akcie sa aktívne zapojili žiaci II.DS 

a III.CD zo študijného odboru ODNV, ktorí za výsledky v súťažiach boli odmenení. Ich súťaženie 

sa stretlo so záujmom návštevníkov a viacerí z nich si chceli vyskúšať napr. montáž skrinky. 

V strojárskych odboroch  súťažili žiaci 1. ročníka v prezúvaní a vyvažovaní pneumatík – 1. miesto 

obsadil Daniel Stašák, 2. miesto Harvan a tretí bol Branislav Vaško. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 

11 žiakov tejto triedy. 

 

Január 

- 22.1.2016 – školské kolo Autoopravár junior Castrol formou on – line testov. Najlepší žiaci 

z tohto kola  - Lukáš Goga, Patrik Brilla a Marián Pavúr postúpili do oblastného kola v Košiciach.  

 

Február  

- 9.2. – spoločné zasadnutie PK prírodovedných odborov a DREVO-STROJ predmetov, kde sa 

navrhli línie spolupráce na niektorých akciách – valentínske prekvapenie, SELFIE, SOČ, čítanie 

odbornej literatúry a pod.  

Marec 

- 1. marca 2016 sa uskutočnilo školské kolo 38. ročníka SOČ.  Zúčastnilo sa ho 18 žiakov III. DS, 

III.D a II.C odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  a kozmetička a vizážistka so 14 

prácami v 5 súťažných odboroch. Najväčšie zastúpenie mal odbor 14 Tvorba učebných pomôcok, 

didaktické technológie, v ktorom bolo 7 prác, v ostatných odboroch Stavebníctvo, geodézia, 

kartografia, Zdravotníctvo, farmakológia, Ekonomika a riadenie a Teória kultúry, umenie, 

umelecká, odevná tvorba bolo zastúpenie prác menšie – celkom 7 prác.  

Prvé miesto získali žiaci Michal Čemsák a Matúš Buksár z II.DS s prácou Učenie hrou. Predmetom 

práce bol návrh šablón troch didaktických hier pre drevárske odbory, ktoré sa ale dajú využívať aj v 

iných odboroch.  

Druhé miesto sa rozhodla odborná komisia udeliť 2 prácam – Fyzika v službách krásy a Šošovky v 

kozmetike, ktoré prezentovali žiačky Sandra Dzurková, Kristína Nevolníková, Lucia Cichá a Mária 

Birbičová z II.C. Cieľom prác bolo prispieť k zlepšeniu predstavivosti o princípe činnosti 

kozmetických elektroprístrojov a poukázať na prepojenie fyziky a odborného výcviku.  
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Na treťom mieste sa umiestnili tiež dve práce – IKEA, ktorú vypracovali Filip Dutkovský a Denis 

Burda z II.DS a Život je založený na poznávaní, ktorú riešil Dávid Kopčo z III.CS. Cieľom prác 

bolo vytvoriť plagát venovaný zakladateľovi firmy IKEA a upozorniť nás na niektoré perličky z 

jeho života. Cieľom druhej práce bolo vytvoriť šablóny na poznávanie rôznych druhov materiálov, 

najmä s drevárskou tematikou.  Práca Učenie hrou bola odporučená na postup do KK SOČ (8. 

apríla v Sabinove). Prínosom boli aj  retro práce, ktoré boli úspešné v minulých ročníkoch a treba 

pochváliť prezentujúcich, ktorí ich odprezentovali na veľmi vysokej úrovni. 

   

- súťaž – Castrol Junior v kategórii Autoopravár Junior – mechanik a elektrikár, karosár 

a lakovník – oblastné kolo bolo 10. marca v Košiciach  a obstáli sme výborne: 1. miesto Lukáš 

Goga, 2. miesto Patrik Brilla a III. miesto Marián Pavur a získali pozvánku na celoslovenské 

kolo, ktoré sa uskutočnilo 20. – 21. apríla 2016 v Nitre. 

