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SPRÁVA  O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI,  VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH  ŠKOLY  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2017/2018 
 

 

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: Ing. Lenka Bandžurová 

Predseda Rady žiakov: Branislav Petrovčin /III.A/ 

 

 

 

b)   Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so ŠVVP 

 

K 15.09.2017 študovalo na  škole 409 žiakov, z toho 262 žiakov denného štúdia a  95 žiakov 

denného nadstavbového štúdia a 52 žiakov v externej forme nadstavbového štúdia. Z celkového 

počtu žiakov bolo  31 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

K  30.06.2018 ukončilo školský rok 380 žiakov, z toho 256 žiakov denného štúdia a 124  žiakov 

nadstavbového štúdia.  

Počas školského roka pristúpili 15 žiaci (prestúpili z iných škôl), 9 žiakov prerušilo štúdium, 9 

žiakov prestúpil na inú školu, 24 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 68  žiakov z  9. ročníka, 8 žiakov študovalo v skrátenej forme štúdia, 

10  žiakov prestúpilo do I. ročníka z iných škôl. Boli otvorené 2 triedy učebných odborov, 1 trieda 

študijných odborov.  

Do I. ročníka nadstavbového štúdia sa zapísalo 82 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 256 žiakov denného štúdia na konci školského roka 2017/2018 

- prospelo s vyznamenaním   46 žiakov  (17,96 %) 

- prospelo veľmi dobre   56 žiakov  (21,87 %) 

- prospelo     144 žiakov  (56,25 %) 

- neprospelo (z 1 predmetu)               3 žiaci    (1,17 %) 

- neprospelo (z viac predmetov)  3 žiaci    (1,17 %) 

- neklasifikovaní    4 žiaci  (1,56 %) 

 

Celkový študijný priemer je 2,42. /I. ročník – 2,14, II. ročník – 1,99, III. ročník –2,20, IV. ročník – 

2,07./ Najlepší prospech dosiahli triedy I.V.CS – sociálno-výchovný pracovník (1,72), II.CS – 

sociálno-výchovný pracovník (1,80) a II.C – kozmetik (1,82). Najhorší prospech bol v triedach 

III.AS –hostinský  (3,01) a  III.BS – cukrár  (2,94) .  

 

 

Trieda Odbor Počet Priemerný 

prospech 

PV PVD P N Neklas. SP   

2 

SP 

3 

SP 

4 

I.A 2487 H 01 20 2,48 2 4 13 0 2 2 0 0 

I.AS 6489 H 11 2,53 0 3 8 0 2 0 1 0 

I.B 6456 H 17 1,93 2 9 6 1 0 1 0 0 

I.BS 2964 H 7 2,21 2 2 3 1 0 0 0 0 

I.C 6446 K 11 2,03 0 6 5 0 0 0 0 0 

I.CS 7661 M 9 1,83 3 1 5 0 0 0 0 0 

II.A 2487 H 01 20 2,25 1 4 15 0 0 0 0 0 

II.AS 2964 H 9 1,90 3 3 3 0 0 0 0 0 

II.B 6456 H 13 1,85 4 5 4 1 0 0 0 0 

II.BS 6489 H 16 2,30 3 2 11 0 0 0 2 0 
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II.C 6446 K 13 2,06 5 2 5 1 0 2 1 0 

II.CS 7661 M 9 1,80 5 0 4 0 0 3 0 0 

III.A 2487 H 01 14 2,64 2 3 9 0 0 0 0 0 

III.AS 6489 H 12 3,01 0 1 9 0 0 0 0 0 

III.B 6456 H 13 1,90 4 1 8 1 0 1 2 0 

III.BS 2964 H 6 2,92 0 1 4 0 0 0 0 0 

III.C 6446 K 11 2,29 0 3 8 1 0 1 0 0 

III.CS 7661 M 11 1,97 2 3 6 0 0 3 0 0 

IV.C 6362 M 10 2,16 2 3 5 0 0 0 0 0 

IV.CS 7661 M 9 1,72 5 0 4 0 0 0 1 0 

IV.D 3765 M 9 2,47 0 2 7 0 0 0 0 0 

IV.DS 3341 K 5 2,65 1 0 4 0 0 0 1 0 

SPOLU  256 2,42 46 56 144 6 4 13 8 0 

 

 

e.2) Prospech - nadstavbové štúdium 

 

Z celkového počtu 126 žiakov nadstavbového štúdia na konci školského roka 2017/2018 

- prospelo s vyznamenaním   18 žiakov  (14,51 %) 

- prospelo veľmi dobre   21 žiakov  (16,93%) 

- prospelo     80 žiakov  (64,51%) 

- neprospelo (z 1  predmetu)                2 žiaci  (1,61 %) 

- neprospelo (z 2  predmetov)              1 žiak   (0,80 %) 

- neprospelo (z viac predmetov)  3 žiaci   (2,41 %) 

- neklasifikovaní    1 žiak    (0,80% ) 

 

Celkový študijný priemer je ,2,35. / I. ročník NŠ – 2,37,  II. ročník NŠ –2,32 

Najlepší prospech dosiahli triedy II.M – podnikanie v remeslách a službách (1,88) a I.M– 

podnikanie v remeslách a službách (1,94). Najhorší prospech bol v triedach  I.L strojárstvo 

(3,24) a  II.KS – strojárstvo  2,68). 

 

 

 

Trieda Odbor Počet Priemer

ný       

prospec

h 

PV PVD P N Neklas. 

I.K 6421 L 12 2,37 2 3 6 1 0 

I.KS 6426 L 10 1,96 4 1 4 1 0 

I.L 2414 L 01 22 3,24 0 1 18 3 0 

I.M 6403 L 26 1,94 7 6 14 0 1 

II.K 6421 L 13 2,56 1 3 8 1 0 

II.KS 2414 L 01 10 2,68 0 0 10 0 0 

II.L 6426 L 15 2,19 0 4 11 0 0 
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II.M 6403 L 16 1,88 4 3 9 0 0 

SPOLU  126 2,38 18 21 80 6 1 

 

 

e.3) Maturitné skúšky 

 

EČ a PFIČ MS zo SJL sa konala 13. marca 2018, EČ a  PFIČ MS z ANJ, NEJ a RUJ sa konala 14. 

marca 2018. PČOZ v dňoch od 16 apríla 2018 do 18 apríla 2018, UFIČ  v dňoch 28.5.- 31.5.2018. 

Z celkového počtu 86 maturantov úspešne zmaturovalo 86 žiakov. Priemerná známka za  maturitné 

skúšky je 2,22. 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 32 54,24 % 32 44,39 % 32 9 5 11 7 0 2,50 32 

NEJ B1 18 50,73 % 18 35,85 % 18 3 2 7 6 0 2,88 18 

RUJ B1 36 63,06 % 36 37,97 % 36 7 10 14 5 0 2,47 36 

SJL  86 49,12 % 86 51,48 % 86 29 29 26 2 0 2,01 86 

TČOZ  86     19 32 26 9 0 2,44 86 

PČOZ  89     37 28 18 6 0 1,92 89 

 

 

 

e.4) Záverečné skúšky 

 

ZS sa konali v dňoch 18.-20. júna 2018. Zúčastnilo sa ich 46 žiakov v štyroch učebných odboroch. 

S vyznamenaním prospelo 10 žiakov, veľmi dobre prospelo 4 žiaci, prospelo 32 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 14 3 1 10 0 2,33 

cukrár 2964 H 7 2 0 5 0 2,05 

kaderník 6456 H 13 4 2 7 0 2,15 

hostinský, hostinská 6489 H 12 1 1 10 0 2,84 

SPOLU   46 10 4 32 0 2,34 
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e.5) Dochádzka - denné štúdium 

 

Dochádzka  v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom je o niečo lepšia. Priemerný počet 

vymeškaných hodín na žiaka bol v 2. polroku školského roku 2017/18  84,27 ospravedlnených 

a 3,55 neospravedlnených hodín. Najlepšie triedy v dochádzke boli IV.DS – ODNV (53,0), III. AS 

– hostinský (54,25) a I.A autoopravár (61,10). Najhoršie triedy v dochádzke boli  III.B -  kaderník   

(131,38), III.CS - sociálno-výchovný pracovník (130,82) a III.C –  kozmetik (123,00). 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 

Trieda Odbor Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 

na 

žiaka 

Osprave

dlnené 

Ospr. 

na 

žiaka 

Neosprav

edlnené 

Neosp. 

na 

žiaka 

I.A 2487 H 01 20 1222 61,10 1172 58,60 50 2,50 

I.AS 6489 H 11 790 71,82 673 61,18 117 10,64 

I.B 6456 H 17 1961 115,35 1936 113,88 25 1,47 

I.BS 2964 H 7 661 94,43 627 89,57 34 4,86 

I.C 6446 K 11 1009 91,73 1009 91,73 0 0,00 

I.CS 7661 M 9 972 108,00 972 108,00 0 0,00 

II.A 2487 H 01 20 1577 78,85 1577 78,85 0 0,00 

II.AS 2964 H 9 606 67,33 606 67,33 0 0,00 

II.B 6456 H 13 942 72,46 928 71,38 14 1,08 

II.BS 6489 H 16 1297 81,06 1242 77,63 55 3,44 

II.C 6446 K 13 992 76,31 888 68,31 104 8,00 

II.CS 7661 M 9 1054 117,11 950 105,56 104 11,56 

III.A 2487 H 01 14 914 65,29 914 65,29 0 0,00 

III.AS 6489 H 12 651 54,25 651 54,25 0 0,00 

III.B 6456 H 13 1708 131,38 1613 124,08 95 7,31 

III.BS 2964 H 6 534 89,00 528 88,00 6 1,00 

III.C 6446 K 11 1353 123,00 1261 114,64 92 8,36 

III.CS 7661 M 11 1439 130,82 1323 120,27 116 10,55 

IV.C 6362 M 10 1026 102,60 1020 102,00 6 0,60 

IV.CS 7661 M 9 665 73,89 623 69,22 42 4,67 

IV.D 3765 M 9 405 81,00 375 75,00 30 6,00 

IV.DS 3341 K 5 265 53,00 265 53,00 0 0,00 

SPOLU  256 22 043 87,82 21 153 84,27 890 3,55 
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e.6) Dochádzka – nadstavbové štúdium 

 

Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka v 2. polroku školského roku 2017/18 bol 39,96 

ospravedlnených a 9,25 neospravedlnených hodín. Najlepšie triedy v dochádzke boli II.K – 

spoločné stravovanie  (40,54), II.L – vlasová kozmetika   (51,67). Najhoršie triedy v dochádzke 

boli I.L – strojárstvo (84,27) a I.K – spoločné stravovanie (79,17). 

