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SPRÁVA  O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI,  VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH  ŠKOLY  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2016/2017 
 

 

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, Ing. Anna Petrovčinová, Svetlana Škutová, Mgr. Jana Koľová, 

Stanislav Ščerba, Antónia Fedáková, Branislav Petrovčin 

Predseda Rady rodičov: Jozef Gábor  

Predseda Rady žiakov: Branislav Petrovčin /II.A/ 

 

 

 

 

b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so ŠVVP 

 

K 15.09.2016 študovalo na  škole 419 žiakov, z toho 264 žiakov denného štúdia a  155 žiakov 

nadstavbového štúdia, z ktorých 43 malo externú formu štúdia. Z celkového počtu žiakov bolo  29 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

K  30.06.2017 ukončilo školský rok 382 žiakov, z toho 259 žiakov denného štúdia a 123  žiakov 

nadstavbového štúdia.  

Počas školského roka pristúpili 8 žiaci (prestúpili z iných škôl), 12 žiakov prerušilo štúdium, 1 žiak 

prestúpil na inú školu, 34 žiakov zanechalo štúdium pre nezáujem alebo z rodinných dôvodov.  
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c) Údaje o počtoch a  úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí 

na štúdium na stredné školy 

 

 

Tento údaj sa neudáva. 

 

 

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

 

Do I. ročníka SŠ sa zapísalo 83  žiakov z  9. ročníka, 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 75 uchádzačov. Boli otvorené 3 triedy 

nadstavbového štúdia. 

 

 

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

vzdelania 

  

e.1) Prospech - denné štúdium 

 

Z celkového počtu 259 žiakov denného štúdia na konci školského roka 2016/2017 

- prospelo s vyznamenaním   55 žiakov  (21,23 %) 

- prospelo veľmi dobre   50 žiakov  (19,30 %) 

- prospelo     151 žiakov  (58,30 %) 

- neprospelo (z viac predmetov)  1 žiak    (0,38 %) 

- neklasifikovaní    2  (0,77 %) 

Celkový študijný priemer je 2,18. /I. ročník – 1,96, II. ročník – 2,36, III. ročník –2,20, IV. ročník – 

2,07./ Najlepší prospech dosiahli triedy III.CS – sociálno-výchovný pracovník (1,49), I.B – 

kaderník (1,51) a IV.CS – sociálno-výchovný pracovník (1,59). Najhorší prospech bol v triedach 

II.AS –hostinský  (2,95) a  III.DS – ODNV (2,79) .  

 

Trieda Odbor Počet Priemerný 

prospech 

PV PVD P N Neklas. SP   

2 

SP 

3 

SP 

4 

I.A 2487 H 01 21 2,40 0 4 17 0 0 0 0 0 

I.AS 2964 H 10 1,95 4 1 5 0 0 0 0 0 

I.B 6456 H 13 1,51 9 2 2 0 0 0 0 0 

I.BS 6489 H 17 2,26 1 4 12 0 0 1 0 2 

I.C 6446 K 15 1,92 1 6 8 0 0 2 1 0 

I.CS 7661 M 10 1,77 4 0 5 0 1 2 0 0 

II.A 2487 H 01 14 2,33 1 5 8 0 0 0 0 0 

II.AS 6489 H 10 2,95 0 1 9 0 0 0 0 0 

II.B 6456 H 12 1,89 4 2 6 0 0 0 0 0 

II.BS 2964 H 8 2,49 1 0 7 0 0 0 0 0 

II.C 6446 K 12 2,49 2 2 8 0 0 0 0 0 

II.CS 7661 M 9 2,04 1 5 3 0 0 0 0 0 

III.A 2487 H 01 17 2,53 3 2 12 0 0 0 0 0 

III.BK 6456 H 11 2,30 3 1 6 1 0 0 0 0 
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III.BH 6489 H 8 2,37 2 1 5 0 0 0 0 0 

III.BC 2964 H 8 2,41 1 1 6 0 0 0 0 0 

III.C 6362 M 10 1,79 3 5 2 0 0 0 1 0 

III.CS 7661 M 9 1,49 5 1 3 0 0 0 0 0 

III.D 3765 M 10 2,26 2 1 7 0 0 2 0 0 

III.DS 3341 K 6 2,79 0 1 5 0 0 2 0 0 

IV.C 6362 M 16 2,22 4 1 11 0 0 3 0 0 

IV.CS 7661 M 8 1,59 4 2 1 0 1 0 0 0 

IV.CD 3341 K 5 2,42 0 2 3 0 0 0 0 0 

SPOLU  259 2,18 55 50 151 1 2 12 2 2 

 

 

e.2) Prospech - nadstavbové štúdium 

 

Z celkového počtu 123 žiakov nadstavbového štúdia na konci školského roka 2016/2017 

- prospelo s vyznamenaním   17 žiakov  (13,82 %) 

- prospelo veľmi dobre   15 žiakov  (12,19%) 

- prospelo     81 žiakov  (65,85%) 

- neprospelo (z viac predmetov)  3 žiakov (0,24 %) 

- neklasifikovaní    0     (0,00% ) 

Celkový študijný priemer je 2,40. / I. ročník NŠ – 2,24,  II. ročník NŠ –2,65 

Najlepší prospech dosiahli triedy II.N – podnikanie v remeslách a službách (1,94) a I.M– 

podnikanie v remeslách a službách (1,98). Najhorší prospech bol v triedach  II.L –  vlasová 

kozmetika(3,10) a  II.M – strojárstvo2,90). 

 

 

Trieda Odbor Počet Priemerný       

prospech 

PV PVD P N Neklas. 

I.K 6421 L 12 2,38 1 3 8 0 0 

I.KS 2414 L 01 9 2,47 0 1 8 0 0 

I.L 6426 L 15 2,14 1 4 10 0 0 

I.M 6403 L 23 1,98 5 2 13 0 0 

II.K 6421 L 12 2,67 1 0 11 0 0 

II.L 6426 L 14 3,10 2 1 6 2 0 

II.M 2414 L 01 18 2,90 0 2 15 1 0 

II.N 6403 L 20 1,94 7 2 10 0 0 

SPOLU  123 2,40 17 15 81 3 0 
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e.3) Maturitné skúšky 

 

EČ a PFIČ MS zo SJL sa konala 14. marca 2017, EČ a  PFIČ MS z ANJ, NEJ a RUJ sa konala 15. 

marca 2017. PČOZ v dňoch od 27 marca 2017 do 29 marca 2017, TČOZ v dňoch 29.5.- 01.6.2017. 

Z celkového počtu 85 maturantov úspešne zmaturovalo 85 žiakov. Priemerná známka za  maturitné 

skúšky je 2,29. 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 52 52,88 % 55 41,27 % 55 12 9 9 22 0 2,79 52 

NEJ B1 17 70,78 % 17 46,76 % 17 8 1 2 7 0 2,35 17 

RUJ B1 16 65,21 % 16 55,31 % 16 4 5 6 1 0 2,25 16 

SJL  85 64,09 % 88 48,25 % 88 26 37 20 2 0 1,98 85 

TČOZ  85     24 26 17 18 0 2,34 85 

PČOZ  88     30 34 14 9 1 2,08 88 

 

 

 

e.4) Záverečné skúšky 

 

ZS sa konali v dňoch 16.-21. júna 2017. Zúčastnilo sa ich 43 žiakov v štyroch učebných odboroch. 

S vyznamenaním prospelo 9 žiakov, veľmi dobre prospelo 7 žiakov, prospelo 27 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 17 4 1 12 0 2,55 

cukrár 2964 H 8 1 4 3 0 2,08 

kaderník 6456 H 10 3 2 5 0 2,00 

hostinský, hostinská 6489 H 8 1 0 7 0 2,41 

SPOLU   43 9 7 27 0 2,26 

 

 

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 2016/17  88,35 ospravedlnených 
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a 3,85 neospravedlnených hodín. Najlepšie triedy v dochádzke boli IV.CD – ODNV (8,80), III. BC 

– cukrár (54,13) a IV.CS sociálno-výchovný pracovník (56,50)). Najhoršie triedy v dochádzke boli 

III.C – kozmetička a vizážistka (128,80), II.CS - sociálno-výchovný pracovník (125,44) a II.CS –  

sociálno-výchovný pracovník (124,40). 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 21 1833 87,29 1823 86,81 10 0,48 

I.AS 2964 H 10 1037 103,70 1037 103,70 0 0,00 

I.B 6456 H 13 1028 79,08 1022 78,62 6 0,46 

I.BS 6489 H 17 1817 106,88 1313 77,24 504 29,65 

I.C 6446 K 15 1365 91,00 1285 85,67 80 5,33 

I.CS 7661 M 10 1254 125,40 1200 120,00 54 5,40 

II.A 2487 H 01 14 1260 90,00 1260 90,00 0 0,00 

II.AS 6489 H 10 727 72,70 727 72,70 0 0,00 

II.B 6456 H 12 1431 119,25 1406 117,17 25 2,08 

II.BS 2964 H 8 629 78,63 621 77,63 8 1,00 

II.C 6446 K 12 1330 110,83 1296 108,00 34 2,83 

II.CS 7661 M 9 1129 125,44 1091 121,22 38 4,22 

III.A 2487 H 01 17 1555 91,47 1541 90,65 14 0,82 

III.BK 6456 H 11 747 67,91 747 67,91 0 0,00 

III.BH 6489 H 8 606 75,75 594 74,25 12 1,50 

III.BC 2964 H 8 433 54,13 433 54,13 0 0,00 

III.C 6362 M 10 1288 128,80 1250 125,00 38 3,80 

III.CS 7661 M 9 990 110,00 990 110,00 0 0,00 

III.D 3765 M 10 1097 109,70 1068 106,80 29 2,90 

III.DS 3341 K 6 749 124,83 711 118,50 38 6,33 

IV.C 6362 M 16 1079 67,44 989 61,81 90 5,63 

IV.CS 7661 M 8 452 56,50 434 54,25 18 2,25 

IV.CD 3341 K 5 44 8,80 44 8,80 0 0,00 

SPOLU   259 23 880 92,20 22 882 88,35 998 3,85 
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e.6) Dochádzka – nadstavbové štúdium 

 

Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka v 2. polroku školského roku 2016/17 bol 46,82 

ospravedlnených a 10,43 neospravedlnených hodín. Najlepšie triedy v dochádzke boli II.M – 

strojárstvo (38,61), II.L – vlasová kozmetika   (70,57). Najhoršie triedy v dochádzke boli I.K – 

spoločné stravovanie(128,92) a I.L – vlasová kozmetika   (115,3). 

 

Trieda Odbor Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 

na 

žiaka 

Osprave 

dlnené 

Ospr. 

na 

žiaka 

Neospra 

vedlnené 

Neosp. 

na 

žiaka 

I.K 6421 L 12 1547 128,92 1434 119,50 113 9,42 

I.KS 2414 L 01 9 1020 113,33 929 103,22 91 10,11 

I.L 6426 L 15 1730 115,33 1664 110,93 66 4,40 

I.M 6403 L 23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II.K 6421 L 12 1063 88,58 532 44,33 531 44,25 

II.L 6426 L 14 988 70,57 758 54,14 230 16,43 

II.M 2414 L 01 18 695 38,61 443 24,61 252 14,00 

II.N 6403 L 20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SPOLU  123 7 043 57,26 5 760 46,82 1 283 10,43 

 

 

 

 

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 12 žiakov hodnotené 2. stupňom, 2 žiaci hodnotení 3. stupňom a 2 žiaci hodnotení 4. 

stupňom.Vylúčení zo štúdia boli 2 žiaci. Riaditeľka školy udelila 13 pokarhaní. Za výborný 

prospech, dobrú dochádzku, vzorné správanie a reprezentáciu školy bolo udelených 72 pochvál 

riaditeľkou školy s vecnou odmenou, ktorú poskytla Rada rodičov. 

 

 

e.8) Správanie – nadstavbové štúdium 

 

Nehodnotí sa. 

 

 

 

f) Zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, zoznam učebných plánov 

 

kód  odbor – zameranie číslo učebného plánu 

  4 – ročné študijné s maturitou  

3341 M  Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  ISCED 3A   
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6362 M  Kozmetička a vizážistka  ISCED 3A   

7661 M  Sociálno-výchovný pracovník  ISCED 3A   

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   

6403 L  Podnikanie v remeslách a službách  ISCED 3A 

 

 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

 

V školskom roku 2016/2017 bolo v SOŠ Humenné zamestnaných 61 zamestnancov, z toho 43 

pedagogických zamestnancov (2 na MD, resp. RP, 1 vo výkone verejnej funkcie) a 16 

nepedagogických zamestnancov.  

 

zamestnanci počet muži ženy 

pedagogickí, z toho  45 9 36 

   učitelia SŠ 30 7 23 

   majstri odbornej výchovy 15 2 13 

nepedagogickí, z toho 16 5 11 

   administratívni zamestnanci  5 1 5 

   robotnícke profesie 11 5 6 

Spolu 61 14 47 

 

 

Plnenie kvalifikačných predpokladov 

 

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

atest. 

2. 

atest. 

ped. 

vzdel. 

   učitelia SŠ - -  1 5 11 11 11 11 28 

   majstri OV 1 3 7 3 1 - 1 - 15 

Spolu 1 3 8 8 12 11 12 11 43 

          

 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

Od 2.9.2016 do 28.6.2017 Dominika Hudáková úspešne absolvovala adaptačné vzdelávanie; 

uvádzajúcim pedagogickým  zamestnancom bola hlavná majsterka Mgr. Monika Harvanová.   
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PhDr. Kudzejová a Mgr. Šimková sa prihlásili do projektu ENGLISH GO. 