 

Apríl  

- 8. apríla – krajské kolo SOČ v Sabinove. Dr. Horníková a Ing. Fedorcová sa zúčastnili  ako 

členky - predsedovia OHK v súťažných odboroch č. 7 a 10 a tiež aj 3 žiaci, ktorí si pozreli 

obhajobu súťažných prác v niektorých odboroch. Získali cenné skúsenosti, ktoré môžu využiť 

v ďalšom štúdiu. V odbore č. 14 nás úspešne reprezentovali žiaci Michal Čemsák a Matúš Buksár z 

II.DS a s prácou Učenie hrou obsadili 4. miesto. 

- Súťaž autoopravárov – Autooopravár Junior Castrol v Nitre. Celoslovenské finále sa konalo v 

dňoch 20.04. - 21.04.2016 v priestoroch školiaceho strediska ŠKODA v Nitre. V kategórii 

autoopravár-mechanik súťažilo 12 najlepších žiakov z celého Slovenska, ktorí postúpili podľa 

počtu získaných bodov z oblastných kôl a ôsmich školiacich stredísk. Lukáš Goga si vybojoval 1. 

miesto svojou aktívnou prípravou, vedomosťami a zručnosťami. Patrik Brilla získal 2. miesto a 

Marián Pavur sa umiestnil na 4.mieste. Očakávané vyhlasovanie výsledkov súťaže a víťazov sa 

uskutočnilo 21.4.2016 počas Autosalónu v bratislavskej Inchebe.  

Absolvovaním finále a umiestnením na 1. mieste získal žiak Lukáš Goga putovný pohár 

ministra školstva, diplom a poukaz na 3-dňové školenie v školiacom stredisku Bosch v Prahe. 

Škola získala poukaz v hodnote 3.529 € na nákup automobilovej techniky BOSCH. 

Súťaž je vynikajúcou príležitosťou overiť si svoje vedomosti a zručnosti, a tak prezentovať svoj 

odbor. Žiaci odboru autoopravár-mechanik zo SOŠ na Mierovej ulici v Humennom sa na súťaž 

úspešne pripravovali pod odborným vedením učiteľa odborných predmetov Ing. Jaroslava 

Beňatinského, majiteľov autoservisov Vladimíra Sklenčára a Ľuboša Hirjáka. 

 

Máj  

- 25.máj  Challenge Day – žiaci, učitelia a majstri OV sa aktívne zapojili do tejto akcie.  

- 30. máj – Ing. Hirjak sa zúčastnil na ZŠ Kudlovská Humenné Dňa vedy a techniky so žiakmi 

III.A triedy – Brilla, Goga a Pavur, ktorí predviedli diagnostické prístroje v odbore autoopravár.  

Zapojili sme sa do súťaže firmy FÍHA-DYHA, kde sme poslali fotografie 5 výrobkov z dyhy, ktoré 

sme zhotovovali na rôznych akciách školy. Začiatkom júna sme sa dozvedeli, že víťazom súťaže je 

Michal Čemsák z II.DS, ktorý  zhotovil Betlehem a okrúhly rám z parenej a točenej dyhy.  

 

Jún 

- 1. jún – oslava MDD – žiaci Michal Čemsák a Filip Dutkovský z 2. ročníka študijného odboru 

ODNV sa zúčastnili prezentačnej akcie pre deti v meste Humenné, kde ukázali netradičné techniky  

opracovania dreva a materiály – lepenie dreva, točenie dreva, výrobky, pri ktorých využili štipce na 

bielizeň, parenú dyhu  na náramky a pod.  

- 2. jún školské kolo Grafitko   - 5. ročník - žiaci z drevárskych a strojárskych študijných odborov - 

operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a technika a prevádzka dopravy si v závere školského 

roka „zmerali sily“ v aplikácií počítačových zručností v grafických systémoch. Súťaže sa celkovo 
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zúčastnilo 16 žiakov. Súťažilo sa v dvoch skupinách. Úlohou žiakov bolo v grafickom programe, 

v ktorom sa vzdelávajú, zhotoviť obrázok podľa predlohy. 