 

Trieda Odbor Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 

na 

žiaka 

Osprave 

dlnené 

Ospr. 

na 

žiaka 

Neospra 

vedlnené 

Neosp. 

na 

žiaka 

I.K 6421 L 12 1002 83,50 950 79,17 52 4,33 

I.KS 6426 L 10 723 72,30 648 64,80 75 7,50 

I.L 2414 L 01 22 1854 84,27 1854 84,27 0 0,00 

I.M 6403 L 26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II.K 6421 L 13 898 69,08 527 40,54 371 28,54 

II.KS 2414 L 01 10 1047 104,70 361 36,10 686 68,60 

II.L 6426 L 15 775 51,67 775 51,67 0 0,00 

II.M 6403 L 19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SPOLU  124 6 299 49,21 5 115 39,96 1 184 9,25 

 

 

 

 

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 13 žiakov hodnotené 2. stupňom, 8 žiaci hodnotení 3. stupňom . Riaditeľka školy udelila 

10 pokarhaní. Za výborný prospech, dobrú dochádzku, vzorné správanie a reprezentáciu školy bolo 

udelených 70 pochvál riaditeľkou školy s knižnou resp. vecnou odmenou, ktorú poskytla Rada 

rodičov. 

 

 

e.8) Správanie – nadstavbové štúdium 

 

Nehodnotí sa. 

 

 

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

 

kód  odbor – zameranie číslo učebného plánu 

  4 – ročné študijné s maturitou  

3341 M  Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  ISCED 3A   

6362 M  Kozmetička a vizážistka  ISCED 3A   
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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 2017/2018 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  42 7 35 

   učitelia SŠ 29 6 23 

   majstri odbornej výchovy 13 1 12 

nepedagogickí, z toho 16 5 11 

   administratívni zamestnanci  5 0 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 12 11 12 11 29 

   majstri OV 0 3 7 3 0 - 0 - 13 

Spolu 0 3 8 8 12 11 12 11 42 
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

PhDr. Kudzejová a Mgr. Šimková sa 12.10.2017 zúčastnili metodického miniseminára pre učiteľov 

anj na tému Rozvoj komunikačných zručností na hodinách anglického jazyka. 

PhDr. Kudzejová absolvovala Lyžiarsky inštruktorský kurz v termíne od 15.12.2017 – 

16.12.2017 (všeobecná časť) a 7.1.2018-10.1.2018 (špeciálna časť) a získala osvedčenie Inštruktor 

zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa.  

Mgr. Lukáčová, Mgr. Žinčáková a Mgr. Quecke absolvovali akreditované vzdelávania- 

Využitie informačných technológií a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese a 

Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa. 

Mgr. Kolesárová sa v júni zúčastnila predatestačného vzdelávania k II. atestácii na MPC 

Prešov.  

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

seminár OXFORD“. 

Majsterka OV Ing. Anna Petrovčinová v máji 2018 úspešne ukončila I. atestačnú skúšku 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 a v TV Zemplín. 

 

 

V školskom roku 2017/2018 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.                                                                                                                                                                                                            

- •  Nástenka „Recyklácia – dajme veciam druhú šancu“ v pavilóne A  

 

Október: 

- • Úprava a estetizácia okolia školy, inými slovami „veľké upratovanie“ sa uskutočnilo  

pred Dňom otvorených dverí. Išlo o vyhrabanie lístia, úpravu okrasných rastlín, zametanie 

,odpratanie odpadkov. Pracovali žiaci III. C pod vedením Mgr. Kolesárovej a Mgr. 

Šebákovej.  

- • Relácia v školskom rozhlase -Deň zdravej výživy  

- • Deň otvorených dverí na našej škole sa niesol pod heslom „tvorivosť – naša budúcnosť“. 

Touto myšlienkou sa inšpirovali aj Mgr. Mišková a Mgr. Tutková,  ktoré v učebni C2 

urobili estetickú výzdobu. Túto tvorili výrobky z krúžkovej činnosti a makety cukrárskych 

výrobkov. V miestnosti bolo aj niekoľko výrobkov vyrobených z druhotných recyklovaných 

materiálov, ktoré podporujú environmentálnu výchovu.  Tieto výrobky zhotovila so svojimi 

žiakmi Ing. Drahomíra Fedorcová. Tiež poskytla výrobky z dielne stolárov. Cukrársky 

odbor bol prezentovaný vďaka pani Bc. Vojtkovej. Celú expozíciu vhodne dopĺňali 
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dekorácie z prírodných materiálov, ktoré ponúkala v tejto dobe jeseň. Pani Mgr. Mišková sa 

zamerala na estetizáciu školských priestorov. Dievčatá z III. B Radoslava Adamová, 

Simona Kotěšovská , Patrícia Buríková a kozmetička z I. C Alexandra Butalová zdobili 

triedu ručnou maľbou. Maľovali štvorlístky priamo pred očami deviatakov. Zadná stena 

učebne tým pekne ožila.  

 

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: 

- • Týždeň  zdravej výživy.                                                                                                 

-  V mesiaci december 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.                                                      

 Január: 

- •Naučme sa šetriť 

- Nástenka a relácia v školskom rozhlase. Výzva pre všetkých žiakov na šetrné 

zaobchádzanie s vodou, elektrickou energiou, materiálmi. Zmena spotrebiteľského 

správania. 

 

 Február: 

- ,,Divoké Karpaty: 

- Video, ukážka a beseda so žiakmi I.C/CS triedy. 

 

Marec: 

- ,, Odpad – surovina budúcnosti“ 

- Beseda na tému čo s odpadom a jeho využitie s apelom na čo najmenší negatívny dopad na 

životné prostredie s triedou II.C/CS. 

- ,,Populačná explózia“ 

- Na hodine geografie vysvetliť žiakom význam populačnej explózie a jej dôsledky na 

životné prostredie s následnou besedou so žiakmi I.CS. 

 

Apríl: 

- Sadenie gladiol 

- V mesiaci apríl sa uskutočnilo vysádzanie okrasných rastlín pri vstupe do areálu školy 

teoretického vyučovania. Na tejto činnosti sa podieľali žiačky III.CS. 

 

Máj: 

- „Veľké upratovanie“ 

- Úprava a estetizácia okolia školy. Išlo o vyhrabanie lístia, úpravu okrasných rastlín,     

zametanie ,odpratanie odpadkov.  

- ,,VLK“ 

- Prednášky pre žiakov od Lesoochranárskeho zoskupenia VLK na tému záchrana 

prirodzených lesov, globálne ekologické problémy, funkcia lesa a možnosti záchrany lesov. 
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Z fondu Rady rodičov na našej škole bolo zoskupeniu VLK venovaných 10 eur, ktoré budú 

použité na činnosť tohto lesoochranárskeho zoskupenia. 

 

 Jún: 

- ,,Šetrím vodou“ 
- Žiaci I.CS vypracovali informačné letáky s výrokmi významných osobností o vzácnosti 

a dôležitosti vody s upozornením na šetrenie vody, ktoré boli uverejnené vo všetkých 

triedach. Beseda a výzva žiakom všetkých tried na hospodárenie vodou, šetrenie pitnou 

vodou, elektrickou energiou v domácnosti a v škole. 

 

Júl: 

- ,,Orezávanie stromčekov“ 

- V mesiaci júl sa uskutočnilo orezávanie stromčekov a bylín v areáli školy žiakmi I.A triedy. 

-  „Veľké upratovanie“ 

- Úprava a estetizácia okolia školy. Išlo o vyhrabanie lístia, úpravu okrasných rastlín,     

zametanie ,odpratanie odpadkov.  

 

 

- 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  2017  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 sa uskutočnila rozhlasová relácia na tému „Holokaust“- Deň obetí 

holokaustu a rasového násilia. 

       Dňa  5. 10. 2017 sa uskutočnilo celoškolské združenie rodičov, na ktorom  koordinátorka  

informovala hlavne  rodičov o činnosti koordinátora,  o pripravovaných aktivitách a o možnostiach  

podieľať sa na nich. Zároveň ich upovedomila  o možných sociálno-právnych postihoch v prípade 

užívania, distribúcie drog a iných návykových látok.  

       V októbri koordinátorka 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 sa oproti iných ročníkov výsledky trošku zlepšili. Podľa výsledkov dotazníka 

veková hranica žiakov, ktorí okúsili prvú cigaretu či užili tvrdý alkohol  klesá. Takmer všetci žiaci 

sa s prvou cigaretou  stretli ako 7-roční, s  tvrdým alkoholom  už ako  8-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, niektorí nie, lebo im financie 

poskytnú starí rodičia. Na otázky, či si uvedomujú škodlivosť alkoholizmu, odpovedali áno, ale len 

preto, 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  koordinátorka 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 vôbec nestretávajú,  možno občas,  ale stretávajú    sa s    ním  hlavne   na verejnosti,    na   

diskotékach, v pohostinných zariadeniach, v parkoch, v chatách, lebo tam si to viac môžu  mladí 

ľudia dovoliť  ako v školách.    S problematikou   fašizmu,  extrémizmu, xenofóbie,  rasizmu či  

týrania   sme    sa v našej škole zatiaľ nestretli, ale snažíme sa tomu  preventívne predchádzať na 

http://kalendar.azet.sk/pamatne-dni/popis/2014-9-9/
http://kalendar.azet.sk/pamatne-dni/popis/2014-9-9/
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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 drogových závislostí.  Najkrajšie výkresy vytvorili: M. 

Jenčová – IV.CS., T. Tóthová – IV.C a Kristína Mochnaľová – III.CS. 

      Každý rok sme sa zúčastňovali na hudobno-výchovnom protidrogovom koncerte, ale tohto roku 

sme sa zúčastnili  na filmovom predstavení „Čiara“ . Išlo o kriminálny príbeh  situovaný do srdca 

slovensko - ukrajinského pohraničia, kde sa pretínajú kultúry, jazyky i ľudské životy a kde  sa 

pašujú cigarety cez slovensko-ukrajinskú hranicu. Film poukázal na to, že i  pokojné spolužitie 

dvoch prelínajúcich sa svetov sa však začne otriasať, keď novovybudovaná hranica Schengenského 

priestoru spôsobí nárast nervozity z nejasnej budúcnosti. A keď jedna z pašeráckych zásielok 

stroskotá, spustí sa nezastaviteľná lavína udalostí. 