Mgr. Halgašová a PhDr. Kudzejová sa zúčastnili školenia v anglickom jazyku pod názvom „Mini 

seminár OXFORD“. 

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. Najpaverová absolvovala dňa 21.11.2016 aktualizačné vzdelávania s názvom Využitie 

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

konkurencieschopnosti školy a školského zariadenia. 

Ing. Petrovčinová absolvuje prípravné atestačné vzdelávanie k I. atestácií na MPC Prešov. 

 

 

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 2016/2017 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 v domácnosti a v škole. 

Nástenka poskytuje i návod ako s odpadom priamo nakladať, aby sa dosiahla jeho 

minimalizácia a šetrenie surovinami.                                                                                                                                                                                                            

 Nástenky „Zdravý životný štýl“ a „Liečivé bylinky“ urobila vo svojej triede v pavilóne A 

Mgr. Mária Tutková.  Na triednickej hodine bola k týmto témam  beseda. 

Cieľ: Viesť žiakov k tomu, aby sa zdravo stravovali, cvičili a tým predchádzali obezite. Tiež 

je dôležitý pitný režim a na to sú vhodné bylinkové čaje. Mnohé liečivé bylinky rastú 

priamo v areáli našej školy.                                                                                                                                                                   

 Hlasovanie o Strom roka 2016 

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

hlasovali o Strom roka 2016. Nadácia Ekopolis vyhlásila už 14. ročník ankety, ktorej 

cieľom je upozorniť na krásu a hodnotu stromov a vzbudiť záujem o životné prostredie. 

Komisiou bolo vybratých 12  stromov, ktoré boli zverejnené aj na našej centrálnej nástenke.  

 K tejto téme sme pripravili  aj  reláciu do školského rozhlasu, a to 23. septembra 2016.  

 

 

Október: 

 Deň jabĺk 

14. októbra 2016 sme zorganizovali „Deň jabĺk“, ktorý sa líšil od tradičných akcií tým, že 

žiaci mali možnosť ochutnať jabĺčka, ktoré dozreli priamo v areáli našej školy a boli naozaj 

chutné.  

Cieľ: Zdôrazniť význam konzumácie ovocia z domácich zdrojov. Poukázať na prínos jabĺk 

pre racionálnu výživu a tým aj naše zdravie. Tiež podporiť kladný vzťah žiakov 
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k životnému prostrediu. Viesť ich k tomu, aby si viac všímali svoje okolie a stromy, vážili si 

ich a ochraňovali. 

 

 

 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.                                                      

Cieľ: Vysvetliť súvislosť medzi zdravou výživou a naším zdravím. Prevencia 

onkologických a iných   ochorení. 

                                                                                                                                                                               

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

Dňa 13.10. 2016 pomáhalo na námestí v Humennom pri infostánku Lesoochranárskeho 

zoskupenia VLK osem žiakov našej školy z  tried I.L , II. B a III. C. Išlo o týchto žiakov: 

Dominika Delejová, Mária Birbičová, Natália Durilová, Tatiana Tóthová, Eva Dzurjaková, 

Nikola Kidalová, Pavlína Demeterová a Patrícia Buríková. 14. októbra ich vystriedalo 

ďalších šesť žiakov z I. L a II. B. Boli to : Lenka Kelčáková, Kristína Hojsová,, Monika 

Veľká, Kristína Palšová a Veronika Fecenková, Mária Suchaničová. 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. 

             Cieľ: Rozvíjať vzťah k životnému prostrediu, naučiť sa zodpovednosti za svoje správanie a  

             konanie voči prírode, vnímať život ako najvyššiu hodnotu.     

              

November: 

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

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

ohrozovaní vody a celkovom znečisťovaní životného prostredia, ktoré prezentovali 

spolužiakom. 

 December: 

 Prednášky pre žiakov prvého ročníka                                                                                     

Dňa 02. 12. 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. 

             Cieľ: Oboznámiť sa s činnosťou organizácie, pochopiť príčiny globálnych ekologických      

problémov a objasniť  alternatívne spôsoby riešenia týchto problémov.  

 

Február: 

 Naučme sa šetriť- relácia v školskom rozhlase 

 V tejto relácii odznela výzva pre všetkých spolužiakov na šetrné zaobchádzanie s vodou, 

elektrickou energiou a materiálmi. Čítali Michal Džatko a Michaela Jenčová, žiaci tretieho 

ročníka. Relácia bola 10. februára 2017. 

Cieľ: Zmena spotrebiteľského správania 

 Prednášky pre žiakov prvého ročníka                                                                                     

Dňa 22. 02. 2017 sa uskutočnili prednášky pre žiakov I.A, I.B, I.C triedy na tému : Živý 

a mŕtvy les, záchrana prirodzených lesov, funkcia lesa a možnosti záchrany lesov. 
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Z fondu Rady rodičov na našej škole bolo zoskupeniu VLK venovaných 15 eur, ktoré budú 

použité na činnosť tohto lesoochranárskeho zoskupenia. 

             Cieľ: Význam lesov pre životné prostredie, človeka a jeho zdravie 

 

Marec: 

 Jarné upratovanie 

Dňa 3. 3. 2017 žiaci našej školy upratali areál aj okolie školy. Vyzbierali všetky odpadky, 

ktoré kazili dojem pri vstupe do našej školy. 

Cieľ: Pestovať u žiakov estetické cítenie a zodpovednosť za čisté životné prostredie. 

Apríl: 

 Deň Zeme – relácia v školskom rozhlase 

Táto relácia  odznela 26. apríla, čítali Simona Kotěšovská a Veronika Fecenková z II. B 

Cieľ: Poukázať na zraniteľnosť našej planéty, znečisťovanie Zeme, zamyslieť sa nad tým, 

ako zabrániť ďalšiemu znečisťovaniu. 

 

Máj: 

 Deň Slnka 

 2. mája sa oslavuje Deň Slnka, bez ktorého by život na Zemi nebol možný. Práve významu 

Slnka pre rastliny, živočíchy aj človeka sa venovala pani Mgr. Šamudovská, ktorá na 

hodinách fyziky a  HVY premietla žiakom prezentáciu o Slnku, jeho vlastnostiach, využití 

jeho nekonečnej energie v našom živote. Žiaci potom o tejto téme diskutovali. Prezentáciu 

pripravila Mgr. Tutková.                                                                                   

 Starostlivosť o predzáhradku v areáli našej školy  

 Kurz zameraný na ochranu človeka a zdravia 

Tohto roku sa tento kurz konal od 29. mája do 1. júna. Súčasťou kurzu boli dve prednášky 

s enironmentálnou tématikou. Prednášal pán Viliam Bartuš z Lesoochranárskeho 

zoskupenia VLK- Východné Karpaty. Tretí deň bol využitý na prechádzku do prírody.  

 

Jún:  

 Rozvoj čitateľskej gramotnosti: Globalizácia – cesta k lepšej planéte 

 Relácia v školskom rozhlase k tejto téme sa uskutočnila 8. júna 2017. 

             Čítali Veronika Fecenková  a Michaela Kuncová. 

Posledné vyučovacie hodiny chémie tohto školského roka  v triedach I. A a I. C boli využité 

na rozvoj čitateľskej gramotnosti.  Žiaci na základe relácie a prečítaného textu mali 

pochopiť význam slova globalizácia a získať predstavu o tom, aké je postavenie mládeže 

v procese globalizácie.  

Cieľ: Pochopiť pojem globalizácia, jeho negatívne a pozitívne stránky. 

 

 Svetový deň životného prostredia 

Tento deň si pripomíname  5. júna už od roku 1973 a to v deň, kedy sa konala prvá 

konferencia Organizácie spojených národov o životnom prostredí vo Švédskom Štokholme. 

V záverečnej deklarácii zaznelo, že človek je súčasťou i tvorcom svojho prostredia, ktoré 

mu dáva predpoklady na život a rozvoj. Túto myšlienku sme sa snažili vštepiť aj našim 

žiakom prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorá odznela deň pred koncom školského roka 

a to 29. júna.  Žiakov sme vyzvali, aby si upratali okolie pavilónov, aby si aj naše školské 

prostredie počas prázdnin oddýchlo a lepšie dýchalo. Väčšina žiakov pracovala usilovne . 

Okolie školy je čistejšie a poriadok nastal aj v triedach.  
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- v oblasti prevencie drogovej závislosti a iných sociálno – patologických  javov 

 

        V tomto školskom roku  sme  uskutočnili  akcie, ktoré boli zamerané  na  primárnu prevenciu 

drogových závislostí a potláčanie sociálno-patologických prejavov správania.  
V septembri  2016  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, šikanovanie,  násilie, rasizmus, 

xenofóbia, extrémizmus, týranie detí a iné. 

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

holokaustu a rasového násilia. 

       Dňa  26. 10. 2016 sa uskutočnil Deň otvorených dverí spojený s celoškolským rodičovským 

združením, na ktorom  koordinátorka informovala  rodičov, výchovných poradcov a žiakov 

základných škôl  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 6-roční, s  tvrdým alkoholom  už ako 10- roční, a to hlavne s kamarátmi, aby 

ich nevylúčili z 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 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. 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 šikanovaním sa  v škole skoro nestretávajú,  možno občas,  ale stretávajú    sa s    

ním  hlavne   na verejnosti,    na   diskotékach, v pohostinských zariadeniach, v parkoch, v chatách, 

lebo tam si to viac môžu  mladí ľudia dovoliť jako v školách. S problematikou fašizmu,  

extrémizmu, xenofóbie,  rasizmu či  týrania   sme    sa v našej škole zatiaľ nestretli, ale snažíme sa 

tomu  preventívne predchádzať na vyučovacích hodinách slovenského jazyka, občianskej náuky, 

dejepisu, náboženskej výchovy, cudzích jazykov, etiky, estetiky, ale i   odborných predmetov, 

a zároveň objasňujeme príčiny a zlo tohto asociálneho neduhu spoločnosti. Okrem toho 

navštevujeme rôzne akcie s touto problematikou poriadané CVČ alebo    MKaSS .  

       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 a žiaci boli prostredníctvom triednych učiteľov oboznámení 

o Zákone 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 PaedDr. Dana Balková  odvysielala   aj 

rozhlasovú reláciu na tému  škodlivosť fajčenia. Okrem toho sme urobili súťaž o najkrajší  výkres 

zameraný  proti akýmkoľvek formám drog. Najkrajšie výkresy vytvorili: K.    Sijanská – III.  B, M. 

Jenčová – III.C,  M. Čemsák – III. D. 

      30. novembra 2016   sa žiaci   našej školy   zúčastnili  v MsKS na filmovom predstavení  s 

protidrogovou tematikou pod názvom  MALLORY.   Dokumentárny film Heleny Třeštíkovej, 

ktorý  13 rokov sledoval  hlavnú hrdinku Mallory, ktorá   sa po ťažkých životných peripetiách 

odhodlala vrátiť do bežného života a  po narodení syna sa dokázala vymaniť z drogovej závislosti 

a zvládla   aj obdobie, kedy sa ocitla s dieťaťom na ulici,  našich žiakov veľmi zaujal.  Film 

http://kalendar.azet.sk/pamatne-dni/popis/2014-9-9/
http://kalendar.azet.sk/pamatne-dni/popis/2014-9-9/


 - 12 - 

priniesol množstvo nových momentov, ako stretnutie s J. Bartoškom, ktorý jej veľmi pomohol, 

niekoľko ďalších nevydarených vzťahov, neustály boj o možnosť bývania, arogancie úradníkov, 

problémy so zamestnaním, ale  Mallory sa aj po množstve životných faciek k drogám nikdy 

nevrátila. Je obdivuhodné, že dnes študuje na strednej odbornej škole a svoje uplatnenie našla 

v pomoci ľuďom na okraji spoločnosti. Tento film o nádeji, že každý má šancu zmeniť svoj život, 

získal cenu na MFF  Karlových Varoch v roku 2016 za najlepší dokument.     

       1. december je každoročne  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 

prostredníctvom svojich triednych učiteľov informovaní 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 v mesiaci jún prebiehala aj tvorba výtvarných prác pri príležitosti 

Medzinárodného dňa boja protidrogovej   závislosti. Najkrajšie  práce vytvorili:   Michaela 

Jenčová – III.CS,  Tatiana Thótová  - III.CS, Kristína Mochnaľová – II. CS, Božena Gabčová – II. 

CS a Marián Staško – II. CS. 

 

 

- akcie v oblasti VMR  

 

       V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Humennom 

boli zrealizované nasledujúce aktivity: 

   Začiatok školského roka bol zameraný na „ADAPTAČNÝ PROCES A EFEKTÍVNE 

UČENIE“ v prvých ročníkoch 6.10.2016, 4.11.2016. Vzhľadom na špecifickú situáciu a počet 

integrovaných študentov v I.A bola táto téma špeciálne pre nich vysvetľovaná obsiahlejšie a 

pomalšie v termínoch 6.10. a 4.11.2016. 

    V dňoch 10.10., 8.11. a 22.11.2016 bol pre problémovú triedu II.B zrealizovaný program 

„POVEDZ TO PRIAMO – KOMUNIKÁCIA V TRIEDE“ na tréning komunikácie, ako 

prevencia agresivity a zlepšenie úcty, rešpektu voči spolužiakom a učiteľom, na vzájomnú reflexiu, 

so zameraním na vnímavosť, ohľaduplnosť, sebareflexiu. 