V prvej skupine sa víťazom stal František Debrecényi, 2. miesto obsadil Marek Roško a tretie 

miesto patrí Adamovi Bazyľákovi.  

V druhej skupine sa víťazom stal Michal Kačur, druhé miesto patrí Michalovi Čemsákovi a tretie 

Matúšovi Buksárovi.  

- 10. jún – Ing. Fedorcová v spolupráci s Mgr. Šamudovskou sa so žiakmi študijných odborov - 

operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička a vizážistka a sociálno-výchovný pracovník, 

zúčastnili exkurzie v Košiciach, ktoré v roku 2013 hostili prestížny titul Európskeho hlavného 

mesta kultúry a od roku 2016 nesú titul Európske mesto športu. Čakal ich zaujímavý program, 

ktorého nosnými časťami bola návšteva kreatívnej fabriky Steel park a prehliadka Košického 

zlatého pokladu vo Východoslovenskom múzeu.  

V zábavnom technickom centre SteelPark je viac ako 50 interaktívnych exponátov. Expozícia nám 

ponúkla aktívne hranie sa s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, 

biometriky, strojárenstva, ťažba surovín v interaktívnom pieskovisku, ovládanie 

elektromagnetického žeriavu, vysokozdvižnej plošiny či prechod magnetickou lávkou a meranie 

pulzu, tepu, sily a pod., čo si viacerí aj vyskúšali. Žiaci na záver návštevy mohli získať certifikát 

o svojich aktivitách počas prehliadky.  

Východoslovenské múzeum v Košiciach patrí k najstarším a najvýznamnejším múzeám na 

Slovensku. Počas 140-ročnej existencie si návštevníci mohli prezrieť množstvo expozícií a výstav, 

z ktorých v súčasnosti k najvýznamnejším určite patri Košický zlatý poklad, ktorý objavili 24. 

augusta 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ul. č. 68 v Košiciach. Je jedným z 

najvýznamnejších v európskom i svetovom meradle. Tvorí ho 2920 zlatých mincí, dukátov, 

dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bol uložený v schránke z tepaného 

medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Bohaté zastúpenie jednotlivých typov mincí a 

široký geografický záber radí Košický zlatý poklad medzi umelecké skvosty Európy nevyčísliteľnej 

hodnoty. My sme si tento skvost mohli prezrieť v špeciálne upravenom trezore aj príťažlivým 

interaktívnym spôsobom.  

Okrem toho sme si z množstva výstav vybrali Cesta do praveku. Výstava prináša 

fascinujúci pohľad do sveta vyhynutých živočíchov. Prostredníctvom skamenelín a modelov 

prehistorických zvierat dokumentuje vývoj života vo všetkých geologických obdobiach, od prvohôr 

až po poslednú dobu ľadovú. Z unikátnych nálezov tu nechýbal fosílny vyliatok mozgu 

neandertálca z Gánoviec, či jediný nález dinosaurích stôp z Vysokých Tatier. Celkový vzhľad 

výstavy dopĺňali interaktívne modely dinosaurov v pohybe a zvuku, model mláďaťa mamuta a 

exotické rastliny a rôzne hry. 

- 14. jún – Svetový deň darcov krvi – Ing. Fedorcová pripravila reláciu v školskom rozhlase.  

- 21.6. – Ing. Fedorco, Ing. Fedorcová a p. Kočanová sa so žiakmi drevárskych odborov – II.DS 

a III.SD zúčastnili exkurzie v UEZ, s.r.o. Humenné, kde si prezreli výrobu nábytkových dielcov na 

moderných CNC strojoch, prípravu výroby a montážne priestory.   