      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  mesiaci jún prebiehala  tvorba výtvarných prác pri príležitosti Medzinárodného dňa boja 

protidrogovej   závislosti. Najkrajšie  práce vytvorili:   Alexandra Butalová – I. C, Júlia Kulíková – 

II.C, Júlia Kirová – III. CS a Lukáš Bučko – II.A.                             

 

         

- 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 V dňoch 10.10., 8.11. a 22.11.2017 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. 

    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 1.12.2017. Zameraný na hľadanie zdrojov pre úspešnosť v záujmoch, schopnostiach 
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a vedomostiach od detstva. V programe sú využité motivačné faktory a informácie o perspektívach 

na trhu práce. 

Prednáška na tému Ako sa utvára láska pre druhý ročník sa uskutočnila v termínoch 15.2. 

a 15.3.2018. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa o dôležitých a pre ich vek zaujímavých vecí 

týkajúcich sa vzťahu medzi mužom a ženou. Veľkým prínosom bolo to, že žiakov téma zaujala, 

aktívne sa zapájali do diskusie a kládli zaujímavé otázky. 

8.3.2018 sa uskutočnil rozhlasový príspevok s názvom Postavenie ženy v spoločnosti, ktorý 

pripravila Mgr. Lukáčová. 

Pre prvé ročníky sa uskutočnila v dňoch 5.4., 6.4., 17.5. a 18.5.2018 prednáška spojená s diskusiou 

na tému Človek a hodnoty. Cieľom prednášky bolo poukázať na priority človeka, dôležitosti cieľa 

v živote a snaha o jeho dosiahnutie. 

Pre tretie ročníky a nadstavbové štúdium sa uskutočnila prednáška na tému Manželstvo, rodina, 

zodpovednosť dňa 20.4.2018, ktorá bola realizovaná vo forme hrania rolí a modelových situácií. 

Žiaci prostredníctvom modelových situácií mali možnosť vžiť sa do konkrétnej situácie, zaujať 

k nej postoj, zamyslieť sa a k danej situácii sa vyjadriť. 

Pre vážnosť problematiky obchodovania s ľuďmi sa v dňoch 4.5. a 16.5.2018 realizoval program 

„Ľudia nie sú na predaj“ pre tretie ročníky. Táto aktivita prebiehala za pomoci prezentácie, ktorá 

predstavovala reálne príbehy ľudí, ktorí sa stali obeťami obchodovania s „bielym mäsom“. 

V rámci prevencie žiaci získali informácie: 

- o obchodovaní s ľuďmi, jeho formami, typmi obetí, 

- ako overiť dôveryhodnosť inzerátu ponúkajúceho prácu, 

- ako bezpečne vycestovať za prácou do zahraničia, 

- na čo si dávať pozor, aby sa sami nestali obeťou, 

- ako reagovať v krízovej situácii, čo robiť, na koho sa obrátiť. 

V mesiaci máj, t. j. 17.5.2018 sa uskutočnila pre tretí a štvrtý ročník a 1. ročník nadstavbového 

štúdia diskusia na tému Kohabitácia a význam statusu manželstva. 

Diskusia sa viedla v príjemnej atmosfére, všetci žiaci boli aktívni, kladne a s vážnosťou zaujali svoj 

postoj k danej téme. Otvorene vyjadrovali súhlas/nesúhlas so spolužitím muža a ženy bez uzavretia 

manželstva, prípadnými následkami ich rozhodnutia. 

Pre zistenie informácií, čo je pre žiakov dôležité, na čom im záleží, čo ich zaujíma, ako trávia 

voľný čas, čo si myslia a aké majú názory, bol zrealizovaný dotazník s názvom Hodnoty v živote 

mladého človeka. Dotazník obsahoval 21 otázok a bol vyplnený žiakmi vyšších ročníkov IV.C, 

I.K, II.L. 

Otázky sa týkali rodiny, priateľov, peňazí, viery v boha, čo po ukončení školy, kto je nich vzorom, 

za čo vďačia svojim rodičom, podľa čoho si budú vyberať budúce zamestnanie,  čo sú schopní 

urobiť pre dosiahnutie kariéry, ako trávia voľný čas, čo si myslia o politike, celebritách, superstar,  

a pod. 

Z výsledkov dotazníka vyplýva, že napriek modernej konzumnej spoločnosti v ktorej žijeme, 

väčšina respondentov si váži priateľstvo, rodinu, je veriaca, po ukončení školy chcú ísť za prácou 

do zahraničia, vážia si úprimnosť, peniaze vnímajú ako prostriedok na dosiahnutie cieľa, pre 

kariéru sú ochotní vzdať sa záľub a voľného času a väčšina z nich za svoj vzor považuje otca. 

Názory mladých ľudí sú ovplyvnené sociálnym prostredím v ktorom sa pohybujú, rodinou v ktorej 

žijú a ľuďmi, s ktorými sa stretávajú. 

Je veľmi dôležité sa so žiakmi o takýchto témach rozprávať a dať im priestor vyjadriť sa. Je na nás 

všetkých pedagógoch, aby sme nenásilným spôsobom správne formovali ich názory, postoje a 

presvedčenia. 
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- športové akcie  

 

V školskom roku 2017/2018 podľa plánu práce PK TV sme realizovali telovýchovné, športové 

podujatia a súťaže pre družstvá a jednotlivcov: 

28.9.2017   Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy druhého ročníka, ktorého sa 

zúčastnilo 82 žiakov tried II. A, B, C, . Cieľom účelového cvičenia bolo prehĺbiť vedomosti 

a zručnosti žiakov nadobudnuté v priebehu školského roka na jednotlivých vyučovacích predmetov. 

Obsahom tohto cvičenia bol pohyb v prírode, jej ochrana, orientácia v prírode, poskytovanie prvej 

pomoci, riešenie mimoriadnych udalostí. 

28.9.2017   Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy prvého ročníka, ktorého sa 

zúčastnilo 78 žiakov tried I. A, B, C, D. Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti 

a zručnosti nadobudnuté na základnej škole. Obsahom tohto cvičenia bol pohyb v prírode, jej 

ochrana, orientácia v prírode a poskytovanie prvej pomoci. 

14.11.2017   Školské kolo v stolnom tenise. Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov. 

1. Kondis  III.A 

2. Kačur  IV.D  

3. Petro   I.A 

 

28.11.2017 Školské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky. 

Poradie: I. miesto:  Triľ  II.A 

    II. miesto  Čemsak  IV.D 

    III. miesto Kraus   I.A 

 

12.12.2017 Školské kolo v halovom futbale: Zúčastnili sa  I.A, III.A, IV.D 

Poradie: I. miesto III.A 

            II.miesto IV.D 

            III.miesto I.A 

 

 

 

12.3.2018   Celoškolské kolo v basketbale. Súťažili medzi sebou tri  družstvá systémom  

každý s každým. Víťaz turnaja IV.D v zložení  Bazyľak, Čemsak, Šiňankský, Dutkovský, Popovič, 

Hrivňak. 

  1. IV.D 

  2. III.A 

  3. II.A  

17.4. 2018  Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy prvého ročníka, ktorého sa 

zúčastnilo 64 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.    

30.5.2018 - 1.6. 2018   Trojdňový kurz na ochranu života a zdravia realizovaný dennou 

dochádzkou. Kurzu sa zúčastnilo  75  žiakov tried III. A, B, C.   Cieľom kurzu bolo prehĺbiť 

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

zvýšiť odolnosť organizmu pri fyzickej záťaži. V rámci kurzu žiaci absolvovali  exkurzie do 
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záchrannej brigády a požiarneho útvaru v Humennom. Taktiež sa zúčastnili prednášky 

o poskytovaní prvej pomoci a ochrane prírody. 

26.6.2018 sa uskutočnil z príležitosti OFDMS (Olympijsky festival deti a mládeže Slovenska) 

turistický pochod na Jasenovský hrad. Turistického pochodu sa zúčastnilo 40 žiakov našej školy. 

 

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

a súťažiach organizovaných SAŠŠ, CVČ Dúha Humenné  

Žiaci školy počas školského roka 2017/2018 sa zúčastnili týchto športových podujatí a súťaží: 

4.10.2017 Okresné kolo v halovom futbale. Tretie miesto v skupine. Usporiadateľom  bolo CVČ 

Duha v Humennom. Našu školu reprezentovali títo žiaci:  

Šiňanský, Bazyľak, Čemsak, Dutkovský, Stašak, Popovič, Gutter, Mišľan,  

 

6.10.2017   Obvodné kolo v cezpoľnom behu družstiev a jednotlivcov základných a stredných 

škôl Humenné. Našu školu reprezentovali: .   

Cichý, Derďak, Kačur, Buriková, Závadská, Kochmová.  

 

29.1. – 2.2. 2018 Sa žiaci I. a II. ročníka zúčastnili lyžiarského kurzu v lokalite Drenica v počte 30 

žiakov.  

21.3.2018 Okresné kolo vo volejbale žiačok. Usporiadateľom bolo CVČ Duha v Humennom. 

Zápasy prebiehali v telocvični GAGLS a Obchodnej akadémie Humenné.Našu školu reprezentovali 

tieto žiačky: Buriková, Danková, Horná, Chroma, Jenčíková, Buriková, Koškovská, Ričalková, 

Rudžiková, Vitkovičová. 

10.5.2018   Obvodné kolo v atletike SŠ, ktorého bola SAŠŠ a Gymnázium arm. Gen. L. 

Svobodu  Humenné. Školu reprezentovali 5 dievčat a 5 chlapcov. 

Dievčatá Buriková Simona 100 m 

  Koškovská Daniela 400 m 

  Mandiková Kristina 800 m 

  Ričalková Zdenka Skok do diaľky,  

             Zburová Miroslava Vrh guľou 

Chlapci Juras Martin  1500 m 

  Karoľ Tadeáš  100 m 

  Kraus David  200 m 

  Smolka Matej  skok do diaľky 

  Šiňanský Jaroslav vrh guľou 

   

 

- akcie PK prírodovedných a odborných kadernícko-kozmetických predmetov  
 

Október 2017: 
- Dňa 26.10.2017 sa úspešne prezentovali naši žiaci pod vedením všetkých členov PK na Dni 

otvorených dverí . Žiaci odborov kaderník spolu s majsterkami OV Leličovou, Bc.Lojanovou 

v triede A3 tvorili účesy na modelkách a cvičných hlavách, zapletali vrkoče v štýle folklóru.  Žiaci 

odborov kozmetik  spolu s majsterkami OV  líčili, česali a upravovali modelky, ktoré sa zúčastnili 

módnej prehliadky, ktorá bola súčasť hlavného programu v telocvični. Módna prehliadka mala 

tému Zo starého nové - eko style, inšpirované rockovou hudbou a rýchlymi strojmi. 