   V II.A bol realizovaný programe „POVEDZ TO PRIAMO“ za účelom zlepšenia komunikácie, 

asertivity, úcty, rešpektu a tolerancie v termínoch 8.11 a 23.11.2016. 

    Vzhľadom na vysokú nezamestnanosť bol v tretích ročníkoch realizovaný program na kariérové 

poradenstvo a prevenciu nezamestnanosti “AKO BYŤ ÚSPEŠNÝ V REMESLÁCH“ v termínoch 

15.11. a 1.12.2016. Zameraný na hľadanie zdrojov pre úspešnosť v záujmoch, schopnostiach 

a vedomostiach od detstva. V programe sú využité motivačné faktory a informácie o perspektívach 

na trhu práce. 

    V I.A bol realizovaný program VIEME BYŤ TOLERANTNÍ? na zlepšenie atmosféry, úcty 

rešpektu, sebaprijatia a vzájomného prijatia, sebareflexie a vzájomnej reflexie, tolerancie ako 

prevencia intolerancie v termínoch 14.11., 30.11.2016. S touto triedou sa bude naďalej pracovať, 

nakoľko vykazuje veľa komunikačných zlozvykov, neúcty a nerešpektu voči vyučujúcim a sebe 

navzájom. Preto sme ich na podnet triednej učiteľky aj ďalších vyučujúcich zaradili aj do programu 

POVEDZ TO PRIAMO – KOMUNIKÁCIA UČITEĽ ŽIAK. Na zlepšenie a tréning komunikácie. 
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V problémových triedach sa oplatí realizovať programy, v ktorých sa pôsobí na všetky tri zložky 

zmeny postojov: kognitívnu, emocionálnu a konatívnu, aby sa dosiahla hlbšia zmena a tréning 

správnych foriem reagovania. Zatiaľ bol realizovaný 15.12.2016 a 26.1.2017. 

    V dňoch 20.2. a 21.2.2017 boli zrealizované pre končiace ročníky lV.C, II.K, II.L, II.M besedy 

zamerané na zvládnutie stresu pred maturitou pod názvom „AKO ZVLÁDNUŤ MATURITU 

BEZ STRESU“, čo pomohlo študentom zodpovedať otázky súvisiace s pozornosťou, 

koncentráciou, režimom dňa, psychohygienou a formami učenia pre rôzne povahy a temperamenty. 

     Programy zamerané na výchovu k manželstvu a rodičovstvu pod názvom “AKO SA UTVÁRA 

LÁSKA“ a „VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU“ pre druhý ročník – II.A, II.B 

a II.C boli realizované v termínoch 27.2., 2.3. a 28.3.2017. Práve pre možnosť diskutovať o tak 

dôležitých témach pre tento vek a zároveň diskutovať o fámach a faktoch a vedecky dokázaných 

informáciách súvisiacich so vzťahom medzi ženou a mužom. 

     V 2.polroku pokračoval v treťom ročníku program na kariérové poradenstvo a prevenciu 

nezamestnanosti „AKO BYŤ ÚSPEŠNÝ V REMESLÁCH“ v termínoch 3.4. a 10.4.2017, ktorý 

je zameraný na hľadanie zdrojov v osobnosti pri rozhodovaní o budúcom povolaní. Upozorňuje na 

perspektívne a neperspektívne oblasti na trhu práce a pomocou tréningu sociálno – psychologickej 

zručnosti pripravuje na konkurz.  

      Na podnet Mgr. Lukáčovej bola dňa 19.04.2017 zrealizovaná aktivita na tému „Efektívna 

komunikácia“ pre žiačky IV.CS – študijný odbor sociálno-výchovný pracovník. Ako používať 

verbálnu aj neverbálnu komunikáciu – mimiku, gestikuláciu, reč tela, to všetko treba ovládať, aby 

komunikácia bola efektívna. 

     Vzhľadom na rizikový vek sa v prvom ročníku realizoval program zameraný na prevenciu 

závislosti „VIEME, ŽE... – PREVENCIA ZÁVISLOSTÍ“, v termíne 20.4. a 2.5.2017.                                    

     Pre vážnosť problematiky obchodovania s ľuďmi a na základe odporúčaní POP sa v triedach 

III.A, III.B, III.C realizoval program „NIKTO NIE JE NA PREDAJ“ v termíne 23.3.2017 a pre 

žiakov III.D 5.6.2017. Študenti po tejto aktivite budú vedieť čo je obchodovanie s ľuďmi, formy 

obchodovania a najčastejšie typy obetí, ako bezpečne vycestovať za prácou do zahraničia, ako sa 

nestať obeťou, určiť dôveryhodnosť inzerátu s ponukou práce, zorientovať sa v krízovej situácii 

a na koho sa majú v prípade núdze obrátiť. 

         V rámci preventívnych aktivít, ktoré sú vykonávané na SŠ v Humennom sa zvyšuje 

povedomie o danej problematike, o rizikách, ale aj o možnostiach, ako im predchádzať a ako riešiť 

krízové situácie. Preventívna aktivita je robená zážitkovou formou. Na zapojenie študentov sa 

využívajú rôzne hry a filmy, ktoré predstavujú reálne príbehy. 

 

   

- športové akcie  

 

V školskom roku 2016/2017 podľa plánu práce PK TV sme realizovali telovýchovné, športové 

podujatia a súťaže pre družstvá a jednotlivcov:  

23.09.2016 Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy druhého ročníka, ktorého sa 

zúčastnili  žiaci II.A,B,C triedy . 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.  
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30.092016 Účelového cvičenia na ochranu života a zdravia sa zúčastnili triedy prvého ročníka 

I.A,B,C. 

9.11.2016 sme na našej škole uskutočnili súťaž v streľbe zo vzduchovky.  Celkovým víťazom sa 

stal žiak Čemsak z III.D. Druhý v poradí skončíl Gabriš z III.A a tretí Brinkoš z II.M..   

7.12.2016 sa uskutočnilo finále školského kola v stolnom tenise. Do finále postupili víťazi 

jednotlivých tried. Víťazom turnaja sa stal Jalčák z II.M 

1. Jalčák II.M 

2. Kačur III.D   

3. Bazyľak III.D 

.14.12.2016 Sa uskutočnil futbalový turnaj medzi triedami našej školy. Súťažili medzi sebou triedy, 

systémom každý s každým, I.A, II.A, III.D. Celkovým víťazom sa stalo družstvo III. D. Baziľak, 

Čemsak, Šteklač, Šiňanský, Kačur, Hrivňak,Dutkovský. 

13.02.2017 sa uskutočnil basketbalový zápas medzi triedami III.D – II.A. Víťazmi sa stali žiaci 

III.D.Bazyľak, Hrivňak, Šiňanský, Šteklač, Čemsák, Dutkovský. 

15.02.2017 sa uskutočnil turnaj dievčat v stolnom tenise. Víťazkou sa stala žiačka Siváková z II.A, 

na druhom mieste skončila žiačka Fedáková z I.L a na treťom mieste skončila žiačka Orlíková 

z I.B.  

11.05.2017 sa uskutočnil medzitriedny turnaj zmiešaných družstiev vo volejbale.  

1.miesto I.A 

2.miesto III.B 

3.miesto I.K, III.D  

27.3. 2017  Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy prvého   ročníka, ktorého sa 

zúčastnilo 68 žiakov tried I. A, B, C. Cieľom účelového cvičenia bolo prehĺbiť svoje vedomosti 

a zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci, orientácii v teréne, prácu s mapou a buzolou a ochrane 

prírody. 

 29.5.- 31. 5. 2017   Trojdňový kurz na ochranu života a zdravia realizovaný dennou dochádzkou. 

Kurzu sa zúčastnilo  73  žiakov tried III. A, B, C, D .  Cieľom kurzu bolo prehĺbiť vedomosti 

a zručnosti žiakov nadobudnuté v jednotlivých predmetoch, na účelových cvičeniach, zvýšiť 

odolnosť organizmu pri fyzickej záťaži. V rámci kurzu žiaci absolvovali  exkurzie do záchrannej 

brigády a požiarneho útvaru v Humennom. Taktiež sa zúčastnili prednášky o poskytovaní prvej 

pomoci a ochrane prírody. 

 

20.6. 2017  Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy  druhého  ročníka, ktorého sa 

zúčastnilo 62 žiakov tried  II.A,B,C. Cieľom účelového cvičenia bolo prehĺbiť svoje vedomosti 
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a zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci, orientácii v teréne, prácu s mapou a buzolou 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 2016/2017 sa zúčastnili týchto športových podujatí a súťaží: 

 

 

24.10. 2016 Naša škola sa zúčastnila futsalového turnaja  SŠ, kde sme v skupine obsadili tretie 

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

Karoľ, Okoš, Ruščanský, Šteklač.  

25.4.2017   Obvodné kolo v atletike SŠ, ktorého bola SAŠŠ a Gymnázium arm. Gen. L. 

Svobodu  Humenné. Školu reprezentovali dve dievčatá a dvaja chlapci. 

Dievčatá   

  Danková Veronika Skok do diaľky 

  Zavadská Nikola Vrh guľou 

Chlapci: 

  Cichý Ján  skok do výšky, 100m 

  Gombita Mário vrh guľou, 100m 

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  
 

September 2016: 

 

- RNDr.Horníková zhotovila nástenku „Účesy-kozmetika-móda-krása-zdravie“ v D4 – odbornej 

učebni kaderníckych predmetov 

- Dňa 16. 9. 2016 Pamätný deň mesta Humenné, akcie sa zúčastnili žiačky III.C št. odboru 

kozmetička a vizážistka. Žiačky prevádzali líčenie karnevalových masiek pre deti na tvár, trblietavé 

tetovania na telo a súťažné líčenia.  Ako modelky im pózovali naše žiačky prvého ročníka. Po celý 

čas dievčatá sprevádzal náš maskot Mimoň, ktorý rozdával okoloidúcim letáky a propagačný 

materiál o našej škole. Za akciu bola zodpovedná Mgr. M. Vajdová. Zúčastnené žiačky: III.C - 

Slávka Rudyová, Zuzana Perháčová, Dominika Delejová, Mária Birbičová, Sandra Dzurková, 

Lucia Cichá, Natália Durilová,  I.C – Kornélia Franková, Alexandra Iskajcová. 
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- Dňa 21. 9. 2016 Jesenná múza. Žiačky z odborov kaderníčka a kozmetička a vizážistka opäť 

zabodovali. Dňa 21. septembra úspešne reprezentovali Strednú odbornú školu v Humennom v 

kadernícko – kozmetickej súťaži, ktorá sa konala v obchodnom centre Galéria Shopping Košice. 

Súťaž bola určená pre mladých módnych tvorcov, vizážistov, kaderníkov a návrhárov. 

Organizátorom bola agentúra Le Ren – Renáta Lencéšová. V odbore kaderník súťažila žiačka 

tretieho ročníka Nikola Taňkošová, ktorá si svojou vzornou prípravou, estetickým cítením a 

kreativitou vybojovala prvé miesto. V odbore kozmetička a vizážistka si svoju zručnosť vyskúšala 

žiačka štvrtého ročníka Viktória Merčáková. Aj ona dosiahla úspech vo svojej kategórii a 

umiestnila sa na druhom mieste. Téma bola pre obidve súťažiace rovnaká, a to „Jesenná múza“. 

Žiačky kládli dôraz na harmóniu, súlad a prirodzenú krásu. A oplatilo sa. Výsledky sú viac než 

jasné. Na súťaž ich pripravili majsterky odbornej výchovy Bc. Miriam Bujačková a Bc. Miroslava 

Kováčová. 

- Dňa 21.9.2016 sa zúčastnilo 45 žiačok 1.- 4. ročníka odbor - kaderník, kozmetik, kozmetička 

a vizážistka a 1.- 2. ročníka nadstavbového štúdia odboru vlasová kozmetika odbornej exkurzie 

v Košiciach. Žiačky si prezreli 3 expozície v Botanickej záhrade (expozícia orchideí, tropickej 

a subtropickej flóry, zbierka kaktusov a sukulentov) a zúčastnili sa aj na odbornej kadernícko-

kozmetickej súťaži Jesenná múza, ktorá sa konala v obchodnom centre Galéria Košice. 