 

 

-   aktivity Žiackej školskej rady 

 

V zmysle platnej legislatívy pracuje na našej škole žiacka školská rada, ktorá plní formu 

študentskej samosprávy a jej hlavným zámerom je podieľať sa na výchove žiakov našej školy, ktorí 

chcú aktívne pracovať v škole i mimo nej v oblasti školského a verejného života.  

V školskom roku 2015/2016 v ŽŠR pracovalo 14 žiakov, ktorí sa stretávali na svojich 

plánovaných zasadnutiach počas celého školského roka, na ktorých rozoberali problémy a postrehy 

svojich spolužiakov, ktoré smerovali k zlepšeniu života na škole. Niektorých našich zasadnutí sa 
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zúčastnila aj riaditeľka školy RNDr. Oľga Skysľaková , ktorá si vždy pozorne vypočula návrhy 

študentov, poinformovala ich o nových veciach a pomáhala im s realizáciou niektorých podujatí. 

   Žiaci sa počas školského roka riadili plánom práce, ktorý schválili na svojom 1. zasadnutí. 

V mesiaci september 2015 propagovali v školskom rozhlase  darcovstvo krvi a následne sa 

niektorí členovia zapojili do humenskej kvapky krvi organizovanej Červeným Krížom 

v Humennom. Žiačky zo IV.D sa zúčastnili ako dobrovoľníčky zbierky Biela pastelka, ktorú 

organizuje Únia  nevidiacich.  Rovnako sme urobili prieskum o plese na našej škole. 

V októbri 2015 sa členovia ŽŠR aktívne podieľali na kultúrnom programe v rámci Dňa otvorených 

dverí na SOŠ. 

V novembri 2015 sme spolu so žiakmi tretieho ročníka zrealizovali imatrikulačný večierok – 

uchaľák pre žiakov 1. ročníka. 

V decembri 2015 Michal Čemsák moderoval Vianočno – Mikulášsku show a žiačky Dominika 

Kohutová a Zuzana Kunášová z II.K aktivitou Mikuláš pre Teba potešili mnoho študentov, ktorí sa 

navzájom obdarovali sladkosťami. Rovnako sme sa zapojili do zbierky Hodina deťom. 

V januári 2016 sme znova pre slabý záujem medzi študentmi našej školy nemohli zrealizovať ples 

SOŠ. 

Vo februári 2016 žiačky Dominika Delejová, Michaela Jenčová a Zuzana Perháčová z II.C 

zorganizovali Valentín v škole. 

V mesiaci marec 2016 sa niektorí naši členovia zapojili do zbierky, ktorú organizovala Liga boja 

proti rakovine. 

V apríli 2016 žiačky II.C – Martina Turcovská, Tatiana Tóthová a Dominika Delejová 

zorganizovali Farebný týždeň. 

V máji 2016 sa členovia ŽŠR a žiačky I.B zúčastnili zbierky Úsmev ako dar v uliciach mesta a tak 

aspoň troška pomohli rodinám v núdzi. Rovnako sme si na našom zasadnutí zvolili zástupcu žiakov 

do Rady školy – Branislava Petrovčina žiaka I.A. 

V júni 2016 naši členovia spolu so žiačkami II.C odbor sociálno-výchovný pracovník v spolupráci 

s Mgr. Hucovičovou, Mgr. Šimkovou a RNDr. Horníkovou zrealizovali Deň riaditeľky školy. 

Počas tohto dňa sa konala aj anketa Najobľúbenejší učiteľ, v ktorej si žiaci v anonymnom hlasovaní 

zvolili svojho najobľúbenejšieho učiteľa. 

 

 

- správa o činnosti ČERVENÉHO KRÍŽA  

 

V školskom roku 2015/2016 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 2015/2016 sa žiačky III.C – Antóniová, Kotusová, Bobaľová a 

Vašková, žiačky II.C- Durilová, Birbičová, Perháčová pravidelne zúčastňovali výučbových hodín v 

priestoroch územného spolku Slovenského Červeného Kríža na Kukoreliho ulici č. 60 v 

Humennom. 