 - 15 - 

RNDr.Horníková v úlohe výchovnej poradkyne v areáli školy  sprevádzala a informovala 

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

Mgr.Šamudovská pomáhala organizačne a informačne pri zabezpečovaní DOD. Mgr. Tutková , 

Mgr. Vician a Mgr. Mišková boli zodpovední za expozíciu Estetizácia učebných priestorov 

a krúžková činnosť. Vyzdobili triedu C 2 prírodnými materiálmi a výrobkami z tvorivej dielne. 

Mgr. Tutková v rámci svojho krúžku pripravila výstavku predmetov z recyklovaných materiálov 

a zároveň propagovala naše učebné odbory cukrár, stolár a iné. Mgr. Vician vedie krúžok digitálnej 

fotografie. Deviatakov zaujal výrobou fotografií, ktoré boli hotové za pár minút.  

 

November 2017: 
-  RNDr. E. Šebáková sa zapojila so žiakmi do jedenásteho ročníka celoslovenskej kampane 

Červené stužky. Žiaci I.C sa zapojili do Olympiády zdravia a bezpečnosti na školách. Súťaž bola 

určená pre trojčlenné kolektívy prvých ročníkov stredných škôl. Olympiáda mala dve úlohy- 

kvízovú a praktickú. Pred riešením úloh olympiády sme si pozreli na interaktívnej tabuli film 

Anjeli a preštudovali základné informácie o víruse HIV a ochorení AIDS na webovej stránke 

www.cervenestuzky.sk. Potom žiaci v skupinkách riešili písomne kvíz. Druhou praktickou úlohou 

bolo spoločne v skupinkách vytvoriť červenú stužku podľa vlastnej fantázie. Ich práce boli zaslané 

organizátorom kampane 16.11.2017. 

Viktória Gunárová, Patra Pažurová, Miroslava Zburová- tento tím patril medzi víťazov 

Olympiády zdravia a bezpečnosti v školách pre kampaň Červené stužky 2017 a od organizátora 

súťaže obdržali diplomy a ocenenia. 

 Dňa 22. 11. 2017 sa uskutočnila Žiacka konferencia – „Zdravie, krása, zdravý životný štýl“ pre 

žiakov učebných a študijných odborov I.C, II.C – kozmetik, II.B – kaderník a hostinský,  II.L – 

vlasová kozmetika pod vedením RNDr.Šebákovej a RNDr.Horníkovej. Cieľom konferencie bolo 

motivovať a upriamiť pozornosť študentov k starostlivosti o svoje zdravie, k zdravšiemu životnému 

štýlu, poskytnúť zaujímavé informácie o využití liečivých bylín a medu v kozmetike. Poslucháčov 

zaujala praktická ukážka parafínových zábalov, súťaž na určovanie druhu čajovej zmesi bylín.  

 Dňa 30.11.2017 sa žiačky odborov kozmetička a vizážistka a odboru kaderník zúčastnili 

v Bratislave súťaže zručností ´´Zlaté nožnice´´. Súťaže organizoval salón Polata Elamisa pod 

záštitou ŠIOV. V kategórii študenti súťažila na tému Víla žiačka 4.C triedy Mária Birbičová 

s modelkou Adelou Šalatovou. Na tú istú tému , ale v kategórii dospelých súťažila majsterka Bc. 

M. Kováčová s modelkou Grecovou, ktorá sa umiestnila na 1. Mieste. V kategórii študentov na 

tému Nevesta- komerčný účes súťažila žiačka 2.B triedy Simona Kochmová, ktorú pripravovala 

na súťaž majsterka Bc. H. Leličová. 

 

December 2017:  
- Exkurzia žiakov učebného odboru kaderník do kaderníctva Zuzana – Barber shop v OC 

Avenue v Humennom: 23.11.2017 - žiačky I.B s majsterkou OV Bc.Bujačkovou a 7.12.2017 - 

žiačky II.B s vyučujúcou odborných predmetov RNDr.Horníkovou navštívili moderný kadernícky 

salón v OC Avenue. Majiteľka oboznámila žiakov s ponukou služieb v salóne, so starostlivosťou 

o vlasy, poradenstvom aj predajom vlasovej kozmetiky. Žiakov zaujal dizajn pánskej časti salóna – 

barber shop, tradičné pánske holenie, farbenie a úprava brady, ale aj talianska kozmetika #Barba 

Italiana. Potešila nás profesionalita služieb určených pre pánskeho klienta. 

- Predmetová komisia prírodovedných a odborných kadernícko-kozmetických predmetov 

prichystala 6. decembra 2017 Mikulášske prekvapenie pre učiteľov v podobe poukážky na 

parafínový zábal rúk. Parafínové zábaly prevádzala žiačka 2. ročníka študijného odboru kozmetik 

Bogová Viktória /II.C/ pod vedením RNDr.Šebákovej a RNDr.Horníkovej.  

- 13. decembra 2017 sa konal 12. ročník tradičných súťaží zručností v odboroch: technika 

a prevádzka dopravy, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, hostinský, cukrár, kaderník 

a kozmetik pod názvom „Zlaté ruky“. Na príprave a realizácii akcie sa podieľali majstri OV 

http://www.cervenestuzky.sk/
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a učitelia - RNDr. Justína Horníková, Mgr. Darina Šamudovská, Ing. Drahomíra Fedorcová, RNDr. 

Edita Šebáková. 

Deväť súťažných disciplín: Prezúvanie pneumatík; Drevársky triatlon - Skladanie plávajúcej 

podlahy, dreveného stromčeka a výroba vianočných ozdôb z dyhy; Súťaž v účesovej tvorbe 

a dekoratívnej kozmetike – Folklór style, Rock style a Spoločenský účes a líčenie; Skladanie 

obrúskov, Klasické stolovanie, Modelovanie marcipánu preverilo šikovnosť a tvorivosť žiakov vo 

svojom odbore. Zručnosť žiakov prezentovala aj Príprava slávnostnej tabule „Vianoce“; 

vedomostný kvíz „Povedz čo vieš a súťaž pre jednotlivcov a triedne kolektívy „Podporme našu 

kreativitu“. Odborné poroty v zložení majstrov OV a učiteľov odborných predmetov pozorne 

sledovali dodržanie súťažných podmienok, ocenili zručnosť a kreativitu súťažiacich aj schopnosť 

pracovať v tíme.  

Na 1. mieste, v tzv. zlatom pásme sa  z našich odborov umiestnili:  

Simona Smikalová I.B kaderník a Martina Kuľhová I.C kozmetik - Súťaž v účesovej tvorbe 

a lakovaní nechtov: Folklór style, 

Alexandra Sroková II.B kaderník a Natália Hrubovčáková II.C kozmetik - Súťaž v účesovej 

tvorbe a dekoratívnej kozmetike: Rock style, 

Veronika Fecenková III.B kaderník a Bianka Račková III.C kozmetik - Súťaž zručnosti: 

Spoločenský účes a líčenie, 

Vo vedomostnom kvíze „Povedz čo vieš“ zvíťazilo dvojčlenné družstvo I.C kozmetik v zložení 

Mária Hužičková a Martina Višnaiová. 

- Dňa 21.12. 2017 sme sa zúčastnili ako každý rok Kudlovského Jarmoku. Tohto roku sa niesol 

v charitatívnom duchu. Naša škola sa prezentovala slávnostnou vianočnou tabuľou, ktorú pripravili 

žiaci odboru hostinský. Žiaci odboru cukrár predviedli modelovanie vianočných ozdôb na tortu. 

Žiačky odboru kozmetik líčili masky na tvár deťom zo základných škôl a naše žiačky z odboru 

kaderník im zapletali a farebne sprejovali vlasy. Odbor drevárskej a nábytkárskej výroby 

vystavovali svoje výrobky a žiaci z odboru autoopravár- mechanik predviedli diagnostiku áut.  

 

Február 2018:  
- Dňa 9. 2.2018 RNDr.J.Horníková zabezpečila pre žiačky z II.L a IV.C (Mária Birbičová, Simona 

Borovská, Alexandra Fedáková, Katarína Fedorová, Michaela Jevičová, Nikola Kidalová) 5-

hodinové vzdelávanie - 3D mihalnice, po absolvovaní ktorého získali osvedčenie. Školiteľka 

Mgr. Lucia Bajcurová podrobne oboznámila žiačky s 3D mihalnicami, s pomôckami, ktoré sú 

potrebné pri práci, s postupom a opatreniami pred ošetrením aj po aplikácii 3D mihalníc.  

- Dňa 9.2.2018 na kozmeticko-kaderníckej súťaži Interbeaty Thropy 2018 reprezentovali našu 

školu žiačky II.C Iskajcová A., Franková K. na tému Coco Chanel. Pripravovala ich majsterka M. 

Kováčová. 

Dňa 22.2.2018 sa zapojili mnohé žiačky z odborov kozmetik a kozmetička a vizáž , kaderník do 

módnej prehliadky, ktorá bola súčasťou programu 140. výročia školy.  

 

Marec 2018:  
- Dňa 6. 3. 2018 sa odbor kozmetička a kaderník zapojili do školského kola SOČ v odbore 14 

Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie pod vedením RNDr. Šebákovej 

a RNDr.Horníkovej. Žiačky 2.C Natália Hrubovčáková a Anna Labancová prezentovali prácu 

Spôsoby úpravy obočia a o Parafínovom zábale nás informovali žiačky Viktória Bogová a Daniela 

Grecová. Emma Hrabčáková, žiačka 1.B triedy prezentovala prácu Značka BARBA ITALIANA. 

-Dňa 8.3.2018 pri príležitosti MDŽ sa žiačky IV.C zúčastnili propagačnej akcie v detskom 

zábavnom parku Eiffelko. Pre mamičky si pripravili masáž rúk a pre deti detské masky na tvár. 

 Dňa 28. 3.  2018 členky PK Mgr. Šamudovská a RNDr. Horníková sa spolupodieľali na príprave 

BOOKMARATHONU 2018. 
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Apríl 2018:  
 Dňa 10.4.2018 žiačky 3 ročníka odboru kaderník Gurbová Viktória, Fecenková Veronika, 

Demeterová Pavlína a žiačka 1 ročníka odboru kaderník BurikováSabrína, boli v obchodnom dome 

TESCO prezentovať odbor kaderník. Žiačky realizovali spoločenské účesy na modelkách spojené 

s oblečením a líčením. Žiačky prezentovali odbor Kozmetik v nákupnom centre Tesco, kde 

predvádzali líčnie.  