Október 2016: 
 

-Dňa 26.10.2016  sa úspešne prezentovali naši žiaci pod vedením všetkých členov PK na Dni 

otvorených dverí ,,Škola so srdcom´´. Žiaci odborov kaderník Kidalová I.l, Taňkošová III.B, 

Kotešovská II.B, Fecenková II.B, Fedáková I.L, Demeterová II.B, Hrežová II.LV spolu s 

majsterkami OV Bc.Bujačkovou, Bc.Lojanovou 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 a Hudákovou líčili a upravovali modelky, ktoré sa zúčastnili 

módnej prehliadky, ktorá bola súčasť hlavného programu v telocvični.  Pre žiakov zo základných 

škôl pripravili ukážku súťažného líčenia na tému Jesenná múza, Malú školu líčenia a jesenné 

prístojové ošetrenie pleti. Diamantovú mikrodermabráziu predstavila žiačka Sandra Dzurková na 

modelke Lucii Cichej a prácu s Ozonizérom prevádzala Kristína Nevolníková na modelke Denise 

Karchovej. 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 ,,Rozmaznávanie rúk´´- 

ošetrenie rúk Japonskou manikúrou, masážami, lakovanie nechtov so zdobením . 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 vyzdobila pavilón D- inštalovala 

výstavku zeleniny, ovocia a byliniek s názvom     Jesenné plody - propagáciu zdravého životného 

štýlu.                                                                                          

 December 2016:  

- SOŠ v Humennom sa pod vedením RNDr. E. Šebákovej zapojila do 10. ročníka celoslovenskej 

kampane Červené stužky, ktorá vyvrcholila 1.12.2016, kedy si pripomíname Svetový deň boja 

proti AIDS. Zorganizovala viaceré aktivity. Školské kolo výtvarnej súťaže s tematickým 

zameraním kampane ,,Červená stužka v boji proti HIV/AIDS´´. Hlasovaním boli vybrané tri 

víťazné pohľadnice, ktoré boli zaslané do celoslovenskej súťaže.  Prednášky na vyučovacích 

hodinách Zdravovedy a Biológie a starostlivosti o zdravie na témy: Vírus HIV, Život s HIV. 
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Premietanie filmu Príbehy anjelov pre žiakov 1. a 2. ročníka študijného odboru sociálno- výchovný 

pracovník. Premietanie filmu In your face pre žiakov 3. a 4. ročníka študijných odborov 

Kozmetička a vizážistka, Kaderník a Sociálno- výchovný pracovník. Pripravila nástenku o kampani 

s ukážkami prác našich žiakov zapojených do výtvarnej súťaže. Dňa 12. 12. 2016 sa uskutočnila 

v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Humennom otvorená vyučovacia 

hodina zdravovedy.  

Cieľom projektu „Hrou proti ADIS“ bolo dať možnosť žiakom netradičným spôsobom, t.j. hrou 

získať základné informácie  o spôsoboch prenosu vírusu HIV, ako i ďalších pohlavne prenosných 

infekcií a premýšľať o vlastných postojoch a správaní v možných rizikových situáciách. Účastníci 

boli rozdelení do 5 skupín a absolvovali 5 stanovíšť:  cesty prenosu vírusu HIV; zábrana 

nežiaduceho, nechceného tehotenstva, pohlavne prenosných ochorení a HIV; láska, sexualita 

a ochrana pred HIV; sexualita rečou tela; život s HIV/AIDS.  

Projektu sa zúčastnili žiačky IV.C, IV.CS, II.L a I.L s vyučujúcimi odborných predmetov – RNDr. 

E. Šebákovou a RNDr. J. Horníkovou. 

 

- 7. decembra 2016 v rámci Európskeho týždňa zručností žiaci našich učebných a študijných 

odborov pod vedením majstrov odbornej výchovy a učiteľov prezentovali svoju zručnosť na 11. 

ročníku akcie „Mikulášske prekvapenie“. Za prípravu a realizáciu tohto podujatia boli zodpovedné 

členky PK - RNDr. J. Horníková, Mgr. D. Šamudovská. 

Deväť súťažných disciplín: Prezúvanie pneumatík; Montáž skrinky a skladanie plávajúcej 

podlahy; Súťaž v make-upe: Glamour líčenie – Vianočný večer a Vianočná párty – diskotéka;  

Súťaž v účesovej tvorbe: Mikulášske prekvapenie; Zdobenie cupcakes a muffin; Príprava 

slávnostného stola - Mikuláš – Vianoce - Silvester; Zdobenie netradičných stromčekov 

preverilo šikovnosť a tvorivosť žiakov v odboroch autoopravár, operátor drevárskej a nábytkárskej 

výroby, kozmetik, kozmetička a vizážistka, kaderník, cukrár, hostinský a spoločné stravovanie.  

Žiačky študijného odboru sociálno-výchovný pracovník sa predstavili nesúťažne s Tvorbou 

vianočných ozdôb z prírodných materiálov a papiera. Žiaci III.B učebného odboru hostinský – 

Lukáš Mihaľko, Marcel Jurčo a Michal Džatko sa postarali o chuťové poháriky všetkých 

prítomných, a to prípravou sladkých, chutných lievancov a nealkoholických miešaných 

nápojov „Mikulášske prekvapenie“. Zručnosť cukrárov prezentovala aj Slávnostná tabuľa 

„Torty – vianočná inšpirácia“. Svet fantastických ozdôb na torty, ako pracovať s marcipánom, 

vypichovať a tvoriť vianočné ozdoby – vločky, zvončeky, stromčeky predstavili žiačky III.B 

učebného odboru cukrár Claudia Feretová, Erika Hrežová, Annamária Rogalová. 

V pásme hovoreného slova a spevu oživili tradície našich starých mám Michaela Jenčová, Júlia 

Kuliková, Slávka Kunická, Michal Čemsák a Štefan Jakuba. Účastníkov podujatia zaujal 

vedomostný kvíz o našich odboroch pod názvom Dobre vedieť, v ktorom víťazstvo získalo 2-

členné súťažné družstvo – Adriana Gubacká, Alexandra Fedáková. 

Pozvanie prijali aj žiaci ZŠ Dargovských hrdinov, ZŠ Pugačevova a ZŠ Hrnčiarska  Humenné. 

V zmysle loga „Spoznajme sa navzájom“ sa žiaci základných škôl oboznámili s možnosťou štúdia 

na SOŠ, pozreli si súťaže zručnosti, zároveň si vyskúšali svoje manuálne schopnosti v tradičných 

remeslách autoopravár – cukrár – hostinský – stolár – kaderník, čo im umožní ľahšie sa rozhodnúť 

pre svoje budúce povolanie. 

Na 1. mieste v jednotlivých súťažných disciplínach sa umiestnili:  

Viktor Michal Fedák I.A autoopravár - Súťaž v prezúvaní pneumatík, 

Michal Čemsák III.D operátor drevárskej a nábytkárskej výroby - Súťaž zručnosti - montáž 

skrinky, skladanie plávajúcej podlahy, vedomostný test, 

Viktória Merčáková IV.C kozmetička a vizážistka - Súťaž v make-upe: Glamour líčenie – 

Vianočný večer, 

Bianka Račková II.C kozmetik -  Súťaž v make-upe: Vianočné líčenie – Diskotéka, 

Klaudia Sijanská III.B kaderník - Súťaž v účesovej tvorbe: Mikulášske prekvapenie, 
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Michal Džatko III.B hostinský - Slávnostné stolovanie „Vianoce“, 

Marek Fecenko I.B hostinský - Zdobenie netradičných stromčekov, 

Lukáš Bučko I.A cukrár - Zdobenie cupcakes, 

Lenka Škumaničová I.A cukrár - Zdobenie muffin. 

 

- Kudlovský Jarmok- prezentácia odborov na základnej škole Kudlovskej. Žiački Hudáková 

Adriana II.L, Červenáková Monika II.L, Hrežová Dominika II.L, Kuncová Michaela 2.B, 

Sochaničová Mária 2.B, Kotěšovská Simona 2:B, Fecenková Veronika 2.B- prezentovali odbor 

Kaderník vo vytváraní učesov, zapletaní vrkočov,... 

 

- 20. decembra 2016 sa žiaci IV.CD, III.DS študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej 

výroby a IV.C študijného odboru kozmetička-vizážistka, sociálno-výchovný pracovník zúčastnili 

exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Organizátorkami boli Ing. D. Fedorcová 

a Mgr. Darina Šamudovská. Pozreli si 2 expozície -  Sieň elektrických výbojov, tu si najskôr 

pozreli krátky film, ktorého témou bol Nikola Tesla, vynálezca a konštruktér mnohých elektrických 

strojov a prístrojov, a potom  vidili a na vlastnej koži si vyskúšali vysokonapäťové efekty, vstupy 

do Faradayovej klietky, Teslove transformátory a frekvenčné zosilňovače, plazmovú guľu. 

V druhej expozícií - Vedecko-technické centrum, sa na viac ako 100 interaktívnych exponátoch, 

zábavno-náučnou formou oboznámili so základmi vedy a techniky, akustickými javmi a vyskúšali 

si zaujímavé optické klamy a ilúzie v 2D a 3D prevedení. 

 

Február  2017:  
 

- 10.februára sa konal v Bratislave 32. ročník veľtrhu kozmetiky INTERBEAUTY. V súťaži 

dekoratívnej kozmetiky na témuBábika našu školu reprezentovala žiačka IV.C odbor kozmetička a 

vizážiska – Viktória Merčáková, v disciplíne Frida Kahlo – žiačka I.C odbor kozmetik – 

Alexandra Iskajcová, v disciplíne Súťažný módny účes – žiačka III.B odbor kaderník Nikola 

Taňkošová. Žiačky sa pripravovali pod vedením majsteriek odborného výcviku – Bc.Kováčovej 

a Bc. Bujačkovej. 

Týždenný projekt „Veda a technika na SOŠ“ sa uskutočnil koncom mesiaca február, v rámci 

ktorého sa konali 3 aktivity:  

28. 2. 2017 - Veda na dosah – Ako je to možné? Cieľom akcie bolo priblížiť fyziku iným 

spôsobom ako na vyučovacej hodine a ukázať, že život okolo nás je o fyzike. K lepšiemu 

pochopeniu niektorých myšlienok fyziky malo pomôcť inscenované čítanie, ktorým sa uvádzali 

problémové otázky a demonštrácia jednoduchých pokusov z mechaniky, molekulovej fyziky, 

termiky, elektrostatiky a optiky. Pokusy boli zvolené tak, aby sa dali uskutočniť s takými 

pomôckami, ktoré máme bežne doma napr. vajíčka, balóny, plastové fľaše rôzneho objemu, tégliky, 

sviečky, minerálka, servítky, voda, med, olej. Programom akcie sprevádzali účastníkov žiačky I. C, 

študijného odboru kozmetička – Denisa Harviliková, Natália Bysiek a Katarína Kecerová pod 

vedením Mgr. Dariny Šamudovskej. 

- 28. 2. 2017 - Školská prehliadka prác SOČ 

Členky PK Šamudovská, Horníková a Šebáková konzultovali a pripravili žiakov študijného odboru 

kozmetička a vizážistka a vlasová kozmetika v súťažných odboroch - Chémia a potravinárstvo, 

Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie. 

V odbore 03 Chémia a potravinárstvo prvé miesto získala práca Zázrak menom  jablko, ktorú 

prezentovali žiačky I.L Alexandra Fedáková a Nikola Kidalová, 2. miesto –Aqua naša 
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každodenná, ktorú prezentovali žiačky I.L Monika Veľká a Kristína Naščáková 3. miesto žiačky 

I.L Bronislava Diničová a Eva Dzurjaková za prácu Piť či nepiť energetické nápoje?. 

V odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie Júlia Kirová z II.C s prácou 

Fyzika v službách krásy postúpila do krajského kola SOČ, ktoré sa konalo 31. marca 2017 

v Starej Ľubovni. 

Marec  2017:  

- 2. marca 2017 sa uskutočnil workshop informačných technológií (v spolupráci s PK 

strojárskych a drevárskych predmetov) pod názvom FANTASY,na ktorom sa zúčastnilo vybraných 

12 žiakov1. až 4. ročníka a 3 učitelia (Ing.Fedorcová, Mgr.Šamudovská a RNDr.Horníková).Žiaci 

si osvojili základy ovládania programu Blender, mali možnosť vyskúšať jednoduchú animáciu s 

kockou a animáciu s využitím virtuálnych kostí (armatúry), čo sa dá využiť pri pohybe postáv a 

rôznych strojov. Venovali sa aj tvorbe jednoduchej 3D hry, vyskúšali si prácu s fyzikálnym 

modulom a simuláciu látok aj explóziu. 

- 23. marca 2017 sa uskutočnil BOOKMARATHÓN, ktorého cieľom bolo zatraktívniť čítanie 

kníh, čítanie odborného textu s porozumením, vyjadriť vlastný názor a riešiť jednoduché úlohy. 

Celkom sa akcie zúčastnilo117 žiakov z 8 tried, ktorí sa oboznámili s viac ako 20 článkami. Na 

úspešnom priebehu sa podieľali vyučujúci Ing. Fedorcová, Mgr. Šamudovská, RNDr. Horníková, 

Mgr. Tutková. 

- 29. marca 2017 sa žiaci II.B a II.L zúčastnili spolu s vyučujúcimi (RNDr.Horníkovou a 

Ing.Hirjákovou) 25. ročníka  medzinárodnej súťažnej výstavy „Karpatská kraslica“ vo 

Vihorlatskom múzeu v Humennom, kde si zároveň pozreli repliku starobylej kraslice z 15. storočia. 

 

Apríl  2017:  

 

- 19. 4. 2017 – sa konal kurz 3 D rias, ktorého sa zúčastnili žiačky II.C – Kristína Karabinčíková, 

Kristína Lukáčová, Stanislava Cholpová, Katarína Hudzinová, Simona Hubcejová, Daniela 

Zeleňáková a IV. C- Mária Bobaľová, Katarína Krídlová, Simona Ferková. Kurz viedla pani Mária 

Bajcurová a bol ukončený certifikátom o absolvovaní akreditovanou organizáciou pre vzdelávanie.  

 

Jún  2017:  

 

- 1. júna 2017- MDD v meste Humenné.  Akcie sa zúčastnili žiačky  Kozmeticko- kaderníckych  

odborov. Predviedli päť modelov. Akcie sa zúčastnili žiačka I.C Iskajcová Alexandra, III.C 

Nevoľníková Kristína, Birbičová Mária- tie líčili modelky I.C Harvilikovú Denisu, Frankovú 

Kornéliu, III. C Delejovú Dominiku. Všetkých sprevádzal maskot Mimoň- I.C Kecerová Katarína, 

ktorého sprevádzali III.C Cichá Lucia, Perháčová Zuzana, Durilová. O najmenšie deti z MŠ sa 

postarali II. C Kirová Júlia, Hudzinová katarína, Romžová Annamaria, Romžová Virginia, 

Račková, maľovali na tvár. 