Dňa 6. mája 2016 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 pred Centrom voľného času 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.  
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-   Výchovné poradenstvo  na škole v školskom roku 2015/2016 

 

   Činnosť výchovného poradcu sa riadila plánom práce VP na daný školský rok, pre vypracovanie 

ktorého boli podkladom Pedagogicko-organizačné pokyny Ministerstva školstva SR na školský rok 

2015/2016, Plán práce školy, vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z. z. o výchovnom poradenstve a o 

poradenských zariadeniach. Obsahová náplň práce výchovného poradcu bola zameraná na: 

o vypracovanie evidencie problémových, mimoriadne nadaných žiakov, žiakov so 

ŠVVP 

o riešenie problémov žiakov /individuálne príp. skupinové konzultácie/, 

o spoluprácu s triednymi učiteľmi a rodičmi, 

o spoluprácu s vedením školy pri riešení problémových situácií, 

o spoluprácu s CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie), 

o konzultácie pre žiakov z oblasti VŠ vzdelávania,  

o účasť na  odborných metodicko-poradenských seminároch, 

o podieľanie sa na propagačnej a osvetovej činnosti školy. 

 

V školskom roku 2015/2016 bolo z celkového počtu 390 žiakov 26 žiakov so ŠVVP (špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami): 1. ročník – 8 žiakov; 2. ročník – 6 žiakov; 3. ročník – 7 žiakov; 

4.ročník – 2 žiačky; NŠ 1. ročník – 3 žiaci. Každý žiak mal vypracovaný individuálny učebný plán 

a príslušnú agendu; boli vypracované podklady k MS. 2 žiačky so ŠVVP vykonali úspešne 

maturitnú skúšku a 7 žiakov so ŠVVP úspešné ukončilo školu záverečnou skúškou. 

So žiakmi, ktorí majú problémy v správaní, v prístupe k povinnostiam a dochádzke do školy, bolo 

uskutočnených 25 pohovorov s VP za účasti triednych učiteľov, rodičov, zástupkyne pre TV, 

riaditeľky SOŠ a majsterky OV so zápisom.  

 

 

1.polrok - 14 pohovorov s VP 2.polrok - 9 pohovorov s VP 

1.ročník  - 3 pohovory 1.ročník  - 6 pohovorov 

2.ročník  - 6 pohovorov 2.ročník  - 1 pohovor 

3.ročník - 2 pohovory 3.ročník  - 1 pohovor 

NŠ 1.ročník - 3 pohovory 4.ročník  - 1 pohovor 

 

 

Dôvody pohovoru: 

 
1. opakované porušovanie školského poriadku, t. j. oneskorené príchody na vyučovanie, 

neospravedlnené hodiny, záškoláctvo, falšovanie ospravedlnení..., 

2. nezáujem o štúdium a činnosť na vyučovacích hodinách, 

3. provokujúce správanie, nerešpektovanie vyučujúcich a majstrov OV, 

4. vzájomné slovné a fyzické útoky spolužiakov. 

V spolupráci s CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) sa počas 

školského roka 2015/2016 uskutočnili prednášky, besedy a aktivity v 1. polroku pre žiakov 

1.ročníka zamerané na adaptáciu, pre žiakov 3. ročníka na úspešnosť v remeslách – v odbore, pre 

maturantov ako úspešne zvládnuť MS; v 2.polroku pre žiakov 1.ročníka zamerané na závislosti, 

pre žiakov 2. ročníka na vzťahy, pre žiakov 3. ročníka na novodobé otroctvo. Vzhľadom na 

pretrvávajúce problémy v triede I.B si triedna učiteľka vyžiadala prednášku a aktivity na tému 
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Vieme byť tolerantní. Prednášky zabezpečila koordinátorka VMR – Mgr. Mišková. (bližšie správa 

koordinátora VMR) 

Na zistenie postojov a záujmov žiakov 1. ročníka bol v novembri 2015 zameraný anonymný 

dotazník podľa metodických pokynov CPPPaP.  