13. 04. 2016 - Deň narcisov- Aj v tomto školskom roku sa RNDr. E. Šebáková ako koordinátorka 

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

vyjadrili spolupatričnosť s onkologickými pacientmi. Tohto roku bol vyhlásený Ligou proti 

rakovine 22. ročník Dňa narcisov. RNDr. Žiačky z triedy II.C pôsobili v tento deň ako 

dobrovoľníčky LPR a v uliciach nášho mesta robili verejnú zbierku financi. Dievčatám sa podarilo 

vyzbierať sumu 141 eur 92 centov. 

 Od 15. apríla do 6. mája 2018 sa 12 žiakov študijných a učebných odborov – kozmetik, kaderník, 

cukrár a autoopravár-mechanik/strojárstvo absolvovalo zahraničnú stáž vo Viedni v rámci projektu 

Erazmus+ „Odbornosť – naša budúcnosť“, ktorý je financovaný zo zdrojov EÚ. 

Sprevádzajúcimi učiteľmi bola RNDr.Horníková a PhDr.Kudzejová. Prezentácia projektu sa 

uskutočnila 25. mája 2018 v spoločenskej miestnosti. 

Dňa 17.4.2018 žiačky 2 ročníka odboru kaderník Sroková Alexandra, Grundzová Judita, Oláhová 

Dušana a Adamičková Kristína, boli v obchodnom dome TESCO prezentovať odbor kaderník. 

Žiačky realizovali spoločenské zapletané účesy na modelkách spojené s oblečením a líčením, 

a realizovali účesy aj na cvičných hlavách. Žiačky II.C Hrubovčáková N., Hamarová m., Bysiek N. 

prezentovali odbor Kozmetik v nákupnom center Tesco, kde predvádzali extravagantné líčenie pod 

vedením Mgr. m. Harvanovej a D. Hudákovej. 

Dňa 24.4.2018 žiačky 3 ročníka odboru kaderník Kotěšovká Simona, Buriková Patrícia, 

Demeterová Pavlína a žiačka 1 ročníka odboru kaderník Vitkovičová Miriam, boli v obchodnom 

dome TESCO prezentovať odbor kaderník. Žiačky realizovali extravagantné účesy na 

modelkách spojené s oblečením a líčením. Žiačky III.C Karabinčíková, Romžová A. a Romžová V. 

prezentovali odbor Kozmetik v nákupnom centre Tesco, kde predvádzali lvečerné íčnie pod 

vedením Mgr. M. Harvanovej a D. Hudákovej. Modelkami boli žiačky z odboru cukrár. 

 

Máj 2018:  
 Dňa  5.05.2018 – súťaž družstiev prvej pomoci SČK  - územná súťaž DPP v poskytovaní prvej 

pomoci v Humennom. Súťažili žiačky I.C –  Kruľová Sabina, Kruľová Viktória, Šiňanská Paulína, 

Višnaivá Martina, Gunárová Viktória a I.B Rabajdová Renáta pod vedením RNDr. E.Šebákovej . 

Dňa 11.5.2018 žiačky 3 ročníka odboru kaderník Fecenková Veronika, Gurbová Viktória, 

Kováčová Jana, Kotěšovská Simona a Demeterová Pavlína, boli ako DOBROVOLNÍCI 

V NEMOCNICI realizovať účesy a strihy na pacientkach. Žiačky vypracovali strihy a účesy na 

14 - tichpacientkach  pri príležitosti Dňa matiek. Pacientky boli veľmi vďačné a spokojné, lebo ešte 

sa s niečím takým nestretli aby sa strihali a skrášľovali v nemocnici. 

 Dňa 15.5.2018 žiačky 2 ročníka odboru kaderník Jenčová Barbora, Pastvová  Lívia, a žiačky 2 

ročníka odboru kozmetik BysiekNatália a Franková Kornélia boli ako modelky  v obchodnom 

dome TESCO prezentovať odbor kaderník. Žiačky realizovali ležérne drdoly na modelkách 

spojené s oblečením a líčením. 

 Dňa 30.5.2018 sa žiaci spolu s majstrami OV zúčastnili ,,Chellenge Day´´. Je to deň počas ktorého 

sa 25 minút žiaci venujú ľubovoľnej športovej aktivite. Žiaci v tímoch hrali volejbal pod vedením 

majsteriek OV. 

 

Jún 2018:  
Dňa 1.6.2018 sa žiačky 2.r. odboru kaderník Sroková, Pastvová, Oríková pri príležitosti Dňa detí v 

Humennom  na námestí farbili deťom vlasy pomocou sprejov, zapletali im vrkoče.  
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 Dňa 8.6.2018 žiačky odboru kaderník sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na ZŠ v Kamenici nad 

Cirochou. Žiačky 2.r. Jenčová a Bruteničová realizovali minikurz tvorby spoločenských účesov, 

starostlivosti o vlasy v lete. Predvádzali kulmovanie a farbenie vlasov. Kapuscinská bola modelka a 

prezentovala súťažnú prácu našich žiakov pod vedením Bc. J. Porvazníkovej. 

Dňa 13.06.2018 členky PK - Šebáková, Horníková, Šamudovská sa zúčastnili školenia Tvorba 

web stránky s Ing. Fedorcovou. 

Dňa 14.6.2018 sa žiačky 2.r. Odboru kaderník zúčastnili medzinárodnej súťaže Fourfest 2018 v 

Rimavskej Sobote. Žiačka A.Savkaničová s modelkou S. Kochmovou II.AS realizovala dámsky 

koktailový účes Drdol. Žiačka S. Taňkošová s modelom M. Boňkom I.A realizovala pánsky módny 

účes, s ktorým získali mimoriadnu cenu za tvorivosť a extravaganciu. Žiakov pripravovala 

majsterka Bc. H. Leličová. 

Dňa 20. júna 2018 sa žiaci I.C, II.B a II.C zúčastnili školského výletu na Vinianske jazero, kde si 

vychutnali slnko, vodu, volejbal a aj opekačku. Boli to krásne hodiny oddychu pred blížiacim sa 

koncom školského roka.  

Dňa 26. júna 2018 - Deň Riaditeľky – olympijský deň v duchu hesla: „Hýb sa, uč sa a objavuj!“  

členovia PK sa aktívne podieľali na jeho realizácii a priebehu. 

 

 

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

 

September 2017: 
 Zabezpečenie učebníc - vyučujúci ANJ, NEJ a RUJ zabezpečili pre svojich žiakov nové 

učebnice. 

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

jazykov“ (26.9.2017), hodiny boli zamerané na význam cudzích jazykov v každodennom 

živote. Pripravili vyučovacie hodiny zamerané na rozvoj odbornej slovnej zásoby 

v odboroch autoopravár, kozmetička a vizážistka, spoločné stravovanie a nástenku na tému 

Štúdium cudzích jazykov zhotovili žiaci IV.C a IV.D. Žiačky Tóthová Tatiana, Turcovská 

Martina zo IV.C a Lukáčová Bianka z I.C si pripravili prezentácie o anglicky hovoriacich 

krajinách. 

 Rozhlasová relácia na tému Holokaust  

 Účelové cvičenia pre žiakov I. a II. ročníka - 29.09.2017  

 Počas osláv 700.výročia písomnej zmienky o meste Humenné žiaci 1. ročníka so svojimi 

triednymi učiteľmi spoznávali mesto 

 

Október 2017: 
 Futsalový turnaj - 4. októbra sa v telocvični našej školy uskutočnil medzitriedny Futsalový 

turnaj žiakov I.A, III.A a IV.D. Zvíťazilo družstvo III.A v zložení – Stašák Daniel, Ginda 

Daniel , Porvažník Daniel, Harvan Ľubomír, Kondis Martin, Vaško Branislav. 

 Dňa 4.10.2017 sa konal volejbalový turnaj o pohár predsedu PSK, ktorého sa zúčastnili 

Mgr. Kolesárová a Mgr. Vasilenko. 

 Cezpoľný beh - 6. októbra sa konal Cezpoľný beh žiakov základných a stredných škôl 

v parku Humenné. Našu školu reprezentovalo 3-členné družstvo chlapcov Derďak Dominik 

z II.A, Kraus Dávid z I.AS, Smolka Matej z I.A a 3-členné družstvo dievčat – Závacká 

Nikola, Kochmová Simona z II.AS, Buriková Simona z I.B. 

 Deň otvorených dverí - 26.10.2017 - všetci vyučujúci sa aktívne zapojili do prípravy 

a realizácie DOD. Mgr. Šimková a Mgr. Kolesárová pripravovali kultúrny program. 

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

záložku do knihy v školskom kole  
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 Olympiáda o Európskej únii – 18. októbra sa uskutočnilo regionálne elektronické kolo 

Olympiády o Európskej únii. Našu školu reprezentovali žiačky 2.ročníka študijného odboru 

sociálno-výchovný pracovník a kozmetik – Kristína Hudáková, Katarína Šuľáková 

a Daniela Grecová.  

 Uhádni županov – do tejto súťaže sa zapojili žiačky IV.CS M. Turcovská a Z. Karabinošová 

 Príprava a testovanie žiakov I. – IV. ročníka na výber do triednych kôl OAJ. (Kudzejová a 

Šimková) 

 Exkurzia do soc. zariadenia AKTIG pre žiakov SVP III. ročníka  

 28.10.2017 sa pod vedením Mgr. Vasilenka uskutočnila akcia Najlepší strelec zo 

vzduchovky, kde 1. miesto získal M. Čemsák zo IV.C. 

 

November 2017: 
 Rozhlasová relácia ku Dňu študentstva  

 Triedne kolá OAJ vo všetkých triedach I. – IV. ročníka, ktorých sa zúčastnilo 26 žiakov  

 Olympiáda ľudských práv - 23.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo olympiády ľudských 

práv, ktorého sa zúčastnili žiačky II.CS – Kristína Hudáková, Katarína Šuľáková, Júlia 

Kulíková, Aneta Suchaničová, III.CS – Eva Balková, Nikola Grundzová a z I.CS – 

Miroslava Zburová, všetky zo študijného odboru sociálno-výchovný pracovník. Víťazstvo 

v školskom kole si odniesla Katarína Šuľáková z II.CS. 