- 13. júna 2017- Exkurzia SOČ-károv do Múzea v Trebišove - 14 žiakov študijných odborov 

operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, sociálno – výchovný pracovník, kozmetička a 

vizážistka, hostinský, vlasová kozmetika sa zúčastnili exkurzie do Múzea v Trebišove.  
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- 16. júna 2017 – MINIAUTOSALÓN – žiaci III.D - študijný odbor technika a prevádzka 

dopravy si v rámci vyučovania pripravili prezentácie na rôzne témy – história automobilového 

priemyslu, osobnosti automobilového priemyslu, logá automobiliek, najpredávanejšie autá na svete, 

najväčšie dosiahnuté rýchlosti a najrýchlejšie športové autá. Súčasťou akcie bola výstava prác 

žiakov z predchádzajúcich ročníkov a výstava áut a dopravných prostriedkov v zmenšenej podobe. 

Záverečná prezentácia pod názvom Autá budúcnosti, ktorú pripravila Mgr. Šamudovská, sa stretla 

sa s veľkým záujmom u žiakov. Oživením akcie bolo vystúpenie Andreja Treščáka 

s prezentovaním vlastného modelu auta. 

- 27. júna 2017 prehliadka humenského kaštieľa a skanzenu, ktorej sa zúčastnila Šebáková Edita 

triedy I.C, I.B, I.A  

 

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

 

September: 

- Európsky deň jazykov - vyučujúci cudzích jazykov, zrealizovali „Európsky deň cudzích 

jazykov“ (26.9.2016), hodiny boli zamerané na význam cudzích jazykov v každodennom 

živote. Pripravili vyučovacie hodiny zamerané na rozvoj odbornej slovnej zásoby 

v odboroch autoopravár a kozmetička a vizážistka. 

- Rozhlasová relácia na tému Holokaust  

- Účelové cvičenia pre žiakov I. a II. ročníka - 23.09.2016 a 30.09.2016  

 

Október: 

- Deň otvorených dverí 26.10.2016 - všetci vyučujúci sa aktívne zapojili do prípravy 

a realizácie DOD. 

- Estetizácia priestorov triedy C2 (maľba na stenu ) – žiačky Račková a Faltýnková z II.C pod 

dohľadom Mgr. Miškovej.  

- Príprava a testovanie žiakov I. – III. ročníka na výber do triednych kôl OAJ.  

- Okresné   kolo vo futsale (24.10.2016), kde žiaci obsadili 2.  miesto v skupine. (10členné 

mužstvo žiakov z tried III.D, IV.C a II.M a II.K 

- Záložka do knihy spája školy - žiačka M.Jenčová z III.CS získala 1. miesto za najlepšiu 

záložku do knihy v školskom kole  

 

November: 

- Rozhlasová relácia ku Dňu študentstva  

- Triedne kolá OAJ vo všetkých triedach I. – III. ročníka, ktorých sa zúčastnilo 20 žiakov   

- Školské kolo vo futbale – víťaz III.D  

- 1. kolo Olympiády ľudských práv, zvíťazili žiačky Tóthová a Turcovská z III.CS 

a Borčíková zo IV.CS. Na krajské kolo postúpila žiačka Tóthová  
- Potravinová zbierka v popoludňajších hodinách v priestoroch Tesca Humenné  

- 24. -25.11.2016 - žiačky IV.CS pod vedením Lukáčovej. 

- Školské kolo OAJ, ktorého sa zúčastnilo 8 žiačok. Do obvodného kola postúpila v kategórii 

2D Daniela Lučiková (III.C) - 30.11.2016  

 

December: 

- Divadelné predstavenie Zločin a trest v Košiciach (2.12.2016) pre žiakov II.A, III.B 

a z iných tried  
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- Mikuláš v CSS Garden Humenné - 8.12.2016 - žiačky odboru SVP z III.CS  

- Výzdoba stromčeka v zborovni a rozhlasová relácia na tému Vianoce  

- Exkurzia do soc. zariadenia GARDEN Podskalka pre žiakov I. ročníka  

- Školské kolo v stolnom tenise - 1. miesto obsadil žiak II.M Jalčák  

- Zbierka oblečenia pre Charitu sv. Júdu Tadeáša v Humennom – žiačky IV.C  

 

Január: 

- Obvodné kolo OAJ (18.1.2017) - žiačka III.C Lučiková sa v kategórii 2D umiestnila na 5. 

mieste.  

- Návšteva okresnej knižnice so žiakmi III.B a II.A triedy – 26.1.2017  

- Karneval v CSS Garden Humenné - 31. 1. 2017 žiačky III.CS  

 

Február: 

- Rozhlasová relácia k sviatku sv. Valentína – 14.2.2017 členovia ŽŠR  

- Najlepší strelec zo vzduchovky  10.2.2017 – víťaz: Michal Čemsák, III.D trieda  

- Karneval v CSS Garden – žiačky SVP III.CS  

- Beseda na tému Svetový deň mobilu, s cieľom motivovať žiakov nebyť „závislý“ na mobile 

a vydržať bez neho aspoň 1 hodinu -  6.2.2017 pre žiakov I.C  

- Krajské kolo Olympiády ľudských práv - 8.2.2017 v Prešove. Žiačka III.CS T.Tóthová sa 

zúčastnila 

- Školské kolo v basketbale - 17.2.2017 víťaz - družstvo III.D triedy  

- Vansovej Lomnička - Okresné kolo v prednese poézie a prózy – 24.2.2017 –žiačka III.CS 

Michaela Jenčová  

Marec: 

- Exkurzia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety so žiakmi IV. 

ročníka – 1.3.2017  

- Projektová súťaž Moja profesia, moja budúcnosť – 20.3.-24.3.2017. Najlepší projekt 

vypracovala žiačka IV.C triedy Katarína Krídlová 

- Návšteva vo Vihorlatskej knižnici v Humennom – žiaci II. ročníka – 23.3.2017  

- Rozhlasová relácia pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce – 24.3.2017  

- Výstava kraslíc v Humenskom zámku 29.3.2017 – žiaci I. a III. ročníka  

Apríl: 

- Súťaž v čitateľskej gramotnosti pre žiakov II. ročníka. Víťazom sa stala žiačka II.B 

Veronika Fecenková.  

- Návšteva divadelného  predstavenia „Chrobák v hlave" v Košiciach – 19.4.2017, 

zúčastnilo sa ho 48 vyznamenaných žiakov.  

- Prednáška pre žiakov IV. ročníka SVP na tému „ Efektívna komunikácia“ – 19.4.2017 

Exkurzia v detskom domove Dlaň v Medzilaborciach so žiakmi IV. ročníka – 21.4.2017 

Obvodné kolo v atletike – 25.4.2017, kde žiačka Danková z I.K obsadila pekné 2. Miesto.   

- Exkurzia v Špeciálnej škole v Humennom so žiakmi III. a IV. ročníka – 26.4.2017  

- Školské kolo vo volejbale dievčat – víťaz je II.B  

Máj: 

- Exkurzia v sociálnom zariadení Lidwina v Strážskom so žiakmi IV. ročníka – 5.5.2017 

Výstava obrazov v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom so žiakmi II. a III. ročníka 

pri príležitosti 60. Výročia vzniku ZUŠ – 16.5. a 25.5.2017  

- Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov III. ročníka – 29.5. – 31.5.2017  
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- Exkurzia pre žiakov III. ročníka do ÚPSVARu  

- Príprava žiakov odboru sociálno-výchovný pracovník z triedy III.CS na prezentáciu odboru 

počas osláv MDD v meste  

 

Jún: 

- Exkurzia v priestoroch Charity sv. Júdu Tadeáša so žiakmi II. ročníka – 13.6.2017 a so 

žiakmi III. ročníka 20.6.2017 

- Beach Volley Liga – 20.6.2017 – žiak Kačur z I.A a žiačka Chromá z I.B sa pri príležitosti 

osláv 700. výročia založenia mesta Humenné zúčastnili ligy v plážovom volejbale. Exkurzia 

v Humenskom zámku so žiakmi II. ročníka – 15.6.2017  

- 28.6.2017 – Deň riaditeľky (všetci členovia PK) 

- Návšteva skanzénu v Humennom so žiakmi I.ročníka – 27.6.2017 (Mišková a Roháčová) 

- Športový deň – 29.6.2017 – žiaci školy sa zapojili do rôznych športových aktivít (volejbal 

– I.ročník, turistika – III. ročník  a futbal - nadstavba). Cieľom tejto aktivity bolo motivovať 

žiakov k aktívnemu tráveniu ich voľného času. 

 

- akcie PK služieb a odborných ekonomických predmetov 

 

September 

Odbor hostinský : 

 exkurzia po závodoch spoločného stravovania v meste Humenné – žiaci 1. roč. hostinský a 

1. roč. spoločného stavovania. 

 príprava chuťoviek pre Úniu žien Humenné 

Odbor cukrár: 

 žiaci odboru cukrár sa 16. 9. 2016 zúčastnili osláv Dňa mesta Humenné, kde ukázali svoju 

zručnosť v modelovaní kvetov, prezentovali sa výstavou cukrárskych výrobkov  

Október 

 Deň otvorených dverí- „Vo víre zlatej jesene“  prezentácia odborov hostinský, cukrár a 

spoločné stravovanie formou prípravy slávnostných tabúľ, vencov, kytíc zo stužiek ako aj 

prípravou chuťoviek, čaju, minikošíčkov ( pre záujemcov o štúdium ), či tabúľ rôznych 

cukrárskych výrobkov (najviac zaujalo medovníkové srdce zdobené čokoládovým listím a 

torta, ktorá vystihla jesenné obdobie ) 

November 

 Projekt v Budapešti- účasť žiakov 2. a 3. roč. odboru hostinský a žiakov 1. a 2. roč. odboru 

spoločné stravovanie  

 Súťaž o najlepší podnikateľský nápad pod názvom „Nápad si TY!“ pod vedením 

regionálne poradenského a informačného centra PO 

- Anna Mária Durillová, žiačka I.C (odbor kozmetik) s podnikateľským plánom 

„Salón Labka „ a „ Fast food Hamka“  
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- Denisa Hudáková II.K (odbor spoločné stravovanie) s podnikateľským plánom 

„Kaderníctvo Dikita“ 

 5. ročník Olympiády finančnej gramotnosti – účasť žiakov II.K triedy  

December 

 Mikulášska show- príprava slávnostných tabúľ, výstava cestovinových stromčekov, 

skladanie obrúskov, príprava netradičných vianočných stromčekov, ukážky miešaných 

nápojov, prezentácia cukrárskych výrobkov, ukážky modelovania žiakov III. BS triedy, 

súťaž žiakov v zdobení muffinov a zdobení cup cakes 

 Rozsvietenie vianočného stromčeka na námestí pred Domom kultúry – žiaci odboru 

hostinský a spoločné stravovanie ponúkali sladké dobroty a čapovaný punč 

 Vernisáž -Ikony -vo Vihorlatskom múzeu- prezentácia a ochutnávka vín 

 Príprava slavnostých vianočných tabúľ na ZŠ Kudlovská 

 Beseda o poisťovníctve pre žiakov maturitných ročníkov 

Január 

 Beseda na tému finančnej gramotnosti pre žiakov maturitných ročníkov 

Február 

 Exkurzia obchodnom centre Merkury v Humennom - žiaci I.M triedy za prítomnosti Ing. 

Najpaverovej 

Marec 

 Beseda pod názvom Ochrana spotrebiteľa pre žiakov končiacich maturitných ročníkov 

Apríl 

 Carving Cup, Svidník HA- Karoľ, žiak I.BS triedy-strieborné pásmo 

 Príprava prezentačných výrobkov na výstavu - Mladý tvorca Nitra Mgr. Jenčová 

 Súťaž pod názvom „Mladý tvorca Nitra“   - Simona Kochmová, žiačka I. AS, s témou 

„Môj rodný kraj“ - 6. miesto  

 Veľkonočná kraslica - účasť žiakov I.K triedy pod vedením Ing. Najpaverovej na výstave 

kraslíc v Humenskom zámku 

 Triedna výstavka žiakmi vyrobených kraslíc a veľkonočných ozdôb: 

 Medzinárodny projekt v Maďarsku – zahraničná prax žiakov: - I.K- Horňáková, II. AS-

Ginda, II. AS- Nováková 

Máj 

 Exkurzia do ubytovacích stredísk Hotel ALIBABA a Hotel KARPATIA - žiaci odboru 

kuchár, hostinský za doprovodu majsteriek  

Jún 
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 MDD- žiaci sa zúčastnili programu na námestí, kde prezentovali svoje zručnosti v 

modelovaní cukrárskych výrobkov (odbor cukrár, I. AS – Mária Antolíková, Lenka 

Škumaničová, Adriana Kelčáková) ako aj v technike vyrezávania tzv. Carving (odbor 

hostinský – Karoľ, Fecenko, Jenčová) 

 Exkurzia vo veľkoobchode GVP- žiaci I.K , odbor spoločné stravovanie za doprovodu Ing. 