Nábor žiakov ZŠ – Ing.Beňatinský, RNDr.Horníková, Mgr.Jenčová, Mgr.Hucovičová aj vedenie 

školy navštívili v decembri, februári a marci základné školy v regióne, kde informovali ôsmakov a 

deviatakov o možnostiach štúdia na našej škole v školskom roku 2016/2017. K informovanosti o 

odboroch na našej škole a k rozhodovaniu sa pri výbere svojho budúceho povolania, prispeli aj 

ďalšie akcie - Deň otvorených dverí (22.10.), Mikulášsky workshop (4.12.), MDD v centre 

mesta(1.6.), či účasť našich úspešných žiakov z odboru autoopravár na Dňoch techniky na ZŠ 

Kudlovská s Ing.Dzurackou a Ing Hirjakom ((bližšie správa Ing. Fedorcovej)... 

Ako si vybrať VŠ a ako vypísať prihlášku na VŠ - skupinová konzultácia VP so žiakmi 4.ročníka 

sa uskutočnila 15.1.2016. V rámci triednických hodín VP uskutočnila prieskum žiakov s ašpiráciou 

na vysokoškolské štúdium. Inštruktáž o postupe pri podávaní prihlášky na ďalšie štúdium (VŠ, 

nadstavbové štúdium) a o možnostiach štúdia, o termínoch podávania prihlášok a ich vyplňovaní 

realizovala VP priebežne v mesiacoch január – február 2016. 

Stretnutie žiakov 4. ročníka a 2. ročníka NŠ s predstaviteľmi VŠ - Prešovskej univerzity sa 

uskutočnilo na pôde našej školy, a následne 6 maturantov využili možnosť zúčastniť sa na DOD 

Prešovskej univerzity dňa 10.2.2016, 3 žiačky IV.DS sa zúčastnili na DOD Univerzity 

Komenského v Bratislave (23.1.2016). 

 

 

 

- správa o činnosti Rady školy  
 

Zasadnutia rady školy pri SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné boli zvolávané raz štvrťročne 

v školskom roku 2015/2016. Mimoriadne zasadnutia neboli. Plánované zasadnutia sa uskutočnili: 

 

Prvé zasadnutie sa konalo dňa 22. 10. 2015  

 

Členovia RŠ si  pozreli kultúrny program pri príležitosti Dňa otvorených dverí pri SOŠ,  

prerokovali a schválili Plán práce rady školy na školský rok 2015/2016, zobrali na vedomie: 

- správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy   v školskom roku 

2014/2015 

- informáciu o pedagogicko-oganizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 

procesu na teoretickom a praktickom vyučovaní v školskom roku 2015/2016 

- Plán práce školy na školský rok 2015/2016, koncepčné zámery školy, možnosti záujmovej činnosti 

žiakov 

 

Druhé zasadnutie sa konalo dňa 11. 02. 2016 

 

Členovia RŠ zobrali na vedomie: 

- správu o hospodárení školy za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016   

- výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok školského roka 2015/2016  

- prerokovali a schválili kritéria pre prijímanie žiakov v školskom roku 2016/2017 

 



 - 29 - 

Tretie zasadnutie sa konalo dňa 21. 04. 2016 

 

Členovia rady školy si vypočuli správu o činnosti Žiackej školskej rady pri SOŠ, Mierová 1973/79, 

Humenné, zhodnotili úroveň spolupráce s rodičmi, formy, možnosti ďalšieho rozvoja spolupráce a 

vypočuli si ďalej informácie o uskutočnených a  prebiehajúcich aktivitách a o projektoch školy. 