 Školské kolo OAJ, ktorého sa zúčastnilo 8 žiakov. Do obvodného kola postúpili v kategórii 

2D Juraj Palašta (I.A) a v kategórii 2 C2– Buksár (IV.D) – 14.11.2018  

 Divadelné predstavenie Ujo Váňa v Košiciach (30.11.2017) pre žiakov III.A, I.K, I.A, I.B 

a z iných tried  

 

December 2017: 
 7.12.2017 bol DOD na VŠ zdravotníctva a sociálnej práce v Michalovciach, na ktorom sa 

zúčastnili žiaci 4. ročníka  

 Výzdoba stromčeka v zborovni a rozhlasová relácia na tému Vianoce  

 10.12.2017 - Slávnostné odovzdávanie stužiek žiakom 4. ročníka v priestoroch 

Humenského zámku 

 Príprava vianočného a Mikulášskeho programu pre seniorov v soc. zariadení AKTIG žiaci 

SVP III. ročník  

 Školské kolo v stolnom tenise – V priebehu celého 1. polroka prebiehajú triedne kolá 

v stolnom tenise chlapcov a dievčat a víťazi postupujú do celoškolského finále.  

 11.12.2017 – exkurzia do sociálneho zariadenia Lily v Humennom pre žiakov SVP I.ročník  

 

 Január 2018: 
 Obvodné kolo OAJ (17.1.2018) - žiak Buksár sa umiestnil na 5. mieste a žiak Palašta na 8. 

mieste Mgr. Šimková sa obvodného kola OAJ zúčastnila aj ako členka poroty. 

 Beseda na tému Efektívna komunikácia pre žiakov SVP III. ročník  

 23.1.2018 – Beseda na tému Ako zvládať náročné situácie pre žiakov IV. ročníka  

 29.1.2018-2.2.2018 – Lyžiarsky kurz v Drienici pre žiakov I. a II. ročníka  

 Články – Počas celého polroka prispievame článkami o akciách školy na webové sídlo našej 

školy alebo do novín 

  

Február 2018 

 Olympiáda ľudských práv 

Dňa 8.2.2018 sa žiačka II.C Katarína Šuľáková zúčastnila krajského kola Olympiády 

ľudských práv v Prešove. Na túto olympiádu ju pripravoval Mgr. Quecke. 

 Exkurzia v zariadení pre seniorov 
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Dňa 9.2.2018 uskutočnila Mgr. Žinčáková spolu so žiakmi II.CS a IV.CS exkurziu 

v zariadení Gabriela v Snine. Žiačky na prvý pohľad upútal útulný priestor, ktorý 

pripomínal skôr domov ako sociálne zariadenie. Rovnako sa oboznámili s poskytovanými 

sociálnymi službami a terapiami. 

 Členovia PK sa aktívne zapojili do príprav 140. výročia založenia školy. Mgr. Šimková, 

Mgr. Žinčáková a Mgr. Kolesárová pripravovali kultúrny program a PaedDr. Balková sa 

podieľala na tvorbe brožúrky a napísala článok do novín. 

 Valentín na škole 

Dňa 14.02.2018 PaedDr. Balková pripravila rozhlasovú reláciu na tému láska, vzájomná 

úcta a rešpekt. 

 Svetový deň bez mobilu 

Dňa 16.2.2018 si žiaci I.CS na 1 hodinu vypli svoje mobilné telefóny a boli veľmi 

prekvapení, akí sú bez svojho funkčného mobilu „nekompletní“  

 Čitateľská gramostnosť 
Dňa 15.2.2018 PaedDr. Balková, Mgr. Ildžová a Mgr. Žinčáková zorganizovali súťaž 

v čitateľskej gramotnosti, zameranú na porozumenie čítaného textu. Napriek faktu, že žiaci 

majú problémy správne a efektívne použiť získané informácie z textu, v tomto školskom 

roku konštatujeme mierne zlepšenie oproti minulému. Víťazom sa stala Michaela Jenčová 

zo IV.CS. 

 

Marec 2018 
 Mgr. Lukáčová zabezpečila pre žiakov IV. ročníka prednášku na tému „Ako zvládať 

záťažové situácie“. Prednáška bola veľmi zaujímavá, pretože bola realizovaná formou 

modelových situácií a hraných rolí. 

 Rozhlasové relácie pri príležitosti Dňa žien a Dňa učiteľov. 

 Žiačky I.B a I.C sa počas vyučovacích hodín zapojili do súťaže v anglickom jazyku – Moja 

profesia, moja budúcnosť. Družstvá si pripravili prezentáciu o svojej budúcej profesii 

v anglickom jazyku. 

 Dňa 6.3 2018 sa uskutočnilo školské kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat 

 Dňa 21.3.2018 sa naše žiačky zúčastnili Okresného kola vo volejbale žiačok stredných škôl 

 Rozhlasová relácia pri príležitosti svetového Dňa sociálnej práce. 

 

Apríl 2018 
 Návšteva divadla . Dňa 10.4.2018 sa vyznamenaní žiaci v sprievode PaedDr. Balkovej 

a Mgr. Ildžovej zúčastnili divadelného predstavenia Maškaráda v Štátnom divadle 

v Košiciach. 

 Účelové cvičenie 

Dňa 17.4.2018 sa uskutočnilo 2. účelové cvičenie pre žiakov I. a II. ročníka na Hubkovej.  

 Žiaci III.CS a IV.CS sa pod vedením svojich vyučujúcich Mgr. Lukáčovej a Mgr. 

Žinčákovej zúčastnili exkurzie v Spojenej Internátnej Škole v Humennom. 

 Mgr. Žinčáková zorganizovala exkurziu pre žiakov II.CS do zariadenia pre seniorov 

Slnečný dom v Humennom. 

 Rodina a základné ľudské právo na život 

Do tejto súťaže sa prostredníctvom svojich výtvarných prác, v ktorých sa vyjadrovali 

k tomu, ako vidia rodinu oni a aký je ich postoj k základným ľudským právam zapojili 

žiačky III.CS Eva Balková a Kristína Mandíková pod vedením Mgr. Žinčákovej. 

 

Máj 2018 
 Žiaci I.CS sa spolu s Mgr. Lukáčovou zúčastnili výstavy obrazov maďarskej výtvarníčky 

Toro Irén v Mestkom kultúrnom stredisku v Humennom. 
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 Okresné kolo v atletike 

Dňa 10.5.2018 sa naši žiaci pod vedením Mgr. Kolesárovej zúčastnili Okresného kola 

v atletike žiakov stredných škôl 

 Rozlúčka s maturantami 

Mgr. Šimková zabezpečovala rozlúčku so žiakmi IV. ročníka a II. ročníka nadstavbového 

štúdia. 

 KOŽAZ 2018 

V dňoch 30.5.2018-1.6.2018 sa pre žiakov III.ročníka zrealizoval Kurz ochrany života 

a zdravia.  

 

Jún 2018 
 Dňa 1.6.2018 prebehlo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení. Zabezpečovala 

Mgr. Šimková 

 Ziačky III.CS sa pod vedením Mgr. Lukáčovej zúčastnili exkurzie v sociálnom krízovom 

centre v Snine 

 Deň riaditeľky školy 

Konal sa 26.6.2018 a členovia PK sa ho aktívne zúčastnili na jednotlivých stanovištiach. 

 Olympijský deň 

Olympijský deň sa na našej škole konal 26.6.2018. V rámci tohto dňa sa 40 žiakov školy 

zúčastnilo turistického pochodu na Jasenovský hrad. 

 

 

- akcie PK služieb a odborných ekonomických predmetov 

 

September 

 Odbor hostinský : 

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

a 1. roč. spoločného stavovania/1.K 

Odbor cukrár: 

 exkurzia po cukrárňach a výrobňach cukrárenských výrobňach v meste Humenné – žiaci 1. 

roč. odbor cukrár 

 žiaci 2.roč odboru cukrár sa zúčastnili osláv 700. výročia Dní mesta Humenné, kde svoju 

zručnosť prezentovali výstavou cukrárskych výrobkov  

Október 
 Deň otvorených dverí SOŠ- „ Babie leto “ sa zúčastnili  ročníky odboru cukrár, hostinský a 

spoločné stravovanie 

- odbory hostinský a spoločné stravovanie sa prezentovali formou prípravy slávnostných 

tabúľ 

- žiaci odboru cukrár sa prezentovali ukážkou moderných cukrárskych výrobkov  

 

November 
 súťaže zručností pod názvom „ Zlaté ruky 2017“- sa zúčastnili odbory cukrár, hostinský a 

spoločné stravovanie 

- v odbore cukrár sa modelovaním cukrárskych výrobkov prezentovali všetci žiaci  

II.AS triedy: 

1. Maketa s motívom „ Darček – Ľadová krása “ „ Vianočný stromček “- „ Adventný veniec “  
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- žiaci odboru hotinský sa prezentovali na uvedenej súťaži zručností v oblastiach 

1. Klasické stolovanie  

2. Skladanie obrúskov  

3. Príprava slávnostnej tabule 

 

December 

 Mikulášska show „ Zlaté ruky 2017“ 

- žiaci 3. ročníka odboru hostinský prezentovali svoju kreativitu a zručnosť zdobením fliaš s 

vianočnou tématikou a prípravou slávnostných tabúľ s názvom 

„ Tématické slávnostné tabule“ 

 odbory, hostinský a spoločné stravovanie, sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Sweet cup 

2017 Prešov – téma: „ Zimné variácie “, kde žiačka Mária Jenčová z II. BS získala 

strieborné pásmo v príprave dezertov 

 vrámci akcie Kudlovský jarmok, na ZŠ Kudlovskej, sa žiačka III.AS triedy (Laura 

Nováková) prezentovala prípravou slávnostnej tabule s tématikou „ Vianoce 2017 “ 

Január 

 pre žiakov končiacich ročníkov (maturantov) sa uskutočnila beseda pod názvom „ Bankové 

produkty a poistenie“ s Ing. Jánom Kovalčinom 

Február 

 žiaci odboru cukrár aktívna účasť na príprave, balení a rozdávaní „Valentínských srdiečok“ 

náhodným občanom pri Poklinike, Tescu a Kauflande, za účelom zviditeľnenia a 

prezentácie školy 

 14.2.2018 sa pre žiakov končiacich- maturitných ročníkov uskutočnila beseda k DSS a DDS 

( II. A III pilier )  

 vrámci osláv 140. výročia školy, sa žiaci odboru hostinský a spoločné stravovanie aktívne 

podieľali na príprave, realizácií a obsluhe;  

Marec 

 žiaci Michal Džatko z I.K odbor spoločné stravovanie a Martin Juras z II.B odbor 

hostinský- úspešná účasť na súťaži v príprave miešaných nápojov pod názvom CASSOVIA 