Najpaverovej 

 Deň riaditeľky- vyučujúce Ing. Najpaverová a Ing. Brillová pripravili pre žiakov stanovíská 

so zábavnými aktivitami 

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

rámci predmetu Manažment osobných financií, ktorý vyučuje Ing. Najpaverová. 

 

- akcie PK drevárskych a strojárskych predmetov 

 

september 

 Úprava nástenky v pavilóne A nástenka na chodbe, nástenky SOČ – výmena a tlač papiera, 

tvorba nových násteniek 

 16. september – žiaci III.DS študijného odboru ODNV Filip Dutkovský, Michal Čemsák 

prezentovali jednoduché operácie spájania dreva, práce s dyhou, skladanie drobných 

úžitkových predmetov v rámci akcie Pamätný deň mesta Humenné. Za autoopravárov sa 

akcie zúčastnili Richard Venger a Vladimír Tomáš z III.A, ktorí prezentovali diagnostiku 

automobilov a činnosť segmentov auta na maketách. 

 Príprava a realizácia nástenky a relácie k akcii Strom roka 2016 v spolupráci s Mgr. 

Tutkovou – koordinátorkou environmentálnej výchovy a hlasovanie učiteľov a žiakov 

(III.DS, III.D, II.K a IV.CD a IV.CS). Stromom roka sa stal Platan javorolistý (Platanus 

hispanica) z lokality Budatín, okr. Žilina, ktorý postúpil do súťaže Európsky strom roka, 

ktorého hlasovania sa chceme tiež zúčastniť. Podľa portálu hlasovanie prebehne od 1. do 

28. februára 2017 a informácie pre našich žiakov budú zverejnené prostredníctvom 

nástenky a rozhlasu.  

október 

 V rámci triednických hodín sme uskutočnili besedy o úcte k starším, správaní sa v bežnom 

živote a aj na pracovisku.  

 Majstri odborného výcviku - Ing. Hirjak a Sivecký uskutočnili besedu o odpadoch, 

druhotných surovinách, ktorú spojili s návštevou zberných surovín. 

 V spolupráci s členkami PK prírodovedných predmetov RNDr. Horníkovou a Mgr. 

Tutkovou sme uskutočnili akciu ku Dňu jabĺk – urobili sme reláciu v rozhlase, žiaci 

pozbierali, resp. obrali jablká v areáli školy, umyli ich a rozniesli po triedach.  

november  

 Príprava a uskutočnenie spoločenskej akcie Stužkovanie žiakov IV. C triedy v kaštieli 

18.11. O akcii bol napísaný článok, ktorý je zverejnený na web –e školy.  

 Príprava súťaží, ktoré sa uskutočnili v decembri v rámci mikulášskeho prekvapenia 

v odboroch ODNV a autoopravár. 

 

december  
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 Vianočnú atmosféru pripomínal adventný veniec pred vstupom do E-pavilónu, na jeho 

zhotovení sa podieľali žiaci z III. B a IV. C. Zimná atmosféra sa odzrkadlila aj vo 

výrobkoch, ktoré žiaci zhotovovali v rámci vyučovania – napr. žiaci IV. C si vyzdobili 

triedu – vyrobili snehuliaka z plastových pohárov, urobili nástenku s vianočnou tematikou, 

ktorá sa dá aktualizovať – napr. valentínska, veľkonočná výzdoba a pod.. Nástenky 

zhotovili žiaci III. DS zo starých opotrebovaných obrazových rámov ešte pred DOD 

 7. 12. - Na praktickom vyučovaní sa uskutočnili súťaže v rámci každoročne organizovanej 

akcie, tohto roku pod názvom Mikulášske prekvapenie. Žiaci III.DS – študijného odboru 

ODNV súťažili v disciplínach: montáž skrinky, skladanie plávajúcej podlahy a riešili 

vedomostný test z histórie stolárskeho remesla. 1. miesto obsadil Michal Čemsák, ale aj 

ostatní žiaci preukázali veľmi pekné vedomosti a zručnosti a do súťaže sa zapájali aj 

návštevníci. 

V strojárskych profesiách súťažili žiaci v prezúvaní pneumatík, 1. miesto obsadil Viktor 

Michal Fedák z I.A z odboru autoopravár.  

 Jedinečnú možnosť zoznámiť sa s elektrostatikou a technikou vysokých napätí 

prostredníctvom dynamických ukážok a pokusov, v niektorých prípadoch aj s interaktívnym 

prístupom, mali aj žiaci IV. C a III. DS triedy študijných odborov kozmetička-

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

20. decembra 2016 v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach spolu s triednou 

učiteľkou a Mgr. Šamudovskou. Mali možnosť pozrieť si 2 expozície - Sieň elektrických 

výbojov, kde si najskôr pozreli krátky film, ktorého témou bol Nikola Tesla, vynálezca a 

konštruktér mnohých elektrických strojov a prístrojov, a potom mohli vidieť a na vlastnej 

koži si vyskúšať predvádzanie vysokonapäťových efektov, vstupy do Faradayovej klietky, 

Teslove transformátory a frekvenčné zosilňovače, plazmovú guľu. V druhej expozícií - 

Vedecko-technické centrum, sa na viac ako 100 interaktívnych exponátoch, zábavno-

náučnou formou oboznámili so základmi vedy a techniky, akustickými javmi a vyskúšali si 

zaujímavé optické klamy a ilúzie v 2D a 3D prevedení. 

január 

 Príprava školského kola SOČ - sú tu veľké problémy ohľadom informácií z KK SOČ, ktorá 

vlastne neexistuje, pretože od apríla 2016 nie je OÚ menovaná, a tak sú len stanovené 

dátumy konania sa SOČ, ale iné informácie sa poskytujú v obmedzenej miere.  

 

Február  

Hlasovanie v ankete Európsky strom roka 2017, ktorým sa nakoniec stal poľský dub Jozef, náš 

budatínsky platan skončil deviaty (získal 6022 hlasov) a teší nás, že sme k nim prispeli aj my – 

žiaci hlavne drevárskych odborov a niektorí učitelia.  

Tohto roku sa prehliadka prác SOČ konala 28. februára 2017 a bola súčasťou týždňového projektu 

Veda a technika na SOŠ, v rámci ktorej sa nezávisle na sebe uskutočnili tri akcie.  

PRVÚ akciu pripravila Mgr. Šamudovská, členka predmetovej komisie prírodovedných 

predmetov pre žiakov školy pod názvom Veda na dosah. – Ako je to možné? 

Cieľom akcie nebolo učiť, ale priblížiť fyziku iným spôsobom ako na vyučovacej hodine, ukázať, 

že život okolo nás je o fyzike. 

DRUHOU akciou bola už spomínaná SOČ. Tohto roku sa do školského kola prihlásilo 18 

žiakov s 13 prácami z učebných aj študijných odborov operátor drevárskej a nábytkárskej 
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výroby, kozmetička a vizážistka, hostinský, vlasová kozmetika a sociálno-výchovný pracovník. 

Práve posledný spomínaný odbor sa zapojil do SOČ po prvýkrát.  

Najväčšie zastúpenie mal odbor 10 Stavebníctvo, geodézia a kartografia, v ktorom bolo 6 

prác, v ostatných odboroch – Chémia a potravinárstvo, Tvorba učebných pomôcok, didaktické 

technológie, Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba a Pedagogika, psychológia a 

sociológia bolo zastúpenie prác menšie – celkom 7 prác.  

Marec 

    TRETIA akcia v rámci týždňového projektu – workshop informačných technológií pod názvom 

FANTASY sa uskutočnil 2. marca 2017 a zúčastnilo sa ho 15 žiakov rôznych odborov a 3 učitelia. 

Počas neho sa zamerali na jednoduchú animáciu s kockou a animáciu s využitím virtuálnych kostí 

(armatúry), čo sa dá využiť napríklad na rozpohybovanie postáv a rôznych strojov. Venovali sa aj 

tvorbe jednoduchej 3D hry, v ktorej hlavnú úlohu malo autíčko. Okrem toho si žiaci vyskúšali 

prácu s fyzikálnym modulom, kde si vyskúšali simuláciu látok a explóziu. Akciu sprostredkovala 

pani riaditeľka, organizačne ju zabezpečovala Ing. Fedorcová a náklady hradila Rada rodičov pri 

SOŠ.  

16. marca žiaci III. D študijného odboru technika a prevádzka dopravy vypracovali podľa zadania 

prezentácie na tému Osobnosti v automobilovom priemysle, ktoré aj predviedli a zhodnotili 

navzájom ich kvalitu.  Najlepšie snímky prezentácii dali základ prezentácii, ktorá bola prednesená 

na inej akcie (Miniautosalón).  

20. marca prišla veľmi pekná správa z Košíc, kde sa konalo oblastné kolo súťaže Autoopravár 

Junior 2017, kde 1. miesto získal Ľuboš Gabriš a 2. miesto Richard Venger z III.A v odbore 

mechanik – elektrikár  a postúpili do ďalšieho kola. Veľkú zásluhu na týchto výsledkoch má Ing. 

Beňatinský, ktorý žiakov pripravoval.   

23. marca sa po prvýkrát na našej škole uskutočnil BOOKMARATHÓN, ktorého hlavným cieľom 

bolo zatraktívniť čítanie kníh, čítanie odborného textu s porozumením, vyjadriť vlastný názor 

a riešiť jednoduché úlohy. Pozitívom akcie bolo to, že žiaci boli disciplinovaní, pozorne počúvali 

čítanie svojich spolužiakov a aktívne reagovali na kladené otázky.  

Celkom sa akcie zúčastnilo 117 žiakov z 8 tried, ktorí sa oboznámili s viac ako 20 článkami. Na 

úspešnom priebehu sa podieľali vyučujúci Ing. Fedorcová, Mgr. Šamudovská, RNDr. Horníková, 

Mgr. Tutková. 

V posledný marcový deň sa 6 žiačok – Mária Jenčová a Valéria Florková z  I.B, Júlia Kirová z II.C 

a Kristína Nevoľníková, Mária Birbičová a Michaela Jenčová z III.C z odborov kozmetička, 

kozmetička a vizážistka, hostinský a sociálno-výchovný pracovník zúčastnili krajskej prehliadky 

SOČ v Starej Ľubovni, kde obsadili zhodne 4. miesta a vzorne reprezentovali našu školu a aj vás, 

o čom svedčia pochvaly od členov hodnotiacich komisií. Ing. Beňatinský bol vybraný jako člen 

odbornej hodnotiacej komisie v odbore Elektrotechnika a hardware.  

Apríl 

    4. apríla prebehla hlavná časť úpravy priestorov pri pamätníku – výmena netkanej textílie, 

prestrihanie, presádzanie, doplnenie a výmena hliny, kôry, doložili sa šišky a polievali sa vysadené 

kvetiny, kde boli aktívni žiaci z 1.A z odboru autoopravár - Ján Chvaščák, Samuel Lenič, Patrik 

Cmár, Kamil Jevčák, Samuel Haluška. 

10. - 12. apríla sa Ing. Hirjak spolu so žiakmi Patrikom Brillom a Lukášom Gogom zúčastnili 

v Prahe školenia na obsluhu techniky BOSCH (diagnostika – osciloskop FSA 50). Toto školenie 

získali v rámci ocenenia súťaže Autoopravár Junior 2016. 
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11. apríla  sa Ing. Beňatinský spolu so žiakmi, ktorí získali 1. a 2. miesto v oblastnom kole  

súťaže Autoopravár Junior 2017 (Ľuboš Gabriš a  Richard Venger) zúčastnili školenia 

v Bratislave v JL centre, ktoré organizovala firma BOSCH, v rámci prípravy na celoslovenské kolo 

tejto súťaže v Bratislave. A oplatilo sa.  

Úspech dosiahli žiaci tretieho ročníka z odboru autoopravár – mechanik. Cech predajcov a 

autoservisov ako organizátor súťaže pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

pripravili aj v roku 2017 už v poradí 18. ročník súťaže „AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2017“. 

Hlavným poslaním súťaže je propagácia autoopravárenského remesla a zvyšovanie povedomia 

verejnosti o dôležitosti kvalitného vzdelávania a v neposlednom rade propagácia uplatnenia 

absolventov. Súťaž sa konala v troch kategóriách, a to autoopravár junior - mechanik 

a elektrikár, karosár a lakovník. Je určená pre mladých autoopravárov, kde súťažiaci 

prezentovali svoje kvality v teoretickej, poznávacej  ako i praktickej časti, a tak sa postupne 

prebojovávali od školského kola cez oblastné až do celoštátneho finálového kola. 

Súťaž začala školskými kolami, ktoré prebiehali modernou formou on – line testov v teoretickej a 

poznávacej časti. Tento rok súťažilo zo 49 stredných odborných škôl 891 žiakov. Najlepší žiaci zo 

školského kola - Richard Venger a Ľuboš Gabriš  postúpili do oblastného kola, ktoré sa konalo v 

Košiciach dňa 20.03.2017. Našu školu reprezentovali mimoriadne úspešne, keďže získali prvé dve 

miesta: Ľuboš Gabriš  1. miesto  a Richard Venger obsadil 2. miesto. Svojim vynikajúcim 

umiestnením sa prebojovali do celoslovenského finále,  ktoré sa uskutočnilo 26.-27.4.2017 v 

priestoroch Školiaceho strediska ŠKODA v Nitre.  Na úžasnom prvom mieste sa umiestnil Ľuboš 

Gabriš a v  poradí druhý skončil Richard Venger. Očakávané vyhlasovanie výsledkov súťaže a 

víťazov sa uskutočnilo 27.04.2017 počas Autosalónu  v priestoroch EXPOCLUB Incheba v 

Bratislave. 