 

Štvrté zasadnutie sa konalo dňa 02. 06. 2016 

  

Členovia rady školy boli oboznámení :  

- s priebehom a výsledkami prijímacieho konania  žiakov na školský rok 2016/2017 

-  kladným hlasovaním sa vyjadrili k návrhu na   prijímacie  konanie v školskom roku 2017/2018, k 

členeniu odborov na  jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory a k  návrhu na počet tried  

v počte 5 tried prvého ročníka na školský rok 2017/2018 

- vypočuli si informácie o projektoch školy a o úspechoch školy na odborných súťažiach   

- ďalej si vypočuli informáciu o priebehu maturitných skúšok v školskom roku 2015/2016, kde sa 

konštatovalo, že všetci žiaci úspešne zmaturovali (v počte 63 žiakov) 

-  vypočuli si  Výročnú správu rady školy za školský rok 2015/2016 

- boli oboznámení s výsledkami volieb do rady školy na volebné obdobie rokov 2016- 2020 

 

 

- správa o činnosti Rady rodičov  
    

 Vo svojej činnosti sa Rada rodičov riadila plánom práce, ktorý bol schválený na celoškolskom 

rodičovskom združení v októbri 2015. 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. EKOPOLIS – Zelené oázy 

Projekt je určený na vytvorenie oddychovej zóny a estetizáciu  areálu školy. 

Žiadosť o projekt bola podaná v mesiaci december 2015 a zaregistrovaná pod číslom PO0128, 

informácia o registrácii doručenia e-mailom 8.12.2015. 
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Projekt neprešiel 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Národný projekt – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety 

Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania s využitím inovatívnych metód a 

foriem vyučby. 

 

5. 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. 

 

6.Projekt FÍHA – DYHA- získanie krabice dýh za cenu poštovného a balného. 

 

7.Projekt  „Odbornosť – naša budúcnosť.“ – zameraný zvyšovanie odbornej zručnosti. Projekt bol 

schválený pre odbory: kaderník, vlasová kozmetika a  hostinský, spoločné stravovanie – táto 

skupina žiakov bude vykonávať odbornú stáž v Budapešti. Odbory: autoopravár – mechanik 

a kozmetik budú na stáži v Miláne. Projekt sa začína v školskom roku 2016/17. 

 

 
 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole 

 

V školskom roku 2015/2016 sa na SOŠ uskutočnila  tematická inšpekcia č.7216/2015-2016 zo dňa 

27.05.2016. Predmet školskej inšpekcie: Realizácia internej časti maturitnej skúšky – teoretickej 

časti odbornej zložky v strednej škole. Kontrolovaná predmetová maturitná komisia študijný odbor 

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení. 

Závery 

Škola pri príprave i pri samotnom priebehu a organizácii ústnej formy internej časti maturitnej 

skúšky z teoretickej časti odborných predmetov postupovala v súlade so všeobecne platnými 

právnymi predpismi .Predseda PMK riadil prácu komisie a aktívne sa zúčastňoval skúšania 

a hodnotenia žiakov. Pri hodnotení žiakov skúšajúci dodržiavali stanovené podmienky a kritéria 

hodnotenia. Úroveň vedomosti žiakov zodpovedala ich vzdelávacím výsledkom v priebehu štúdia. 

 

 

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

zástupkyne riaditeľky  

- na vyučovanie je k dispozícii 53 počítačov 

- na praktickom vyučovaní má každý odbor svoje pracovisko, šatňu a odbornú učebňu 

- zakúpili sme vyzúvačku, prezúvačku a zdvihák pre odbor autoopravár – mechanik 

- dielňa autoopravárov sa doplnila novým diagnostickým programom a novou klimatizačnou 

jednotkou 

- 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  

- zmodernizovala sa cvičná učebňa pre odbor cukrár 

- zakúpila sa nová moderná pec /konvektomat/ a zariadenia 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. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2014                     61.095,74 € 

z toho: vlastné prostriedky                                                                                  31.902,39 € 

            prostriedky z projektu EÚ                                                                       29.193,35 € 