CUP 2018 v Košiciach Michal Džatko z I.K získal Zlaté pásmo a Martin Juras z II.BS 

Diplom za účas 

 žiaci odboru Podnikanie v remeslách a službách absolvovali exkurziu vo firme 

AQUATERM v Humennom 

Apríl 

 žiaci II.B odboru hostinsky a žiačka I.K odboru spoločné stravovanie účasť na 7. ročníku 

CARPATIA CARVING CUP 2018 vo Svidníku, kde si zmerali svoje sily vo vyrezávaní 

ovocia a zeleniny; umiestnenie žiakov bolo následovné : 

Jenčová Mária II.B- bronzové pásmo, Karoľ Tadeáš II.B – bronzové pásmo a Tutková 

Kristina I.K- strieborné pásmo 

 dňa 11.4 2018 sa v spolupráci s pracovníčkou poisťovne Allianz uskutočnila beseda pre 

žiakov končiacich maturitných ročníkov na tému II.a III. pilier 
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 na výstavke „ Mladý tvorca “ v Nitre sme vzorne pripravenými stánkami prezentovali 

jednotlivé odbory našej školy 

 majsterky so žiakmi odboru cukrár na výstavku „ Mladý tvorca “ v Nitre napiekli linecké 

koláče priamo na predaj 

 na uvedenú výstavu Mgr. Jenčová zhotovila a pripravila zaujímavé prezentačné výrobky 

 pod vedením učiteľky Ing.Najpaverovej si žiaci II.K triedy pripravili triednu výstavku 

veľkonočných kraslíc a veľkonočných ozdôb výrobených vlastnou rukou 

 majsterka odborného výcviku so žiakmi II.roč.odboru cukrár absolvovala exkurziu v 

renesančnom kaštieli v Humennom  

Máj 

 žiaci z tried I.K (SS), I.L (VLK), II.K (SS) a II.L (VLK) zapojenie sa do Finančnej 

olympiády v rámci predmetu Manažment osobných financií,  

Jún 

 vrámci MDD - žiaci II.roč. odboru cukrár, prezentovanie sa modelovaním cukrárských 

výrobkov a súčastne robili maskota MIMOŇA 

- žiaci II.roč. odboru hostinský Jenčová Mária, Karoľ Tadeáš a žiačka I.roč. odboru 

spoločné stravovanie Tutková Kristína- pripravili v meste slávnostnu tabuľu + Carving s 

detským motívom 

 vrámci DOD sa na ZŠ v Kamenici nad Cirochou prezentoval odbor cukrár modelovaním 

cukrárských výrobkou žiačkou II.A triedy Lenkou Škumaničovou, odbor hostinský a 

spoločné stravovanie prípravou slávnostnej tabule a technikovu vyrezávania Carving  

 žiak I.K odboru spoločné stravovanie Michal Datko zúčastnil 11. ročníka podujatia FOUR 

FEST- Euroakademik Gastro 2018 žiakov SOŠ v Rimavskej Sobote a získal diplom za 

účasť 

 pri príležitosti otvárania Zimného štadióna v meste Humenné sa: 

- odbor cukrár prezentoval modelovaním cukrárskych výrobkov z marcipánu (žiačky II.A  

Lenkou Škumaničovou a Adrianou Kelčákovou  

- odbor hostinský prezentoval prípravou slávnostnej tabule a Carvingom ( žiaci II. B-  

Jenčová Mária a Karoľ Tadeáš ) 

 

 

- akcie PK drevárskych a strojárskych predmetov 

 

september 

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

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

tvorba nových násteniek 

 Príprava a realizácia nástenky a relácie k akcii Strom roka 2017 v spolupráci 

s koordinátorom environmentálnej výchovy a hlasovanie učiteľov a žiakov (III.CS, II.K a 

IV.DS a IV.C). Stromom roka 2017 sa stala Jabloň domáca z Bošáce, ktorý postúpil do 

súťaže Európsky strom roka, ktorého hlasovania sa chceme tiež zúčastniť. Podľa portálu 

hlasovanie prebehne od 1. do 28. februára 2018 a informácie pre našich žiakov budú 

zverejnené prostredníctvom nástenky a rozhlasu.   

október 



 - 24 - 

 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 Kočanová uskutočnili besedu o odpadoch, 

druhotných surovinách, ktorú spojili s návštevou zberných surovín. 

 Na zabezpečení DOD 2017 sa aktívne podieľali všetci členovia predmetovej komisie spolu 

so žiakmi. Pripravili sme zaujímavé expozície, ktoré sa stretli so záujmom návštevníkov. 

Veríme, že sme prispeli k tomu, aby sme získali nových žiakov do odboru autoopravár 

a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, ktorý sa otvára po 4 ročnej pauze.   

november  

 Príprava a uskutočnenie spoločenskej akcie stužkovanie žiakov IV. D triedy v humenskom 

kaštieli 18.11. 2017 v študijných odboroch TaPD a ODNV. 

 27. až 29. novembra sa Ing. Hirjak so žiakmi Ľuboš Gabriš a Richard Venger z I.LS 

zúčastnil  v Prahe vo firme Bosch školenia, ktoré bolo zamerané na Komfortné systémy 

automobilov.   Školenie bolo za 1. a 2. miesto v celoslovenskej súťaže autoopravárov v roku 

2017.  

december  

 Práce na výrobkoch pre projekt Fíha-Dyha – darčekové balenie vianočnej ozdoby z dyhy, 

výroba vianočných ozdôb z dyhy – práce urobili žiaci 4. ročníka študijného odboru ODNV.  

 Programovanie webovej stránky žiakmi IV.D v jazyku html a výroba vlastného webového 

sídla podľa šablóny, ktoré poskytuje internet zadarmo.  

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

akcie, tohto roku pod názvom Zlaté ruky. Žiaci IV.DS – študijného odboru ODNV súťažili 

v disciplínach skladanie plávajúcej podlahy, stromčeka a výroby vianočných ozdôb z 

dyhy. 1. miesto obsadil Michal Čemsák, ale aj ostatní žiaci preukázali veľmi pekné 

vedomosti a zručnosti. V strojárskych profesiách súťažili žiaci v prezúvaní pneumatík, 1. 

miesto obsadil Andrej Treščák zo IV.D študijného odboru TaPD, ktorý časom 1,54 

vytvoril nový rýchlostný rekord.  

 21.12.2017 prezentácia odborov na „Kudlovskom jarmoku“ na ZS Kudlovská, ktorej sa 

zúčastnili žiaci zo študijných odborov TaPD a ODNV Marek Roško a Michal Čemsák zo 

IV. D. 

január 

 25. januára sme sa zúčastnili exkurzie v tejto firme, v rámci ktorej nám pracovníci firmy – 

naši absolventi,  na CNC frézovačke, vyrobili dielce pre maturitný výrobok. Žiaci IV. DS 

mali vysvetlený postup prípravy výroby na stroji, sledovali výrobu šablón a aj samotnú 

výrobu. Získali neoceniteľné skúsenosti a informácie.  

február  

 Skončilo sa hlasovanie o Európsky strom roka, kde aj žiaci a pedagógovia našej školy 

odovzdali hlasy nášmu stromu – Jabloni z Bošáce, ktorá nakoniec skončila na 6. mieste, 

získala 12 249 hlasov. Prvenstvo získal Spievajúci korkový dub z Portugalska. Zasadili 

ho v roku 1783 a je aj zapísaný v Guinessovej knihe rekordov ako najväčší korkový dub na 

svete. Prívlastok „spievajúci“ dostal preto, že na jeho konároch často sedávajú a spievajú 

vtáci. Získal 26.606 hlasov.  
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 08.02.2018  sa uskutočnilo online školské kolo súťaže Autoopravár junior. 1. miesto 

obsadil Miroslav Hromada , ktorý získal 41/60 bodov, o 2.miesto sa delili Daniel Stašák, 

Patrik Goffa, Branislav Krokker, 37/60 bodov, a o 3.miesto Michal Halás, Radoslav Horník, 

Daniel Porvažník, 34/60. Do oblastného kola postúpil Daniel Stašák  z II.A triedy a tu 

19.03.2018 v  Tempus car s.r.o. Košice získal prvé miesto.  Na celoslovenskom kole, ktoré 

sa konalo  v Školiacom stredisku Škoda Auto a.s. v Nitre 25 - 26.04.2018, obsadil 6. miesto. 

 marec 

 6. marca 2018 sa uskutočnilo školské kolo 40. ročníka SOČ. Prihlásilo sa13 žiakov so 7 

prácami z učebných aj študijných odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, 

kozmetička, kaderník, sociálno-výchovný pracovník a autoopravár - mechanik. Práve 

posledný spomínaný odbor sa zapojil do SOČ po prvýkrát.  

 Žiaci súťažili v odbore 10 Stavebníctvo, geodézia a kartografia, 14 Tvorba učebných 

pomôcok, didaktické technológie, kde bolo aj najviac prác a 17 Pedagogika, psychológia 

a sociológia.  

 Hľadať spôsoby, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili (myšlienka 

J.A.Komenského),  sa pokúsili učitelia a žiaci na akcii BOOKMARATHON, ktorá sa 

uskutočnila 28. marca 2018. Na nej žiaci pod vedení svojich učiteľov prezentovali svoje 

práce, ktoré vypracovali v rámci vyučovania, súťaží a korešpondovali so zameraním 

jednotlivých vyučovacích hodín. Boli prezentované témy pre žiakov z odborov kozmetička, 

hostinský, cukrár, autoopravár, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, sociálno – 

výchovný pracovník, vlasová kozmetika.  

apríl 

 17. apríla sa naši žiaci zúčastnili prezentácie školy v nákupnom centre TESCO.  

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

spomenúť prípravy na akciu NITRA 2018, kde žiaci strojárskych aj drevárskeho odboru, 

konkrétne operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, pod vedením MOV zhotovovali 

drobné darčekové predmety a dopĺňanie webovej stránky učiteľa o učebné texty – 

informácie pre žiakov. 

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

Erasmus +, keď v sprievode RNDr Horníkovej a PhDr. Kudzejovej  v termíne od 15. apríla 

do 6. mája 2018 pracovali autoopravári a strojári v autoservise Secar KFZ-Technik. Po 

úspešnom  absolvovaní odbornej praxe bol každému študentovi udelený Europass, ktorý im 

uľahčí možnosť zamestnať sa na európskom trhu práce. 

máj  

 Poslednou akciou niektorých našich odborov, ktoré už nebudú mať zastúpenie v budúcom 

školskom roku bola súťaž v programovaní na CNC strojoch Programko. Žiaci 4. ročníka 

študijných odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a technika a prevádzka 

dopravy súťažili spoločne v programovaní na CNC strojoch – sústruženie a frézovanie. 