Obsadením  1. miesta získal žiak Ľuboš Gabriš putovný pohár ministra školstva, diplom a  tiež 

poukaz na 3-dňové školenie v školiacom stredisku Bosch v Prahe spolu s Richardom Vengerom za 

2. miesto. Škola získala poukaz za prvé miesto v hodnote 1452 € a za druhé miesto v hodnote 935 € 

na nákup automobilovej techniky  BOSCH. 

V pozadí tejto akcie zostali ďalšie, nemenej dôležité aktivity členov PK, z ktorých treba spomenúť 

prípravy na akciu NITRA 2017, kde žiaci strojárskych aj drevárskeho odboru, konkrétne operátor 

drevárskej a nábytkárskej výroby, pod vedením MOV zhotovovali drobné darčekové predmety, 

príprava a realizácia rozhlasovej relácie Apríl - mesiac lesov a dopĺňanie webovej stránky učiteľa 

o učebné texty – informácie pre žiakov. 

Treba spomenúť aj skutočnosť, že žiaci z PK – strojárskej časti sa prvýkrát zapojili do projektu 

Erasmus +, keď v sprievode PhDr. Kudzejovej a Mgr. Viciana v dňoch 23. apríla až 15. mája 

v rámci odbornej praxe pôsobili v autoservise Gruppo Fassina v Miláne v Taliansku. Boli to 

žiaci z II.A učebného odboru autoopravár - Patrik Goffa, Radoslav Horník, Daniel Stašák, a 

z I.K študijného odboru strojárstvo - Patrik Brilla, Lukáš Goga, Tomáš Piteľ. Po úspešnom  

absolvovaní odbornej praxe bol každému študentovi udelený Europass, ktorý im uľahčí možnosť 

zamestnať sa na európskom trhu práce. 

Máj  

   V tomto mesiaci sme sa venovali finálnej úprave priestorov teoretického vyučovania – výsadba 

kvetín, plevanie, dopĺňanie mulčovacej kôry, hnojenie. 
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9. mája sa žiaci IV. C so svojou triednou učiteľkou zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov pri 

pamätníku sovietskych vojakov na vojenskom cintoríne pri príležitosti 72. výročia oslobodenia SR, 

ukončenia 2. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom.  

Jún 

   1. jún –žiaci Michal Čemsák a Filip Dutkovský z 3. ročníka študijného odboru ODNV sa 

zúčastnili prezentačnej akcie pre deti v rámci osláv MDD v meste Humenné, kde ukázali netradičné 

techniky - transformácia fotografie na drevo a prezentáciu výrobkov tohto odboru.  

2. júna boli vyhlásené výsledky v súťažiach z grafických systémov, ktorá prebiehala v mesiaci máj. 

Uskutočnilo sa školské kolo súťaže Grafitko - 6. ročník a súťaž Programko – 3. ročník. Súťaže 

Grafitko sa zúčastnili žiaci z drevárskych a strojárskych študijných odborov - operátor drevárskej 

a nábytkárskej výroby a technika a prevádzka dopravy, ktorí si „zmerali sily“ v aplikácií 

počítačových zručností v grafických systémoch.  

13. jún – Ing. Fedorcová v spolupráci s Mgr. Šamudovskou a RNDr. Horníkovou sa so žiakmi 

študijných odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, kozmetička a vizážistka 

a sociálno-výchovný pracovník zúčastnili exkurzie ako odmeny - Cena Rady rodičov - 

v školskom kole SOČ, v rámci ktorej si prezreli expozície v interiéri aj exteriéri múzea v Trebišove. 

Veľký záujem bol o poľnohospodársku techniku a históriu tokajskej oblasti a výroby vín.   

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

16. júna 2017– zorganizovala Ing. Fedorcová v spolupráci s Mgr. Šamudovskou pre žiakov hlavne 

strojárskeho zamerania Miniautosalón. V rámci neho odzneli prezentácie na rôzne témy v podaní 

žiakov 3. ročníka študijného odboru technika a prevádzka dopravy – história automobilového 

priemyslu, osobnosti automobilového priemyslu, logá automobiliek, najpredávanejšie autá na svete, 

najväčšie dosiahnuté rýchlosti a najrýchlejšie športové autá, autá budúcnosti. Súčasťou akcie bola 

aj výstava dopravných prostriedkov v rôznych podobách a z rôznych materiálov.  

26.júna sa žiak I.K Lukáš Goga zúčastnil slávnostného odovzdávania cien predsedu PSK pre 

nejlepších žiakov strednej školy. Cenu získal za významné úspechy v súťaži Autoopravár Junior. 

28. júna sa Ing. Fedorco, Ing. Fedorcová podieľali na organizácii akcií v rámci Dňa riaditeľky – 

hod budzogáňom, ktorí vyrobili žiaci 3. ročníka študijného odboru operátor drevárskej 

a nábytkárskej výroby a skladanie origami, ktorej výsledkom bolo zhotovené slnko, ktoré zdobí 

vstupné priestory teoretického vyučovania.  

 

 

-   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 2016/2017 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 

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. 

 
September 

Navrhnutí zástupcovia tried sa zúčastnili 1. stretnutia ŽŠR, na ktorom si zvolili nového predsedu a spolu 

s ním a koordinátorom navrhli plán aktivít na školský rok 2016/2017. Predsedom ŽŠR sa po hlasovaní stal 
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žiak II.A Branislav Petrovčin, ktorý bol následne v ďalšom hlasovaní zvolený za zástupcu žiakov v Rade 

školy.  

Študenti našej školy sa zapojili aj do kvapky krvi a počas celého polroka viackrát darovali krv. 

Členovia ŽŠR sa dňa 23.9.2016 podieľali aj na zbierke Biela pastelka, ktorú každoročne organizuje Únia 

nevidiacich.  

Vybraní členovia ŽŠR si spravili prieskum o plese, ktorý chceli zorganizovať v tomto školskom roku.  

 

Október  

Členovia ŽŠR sa aktívne zapojili do Dňa otvorených dverí na našej škole.  

Členovia ŽŠR  propagovali darcovstvo krvi tak, aby sa do Študentskej kvapky krvi zapojilo čo najviac 

žiakov našej školy.  

Členovia ŽŠR Delejová, Tóthová a Turcovská z III.C a Džatko z III.B sa zúčastnili dvojdňového školenia, 

ktoré Rada Mládeže Prešovského Kraja zorganizovala vo Vranove nad Topľou. 

 

November 

Členovia ŽŠR sa stretli na svojom zasadnutí, kde zhodnotili priebeh činnosti. 

Žiaci sa dňa 11.11.2016 pod vedením p. Quecka zúčastnili zbierky Hodina deťom. 

Uchaľák  alebo privítanie žiakov prvých ročníkov. Na jeho príprave sa podieľali okrem členov školskej rady 

aj žiaci III.C a III.B pod vedením Mgr. Žinčákovej. Akcia sa  konala v spoločenskej miestnosti. Žiaci 

pripravili zábavný program pre prvákov.  

 

December 

Mikuláš pre Teba – Členovia ŽŠR počas mikulášskeho týždňa obdarovávali svojich spolužiakov 

a odovzdávali im mikulášske odkazy a priania. 

V rámci vianočnej výzdoby si žiačky III.CS a IV.C vyzdobili stromčeky na nádvorí školy. 

Žiačka III.CS Jenčová si pripravila krásne vianočné vinše a priania pre pedagógov školy. 

 

Január 

 Po prázdninách sa členovia ŽŠR stretli na ďalšom zasadnutí, kde skonštatovali, že študenti záujem o ples 

neprejavili a z tohto dôvodu ho nezorganizujeme.  

 

Február 

Deň svätého Valentína - 14. februára žiaci zorganizovali akciu, počas ktorej si posielali valentínky v rámci 

valentínskej pošty. 

Farebný týždeň - v rámci ktorého sa nielen naši žiaci, ale rovnako aj pedagógovia našej školy obliekali 

podľa farby určenej na daný deň. 

 

Marec 

Anketa o Najobľúbenejšieho učiteľa SOŠ - tento rok sa víťazkou stala Mgr. Žinčáková. Rovnako sme sa 

prihlásili do zbierky pre UNICEF -  Týždeň modrého gombíka. 

 

 

Apríl 

Členovia ŽŠR sa stretli na ďalšom zasadnutí, kde skonštatovali, že majáles alebo juniáles v tomto školskom 

roku znova nebude, pretože prvotný elán a chuť žiakov zúčastniť sa tejto akcie postupne vyprchal. Z tohto 

dôvodu zvažujú, že túto akciu do plánu práce v budúcom školskom roku nenavrhnú. 

 

 

 

Máj 

Rozlúčka s maturantmi – dňa 19.5.2017 sa uskutočnila rozlúčka so žiakmi maturitných tried, v rámci 

ktorej im členovia ŽŠR vyzdobili triedy a pripínali zelené stužky. 

Zbierka pre UNICEF - Počas Týždňa modrého gombíka členky ŽŠR T.Tóthová a M.Turcovská zbierali 

finančné prostriedky, ktoré budú použité vo vojnovej oblasti na Ukrajine. 
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Jún 

Deň riaditeľky SOŠ – 28.6.2017 sa členovia ŽŠR zapojili do príprav a realizácie tohto dňa pod vedením 

RNDr. Horníkovej a Mgr. Šimkovej. Počas tohto dňa žiaci ukázali, akí sú šikovní, bystrí a pohybovo zdatní 

počas plnenia úloh na 10 stanovištiach. 

 

 

- správa o činnosti ČERVENÉHO KRÍŽA  

 

- V školskom roku 2016/2017 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 2016/2017 sa žiačky I.C – Kulíková Júlia, Naščáková Zuzana, 

iskajcová Alexandra, žiačky I.B- Kurucová Natália, Jenčová Barbora pravidelne zúčastňovali 

výučbových hodín v priestoroch územného spolku Slovenského Červeného Kríža na 

Kukoreliho ulici č. 60 v Humennom. 

- Dňa 5. mája 2017 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.  

 

 

 

-   Výchovné poradenstvo  na škole v školskom roku 2016/2017 

 

Činnosť výchovného poradcu sa riadila plánom práce VP na daný školský rok, ktorý vychádzal z 

Pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva SR na školský rok 2016/2017. 

Obsahová náplň práce výchovného poradcu bola zameraná na: 

 vypracovanie evidencie problémových, nadaných žiakov, žiakov so ŠVVP, 

 riešenie problémov žiakov (individuálne príp. skupinové konzultácie), 

 spoluprácu s triednymi učiteľmi a rodičmi, 

 spoluprácu s vedením školy pri riešení problémových situácií, 

 spoluprácu s CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie), 

 aktualizáciu nástenky VP v pavilóne C a E, 

 konzultácie pre žiakov z oblasti VŠ vzdelávania,  

 podieľanie sa na propagačnej a osvetovej činnosti školy, 

 účasť na odborných metodicko-poradenských seminároch. 

 

V školskom roku 2016/2017 z celkového počtu 419 žiakov bolo 29 žiakov so ŠVVP 

(špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami):  

1.ročník 9 žiakov Nadstavbové štúdium 

2.ročník 7 žiakov 1.ročník 4 žiaci 

3.ročník 6 žiakov 2.ročník 2 žiaci 

4.ročník 1 žiačka Spolu 29 žiakov 

Každý žiak mal vypracovaný individuálny učebný plán a príslušnú agendu; boli vypracované 

podklady k MS. 3 žiaci so ŠVVP vykonali úspešne maturitnú skúšku a 6 žiakov zo ŠVVP úspešne 

ukončilo štúdium záverečnou skúškou. Vyučujúci zohľadnili odporúčania a špecifické postupy 
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hodnotenia učebných výsledkov, tak aby v individuálnom rozsahu a kvalite zodpovedali 

špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka. 

Počas celého školského roka boli riešené problémy dochádzky, správania žiakov, nezáujem 

o štúdium. So žiakmi, ktorí majú problémy v správaní, v prístupe k povinnostiam a v dochádzke do 

školy, bolo uskutočnených v 1. polroku 24 pohovorov a v 2 polroku 27 pohovorov s VP so 

zápisom, za účasti triednych učiteľov, rodičov, vyučujúcich, zástupkyne pre TV, riaditeľky SOŠ a 

majsteriek OV – z tried 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.C: 

 

1.polrok – 24 pohovorov s VP 2.polrok – 27 pohovorov s VP 

1.ročník  - 4 pohovory 1.ročník  - 11 pohovorov 

2.ročník  - 9 pohovorov 2.ročník  - 7 pohovorov 

3.ročník - 3 pohovory 3.ročník - 5 pohovorov 

4.ročník - 7 pohovorov 4.ročník - 4 pohovory 

NŠ 1.ročník - 1 pohovor  

 

Dôvody pohovorov sa opakujú a stupňujú. Najviac sa opakuje: 

- nedbalá dochádzka na vyučovanie a odborný výcvik 

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

svojvoľné odchody z vyučovania, neospravedlnené hodiny..., 

- nezáujem o štúdium a činnosť na vyučovacích hodinách, narúšanie vyučovacieho procesu, 

ignorovanie systematickej prípravy na vyučovanie, 

- nevhodné správanie voči spolužiakom a vyučujúcim, provokácia a nerešpektovanie 

vyučujúcich a triednych učiteľov. 