 

b. Príjmy 

 

Príjmy z rozpočtu PSK na prenesené kompetencie boli      963.718,00 € 

Príjmy z vlastných zdrojov  - škola         198.580,58 € 

za: 

 nájom               95.039,00 € 

 ostatné príjmy              103.541,58 € 

 

Príjmy z finančných darov                                                                                  2.100,00 € 

Príjmy z projektu EÚ                                                                                        41.451,55 € 

 

Príjmy spolu         1.205.850,13 € 

 

c. Výdavky 

 mzdy         608.917,65 € 

 poistné a príspevok zamestnávateľa     222.121,95 €  

 bežné transfery            4.178,83 € 

 výdavky na tovary a služby                  369.165,43 € 

z toho: 

o cestovné             4.896,07 € 

o energie         162.876,61 € 
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o materiál           15.046,21 € 

o dopravné             3.233,56 € 

o opravy a údržba          35.678,99 € 

o ostatné služby        147.433,99 € 

 

Výdavky celkom:         1.204.383,86 € 
 

 

d. Kapitálové výdavky 

 

V rámci kapitálových výdavkov PSK neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky 

a taktiež neboli ani použité na nákup majetku z vlastných zdrojov. 

 

 

e. Vzdelávacie poukazy  

 

Príjem vzdelávacie poukazy                       8.220,00 € 

Čerpanie                                                                                                          8.220,00 €     

    

Prostriedky určené na vzdelávacie poukazy boli použité na mzdy a odvody, na činnosť a  

materiálno-technické vybavenie krúžkov, ostatné režijné náklady. 

 

 

f. Dary 

 

Škola prijala finančné dary vo výške                                                                   2.100,- € 

 

 

 Finančné dary na základe darovacej zmluvy: 

- Materiálno – technické zabezpečenie (software) učebného odboru autoopravár v celkovej 

hodnote 1.377,80 € 

- Propagácia učebných a študijných odborov v celkovej hodnote 120,- € 

- Materiálno – technické zabezpečenie študijného odboru operátor drev. a náb. výroby 

a učebného odboru stolár v celkovej  hodnote 205,10 €  

- Materiálno – technické zabezpečenie učebného odboru cukrár v celkovej  hodnote 198,- €  

- Materiálno – technické zabezpečenie učebného odboru kaderník v celkovej  hodnote 

199,10€  

 

 

g. Projekt EÚ  

 

Zostatok finančných prostriedkov z roku 2014                                               29.193,35 € 

Príjem finančných prostriedkov z projektu EÚ                        41.451,55 € 

Čerpanie                                                                                                           70.644,90 €     

    

Prostriedky boli určené a použité na osobné náklady, nákup IKT, nákup zariadenia a prostriedkov 

pre odbor gastronómie a kozmetiky, školiaci a pomocný materiál, školenia, ubytovanie, stravovanie 

a doprava pedagógov. 

 



 - 33 - 

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

2015/2016, vyhodnotenie plnenia 

 

- zachovať širokú paletu študijných a učebných odborov 

- 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 

 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 
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Slabé stránky školy:  

 je potrebné zintenzívniť informovanosť verejnosti o možnostiach štúdia na škole 

s cieľom zvýšiť počet prijímaných žiakov 

 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 zameraných na zvyšovanie odbornosti 

 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 

absolventov SOŠ na trhu práce bola priemerná. Podľa našich informácií 9 absolventov pokračuje 

v štúdiu na VŠ, 42 absolventov pokračuje v nadstavbovom štúdiu, 50 absolventov našlo uplatnenie 

v praxi, 13 absolventov sa hlásilo na ÚPSVaR a 2 absolventky sú na materskej dovolenke.  

 

 

 

V Humennom  19.09.2016 

 

 

 

        RNDr. Oľga Skysľaková 

              riaditeľka školy 