Aj keď úspešnosť týchto pohovorov nie je vysoká, je potrebné byť dôsledný ako triedny učiteľ 

a neustále sledovať dochádzku a správanie žiakov, byť v kontakte s majstrami OV a rodičmi, aby sa 

žiaci zámerne nevyhýbali škole a školským povinnostiam. 

V spolupráci s triednymi učiteľmi II.B, II.A a I.A Mgr. M. Bekečová (CPPPaP) pracovala 

v 1.polroku so žiakmi týchto tried na zlepšení komunikácie a vzťahov v triednom kolektíve v rámci 

programu “Povedz to priamo – komunikácia v triede“ a „Vieme byť tolerantní – prevencia 

intolerancie, šikanovania.“ 

V spolupráci so sociálnou pedagogičkou Mgr. M. Bekečovou  z CPPPaP (Centrum 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) sa uskutočnili prednášky a aktivity: 

- pre žiakov 1.ročníka zamerané na adaptáciu a efektívne učenie v 1.polroku, nakoľko prechod 

zo základnej školy na strednú školu býva náročný, žiak sa dostáva do nového kolektívu rovesníkov 

a zároveň si zvyká na nových učiteľov, na rozdiely v systéme a organizácii vyučovania; v 2.polroku 

zamerané na prevenciu závislosti; 

- pre žiakov 3. ročníka zamerané na úspešnosť v odbore bol realizovaný program na kariérové 

poradenstvo a prevenciu nezamestnanosti „Ako byť úspešný v remeslách“ v 1.polroku 

a v 2.polroku na novodobé otroctvo „Nikto nie je na predaj“. Na základe spätnej väzby študentov 

zaujalo najmä obchodovanie s ľuďmi, vycestovanie za prácou do zahraničia, dôveryhodnosť 

inzerátu s ponukou práce, zorientovanie sa v krízovej situácii a jej riešenie. 

- pre maturantov ako úspešne zvládnuť MS;  

- pre žiakov 2. ročníka zamerané na vzťahy „Ako sa utvára láska“. 
Prednášky zabezpečili VP a koordinátorka VMR – Mgr. Mišková.  

 (bližšie správa koordinátora VMR a príloha správy VP) 

Nábor žiakov ZŠ – Ing. Beňatinský, RNDr. Horníková, Mgr. Žinčáková a vedenie školy 

Ing. Dzuracká, Mgr. Harvanová navštívili v decembri až v marci 12 základných škôl v regióne 

(16.12. – ZŠ Udavské, Papín; 19.12. – ZŠ Slovenská Kajňa, Holčíkovce, Košarovce, Ohradzany; 
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20.12. – ZŠ Dlhé, Belá, Ubľa; 11.1. – ZŠ Kamenica; 22.2. – ZŠ Laborecká Humenné, 3.3. – ZŠ 

J.Švermu Humenné), kde informovali ôsmakov a deviatakov o možnostiach štúdia na našej škole v 

školskom roku 2017/2018. 

K informovanosti o odboroch na našej škole a k rozhodovaniu sa pri výbere svojho budúceho 

povolania, prispeli aj ďalšie akcie – Pamätný deň mesta Humenné (16.9.), Deň otvorených dverí 

(26.10.), Mikulášske prekvapenie (7.12.), či účasť našich žiakov z odboru kaderník, kozmetik, 

cukrár a hostinský na ZŠ Kudlovská na tradičnej akcii „Kudlovský jarmok“ (19.12.) s majsterkami 

OV Ing. Petrovčinovou a Bc. Kováčovou, MDD v centre mesta(1.6.). 

Pre podporu talentovaných žiakov, na zvýšenie záujmu žiakov o úspešné štúdium 

v jednotlivých odboroch aj na zvýšenie motivácie žiakov k mimoškolskej činnosti prispeli: 

- inštalácia „Galérie úspešných žiakov SOŠ“ na centrálnej nástenke školy (august 2016 - RNDr. 

Horníková a Mgr. Šamudovská); 

- pravidelná relácia do školského rozhlasu „Úspechy a aktivity školy“ (1-krát v mesiaci - RNDr. 

Horníková v spolupráci s Ing. Fedorcovou a ŽŠR); 

- aktualizácia centrálnych nástenných novín o uskutočňované akcie a úspechy žiakov. 

 Ako si vybrať VŠ – žiaci končiacich maturitných ročníkov prejavili záujem o informačné 

publikácie zo Slovenského inštitútu vzdelávania o možnostiach štúdia na VŠ a zúčastnili sa 

testovania všeobecných študijných predpokladov – SCIO. V rámci triednických hodín VP 

uskutočnila prieskum žiakov s ašpiráciou na vysokoškolské štúdium. Inštruktáž o postupe pri 

podávaní prihlášky na VŠ, o možnostiach štúdia, o termínoch podávania prihlášok na VŠ a ich 

vyplňovaní realizovala VP skupinovo 16.02 2017 a individuálne v mesiacoch január – február 

2017. 

15.2.2017 sa 14 žiačok 2. - 4. ročníka študijného odboru sociálno-výchovný pracovník a odboru 

kozmetička a vizážistka zúčastnilo na Dni otvorených dverí Prešovskej univerzity 

s Mgr.Žinčákovou a VP RNDr.Horníkovou. Cieľom akcie bolo oboznámenie sa so študijným 

programom a zvýšenie motivácie žiakov študijných odborov o ďalšie štúdium na vysokej škole. 

Žiačky IV.CS sa zúčastnili aj 1.3.2017 s Mgr.Lukáčovou na Vysokej škole zdravotníctva 

a sociálnej práce v Michalovciach. 

26.4.2017 a 10.5.2017 sa pre žiakov II.K, II.L a IV.C uskutočnilo stretnutie s riaditeľom SOŠ 

Sládkovičova Snina Ing. Ivanom a s kpt. Čopákovou z Policajného zboru Humenné o možnostiach 

2-ročného pomaturitného štúdia. 
 

 

 

- správa o činnosti Rady školy  
 

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

v školskom roku 2016/2017.  Plánované zasadnutia sa uskutočnili: 

Prvé zasadnutie sa konalo dňa 26. 10. 2016  

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

- prerokovali a schválili Štatút rady školy při SOŠ, 

- prerokovali a schválili Plán práce rady školy na školský rok 2016/2017 

 Zobrali na vedomie: 

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

2015/2016, 

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

procesu na teoretickom a praktickom vyučovaní v školskom roku 2016/2017, 

- Plán práce školy na školský rok 2016/2017,  

- koncepčné zámery školy, možnosti záujmovej činnosti žiakov. 



 - 33 - 

Dňa 16. 01. 2017 som oslovila všetkých členov rady školy (elektronickou formou) z dôvodu PN, aby 

vyslovili svoje stanovisko k vyradeniu študijného odboru 2426 K Programátor obrábacích 

a zváracích strojov a zariadení zo zoznamu odborov školy. Súhlasné stanovisko mi obratom zaslala 

väčšina členov ( v počte 8). 

 

Druhé zasadnutie sa konalo dňa 22. 02. 2017 

Členovia RŠ zobrali na vedomie: 

- správu o hospodárení školy za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017,   

- výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok školského roka 2016/2017, 

- prerokovali a schválili kritéria pre prijímanie žiakov v školskom roku 2017/2018. 

 

Dňa 23.03. 2017 som bola ako predsedníčka rady školy oslovená riaditeľkou školy,aby sa rada školy 

vyjadrila k rozhodnutiu o dočasnej prebytočnosti nehnutelného majetku PSK.  Väčšina členov rady 

školy ( v počte 8) , opäť elektronickou formou, vyjadrilia svoje súhlasné stanovisko. 

 

Tretie zasadnutie sa konalo dňa 20. 04. 2017 

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,  

-  vypočuli si ďalej informácie o uskutočnenýc  prebiehajúcich aktivitách a o projektoch školy, 

- schválili kritériá pre prijatie uchádzačov na nadstavbové štúdium v školskom roku 2017/2018. 

 

Dňa 25. 05. 2017 sa členovia rady škola opäť elektronickou formou vyjadrili 

 k vyradeniu školského internátu zo záznamu v sieti škôl a školských zariadení. 10 členovia 

vyslovili súhlasné stanovisko. 

 

Štvrté zasadnutie sa konalo dňa 08. 06. 2017 

 Členovia rady školy boli oboznámení :  

- s priebehom a výsledkami prijímacieho konania  žiakov na školský rok 2017/2018 

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

-  súhlasili s členenim odborov na  jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory a tiež 

vyjadrili súhlas s návrhovaným  početom tried ( v počte 4 tried ) prvého ročníka na školský rok 

2018/2019, 

- vypočuli si Informácie o projektoch školy a o úspechoch školy na odborných súťažiach ,  

- ďalej si vypočuli informáciu o priebehu maturitných skúšok v školskom roku 2016/2017, kde sa 

konštatovalo, že všetci žiaci úspešne zmaturovali (v počte 82 žiakov), 

- kladne sa vyjadrili k dočasnej prebytočnosti nehnutelného majetku PSK ( nebytový prostor o 

výmere 114 m2), 

-  vypočuli si  Výročnú správu rady školy za školský rok 2016/2017. 

 

 

- správa o činnosti Rady rodičov  
    

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

rodičovskom združení v októbri 2016. 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 
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- 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. 

 

2. PANGEA – neziskové vzdelávacie združenie Academy 

Ďalší ročník matematickej olympiády PANGEA 2016, 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.Projekt FÍHA – DYHA- získanie krabice dýh za cenu poštovného a balného. 

 

4 Erasmus+ .Projekt  „Odbornosť – naša budúcnosť.“ – zameraný zvyšovanie odbornej zručnosti. 

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

táto skupina žiakov vykonávala odbornú stáž v Budapešti. Odbory: autoopravár – mechanik 

a kozmetik boli na stáži v Miláne. Projekt sa začal v októbri 2016 a bol ukončený v júni 2017. 

 

 
 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole 

 

V školskom roku 2016/2017 sa na SOŠ neuskutočnila inšpekcia  

 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

- pre teoretické vyučovanie slúži 16 klasických učební, 6 špeciálnych učební pre odbory: 

strojárstvo, kozmetik a kaderník, sociálno výchovný pracovník, gastroodbory a drevo, 2 učebne 

informatiky a výpočtovej techniky, 2 učebne pre  cudzie jazyky, telocvičňa, posilňovňa, ihrisko  

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

zástupkyne riaditeľky  

- na vyučovanie je k dispozícii 53 počítačov 
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- 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  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  

- obnovila sa fasáda budovy na Mierovej ulici 

- vymenila sa sklenená výplň na schodišti hlavnej budovy na Mierovej ulici 

- obnovila sa fasáda na vrátnici a kotolni na Družstevnej ulici 

- 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 

1. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2015                          66.053,25 € 

- vlastné prostiedky 

2. Príjmy 

 

Príjmy z rozpočtu PSK na prenesené kompetencie    1.030.700,00 € 

Príjmy z rozpočtu PSK              7.760,00 €  

Príjmy z vlastných zdrojov – škola         131.358,22 € 

za: 

 nájom              71.370,68 € 

 ostatné príjmy            59.987,54 € 

Príjmy z finančných darov               4.000,00 € 

Príjmy z projektu EÚ              48.546,00 € 

Príjmy spolu          1.222.364,22 € 

    3.    Výdavky 

 mzdy         624.195,66 € 

 poistné a príspevok zamestnávateľa               226.515,37 €  

 bežné transfery          6.578,34 € 

 výdavky na tovary a služby      379.171,66 € 

 



 - 36 - 

z toho: 

o cestovné         31.604,46 € 

o energie       174.531,70 € 

o materiál        21.417,94 € 

o dopravné           3.220,14 € 

o opravy a údržba        88.382,75 € 

o ostatné služby        60.014,67 € 

Výdavky celkom:        1.236.461,03 € 

4. Kapitálové výdavky 

V rámci kapitálových výdavkov PSK neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky a 

taktiež neboli ani použité na nákup majetku z vlastných zdrojov. 

5. Vzdelávacie poukazy  

Príjem vzdelávacie poukazy       8.953,00 € 

Čerpanie          8.953,00 €  

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

materiálno-technické vybavenie krúžkov, ostatné režijné náklady. 

6. Dary 

Škola prijala finančné dary vo výške      4.000,- € 

Na základe Darovacej zmluvy uzatvorenej medzi Nadáciou Jednota COOP Bratislava (darca) a 

Strednou odbornou školu Humenné (obdarovaný) škola získala príspevok na zakúpenie nového 

vybavenia pre odbor cukrár, a to konktétne: 

 elektrická konvekčná pec s príslušenstvom, 

 sklokeramický sporák s odsávačom pár, 

 sklokeramická platňa 4-platničková,  

 šľahač SPAR,  

 temperovacia vanička.  

7. Projekt EÚ  

Škola sa zapojila do projektu Erasmus + s názvom „Odbornosť – naša budúcnosť“ 

Príjem finančných prostriedkov zprojektu EÚ    48.546,00 € 

Čerpanie         29.194,43 €  

Prostriedky boli určené a použité na financovanie zahraničnej cesty žiakov a učiteľského dozoru do 

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

2016/2017, 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 6 absolventov pokračuje 

v štúdiu na VŠ, 30 absolventov pokračuje v nadstavbovom štúdiu, 87 absolventov našlo uplatnenie 

v praxi, 5 absolventov sa hlásilo na ÚPSVaR.  

 

 

 

V Humennom  19.09.2017 

 

 

 

        RNDr. Oľga Skysľaková 

              riaditeľka školy 