Riešili dve úlohy – v technológií sústruženia a frézovania. 
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jún 

 jún –žiaci Smerek a Fic z 2.A z odboru autoopravár sa zúčastnili prezentačnej akcie pre deti 

v rámci osláv MDD v meste Humenné. 

 8. júna  sa žiaci 1.A Petro a Kurej zúčastnili prezentácie školy na ZŠ v Kamenici nad 

Cirochou. 

 26. júna sa uskutočnil Deň riaditeľky, kde prváci autoopravári a hostinskí prekvapivo 

vyhrali 4 súťažné disciplíny a tým aj celkovú súťaž.  

 

-   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.  

September 2017 

Voľby do ŽŠR 

Na začiatku školského roka si žiaci zvolili zástupcov do ŽŠR. Zvolení zástupcovia sa stretli na 

svojom 1.zasadnutí, kde si zvolili svojho predsedu, navrhli akcie do plánu práce a následne ho 

schválili.  

Darcovstvo krvi 

Členovia ŽŠR propagovali darcovstvo krvi medzi svojimi spolužiakmi a spolu s Mgr. Žinčákovou 

krv pravidelne počas celého školského roka darovali. 

Biela pastelka 

Dňa 23.9.2017 žiačky IV.CS T. Tóthová a M. Turcovská vyzbierali finančné prostriedky v zbierke 

Biela pastelka, ktorú pravidelne organizuje Únia nevidiacich. 

Prieskum o plese 

Členovia podľa výsledkov prieskumu medzi spolužiakmi skonštatovali, že o ples študentov v tomto 

školskom roku nie je záujem. 

Október 2017 

Deň otvorených dverí 

Dňa 26.10.2017 sa všetci členovia ŽŠR aktívne zapojili do kultúrneho programu a akcií počas 

DOD na našej škole. 

Úcta k starším 

Žiačky IV.CS M. Jenčová, M. Turcovská, T. Tóthová a Z. Karabinošová sa pomocou rozhlasovej 

relácie a nástenkou na tému Dôstojná staroba snažili svojim spolužiakom priblížiť túto citlivú tému, 

ktorá sa týka nás všetkých. 

Výlet do Bachledovej doliny 

20 žiakov z I.C, IV.C, I.K a II.K spolu s Mgr. I. Šimkovou a Mgr. M. Jenčovou sa dňa  13.10.2017      

zúčastnili výletu do Bachledovej doliny, kde im perfektné počasie umožnilo vychutnať si 

rozprávkový výhľad na naše veľhory z poznávacieho Chodníka v korunách stromov. Žiaci si okrem 

veľkého množstva fotografií odtiaľ priniesli aj nezabudnuteľné zážitky. 

November 2017 

Uchaľák 

Dňa 27.11.2017 členovia ŽŠR spolu so žiakmi III. ročníka pod vedením Mgr. Žinčákovej pripravili 

Uchaľák pre žiakov I. ročníka, ktorý sa niesol v duchu slávnych muzikálov. Žiaci sa dobre zabavili 

a zatancovali si aj na diskotéke. 

Hodina deťom 

11.11.2017 žiačky II.C Z. Naščáková a J. Kulíková vyzbierali finančné prostriedky v rámci zbierky 

Hodina deťom  na zlepšenie života detí na Slovensku. 

December 2017 
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Mikuláš pre Teba 

6.12.2017 aj k nám zavítal Mikuláš spolu so svojim sprievodom – anjelom a čertom v podaní 

žiakov II.B F. Kapuscinskou, M. Jenčovou a M. Jurasom , ktorí nás pobavili a vytvorili na škole 

príjemnú sviatočnú atmosféru. 

Deň ľudských práv 

Žiačky I.C si N. Balintová, V. Klajbanová a M. Mosná pripravili rozhlasovú reláciu o ľudských 

právach, v ktorej svojim spolužiakom priblížili túto aktuálnu problematiku. 

Vianočná výzdoba 

Žiačky tried IV.C, II.C a I.C si vyzdobili svoje triedy vo vianočnom duchu a skrášlili tak prostredie, 

v ktorom trávia čas. 

Január 2018 

V januári sa členovia ŽŠR stretli na svojom zasadnutí, kde si popriali všetko dobré v roku 2018 

a rozhodli sa, že budú ešte intenzívnejšie propagovať činnosť ŽŠR a zapájať do jej akcií čo najviac 

spolužiakov. 

Február 2018 

Valentín v škole 

14.2.2018 žiačky II.C a III.C v rámci Valentínskej pošty rozdávali žiakom školy valentínske 

pozdravy. Príjemnú atmosféru tohto dňa dotvárali aj žiaci oblečení v červenom. 

Karneval 

Žiačky IV.C, II.C, I.B, III.A Slávka. Kunická, Zuzana. Naščáková, Sabrina Buríková, Simona 

Buríková, Laura Nováková a Kristína Rudžiková vystúpili počas kultúrneho programu na karnevale 

v Spojenej škole internátnej v Humennom. Počas celej diskotéky sa žiačky deťom venovali 

a tancovali s nimi v mimoňovských  kostýmoch. Všetci tak strávili pekné 2 hodiny plné zábavy. 

Marec 2018 

Najobľúbenejší učiteľ 

V tomto mesiaci sa opäť hlasovalo v rámci ankety Najobľúbenejší učiteľ. Tento rok sa víťazom 

stala Mgr. Veronika Žinčáková. 

Máj 2018 

Zbierka pre Unicef 

Počas Týždňa modrého gombíka žiaci J.Jurga a D.Kraus z I.A vyzbierali finančné prostriedky a tak 

podporili činnosť tejto celosvetovej organizácie zameranú na pomoc deťom. 

Rozlúčka s maturantmi 

Členovia ŽŠR spolu so žiakmi III.C a II.C pekne vyzdobili triedy maturantom zo IV.C a IV.D 

a 18.5.2018 sa s nimi rozlúčili na školskom dvore a popriali im veľa šťastia a úspechov v ich 

ďalšom živote. 

Jún 2018 

Deň riaditeľky školy 

26.6.2018 sa všetci členovia ŽŠR spolu s pedagógmi aktívne zapojili do organizovania rôznych 

disciplín, aby si ich spolužiaci mohli zábavnou formou preveriť svoje fyzické a duševné schopnosti. 

Všetci sme prežili pekné dopoludnie plné zábavy. Tento rok sa celkovým víťazom stala I.A pod 

vedením svojej triednej učiteľky Ing. D. Fedorcovej. 

 

 

- správa o činnosti ČERVENÉHO KRÍŽA  

 

V školskom roku 2017/2018 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. 

Územná súťaž „DPP“ 
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- Dňa 5. mája 2018 sa žiačky našej školy, ktoré sú členkami družstiev prvej pomoci SČK v 

Humennom zúčastnili územnej súťaži družstiev prvej pomoci. Žiaci sa počas školského roku 

2017/2018 pravidelne zúčastňovali výučbových hodín v priestoroch územného spolku 

Slovenského Červeného kríža na Kukoreliho ulici č. 60 v Humennom a v rámci vyučovacieho 

predmetu Zdravoveda preberali tématický celok Základy prvej pomoci. 

- Šesťčlenné družstvo , ktoré tvorili žiaci I.C Kruľová Sabina, Kruľová Viktória, Šiňanská 

Paulína, Višnaivá Martina, Gunárová Viktória a I.B Rabajdová Renáta pod vedením RNDr. 

E.Šebákovej . sa umiestnilo na 4. mieste. 

 

 

-   Výchovné poradenstvo  na škole v školskom roku 2017/2018 

 

Činnosť výchovného poradcu sa riadila plánom práce VP na školský rok 2017/2018, ktorý 

metodicky usmerňuje CPPPaP. VP zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného 

poradenstva formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických činností podľa 

potrieb žiaka a na základe Plánu práce na daný školský rok. Obsahová náplň práce výchovného 

poradcu v školskom roku bola zameraná na tieto základné činnosti: 

• poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania a v oblasti prevencie 

delikventného a problémového vývinu deti a mládeže. Jednalo sa o metodickú a informačnú pomoc 

žiakom, pedagogickým  pracovníkom školy a zákonným zástupcom žiaka 

• konzultačná činnosť – v rámci konzultačných hodín, ale aj mimo nich podľa potreby výchovná 

poradkyňa poskytovala pedagogicko-psychologické poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania, 

riešenia niektorých osobných problémov, konfliktov a porušení školského poriadku školy 

• koordinačná činnosť – bola zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami 

zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým 

zamestnancom 

• evidenčná činnosť- VP spracovávala potrebné záznamy a viedla evidenciu začlenených 

žiakov, žiakov talentovaných a  žiakov s poruchami učenia  a správania bez začlenenia sa a to 

v podmienkach klasickej triedy 

 

Prehľad činnosti VP v školskom roku 2017/2018: 

 vypracovanie evidencie problémových, nadaných žiakov, žiakov so ŠVVP, 

 riešenie problémov žiakov (individuálne príp. skupinové konzultácie), 

 spolupráca s triednymi učiteľmi a rodičmi, 

 spolupráca s vedením školy pri riešení problémových situácií, 

 spolupráca s CPPPaP, 

 aktualizácia nástenky VP v pavilóne C a E, 

 konzultácie pre žiakov z oblasti VŠ vzdelávania,  

 podieľanie sa na propagačnej a osvetovej činnosti školy. 

 

 

Žiaci so ŠVVP: 

V školskom roku 2017/2018 z celkového počtu 409 žiakov /k 15.9.2017/ bolo 31 žiakov so 

ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami):  

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Nadstavbové 

štúdium Spolu 

1. 2. 

Počet 

žiakov 
7 8 7 1 4 4 31 
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Žiakom so ŠVVP bol vypracovaný individuálny učebný plán a príslušná agenda; boli vypracované 

podklady k MS. Vyučujúci zohľadňujú odporúčania a špecifické postupy hodnotenia učebných 

výsledkov, tak aby v individuálnom rozsahu a kvalite zodpovedali špeciálnym výchovno-

vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka.  

Žiaci záverečných ročníkov, ktorí počas štúdia postupovali podľa individuálnych výchovno-

vzdelávacích plánov – v učebných aj v študijných odboroch – úspešne ukončili štúdium. 

Pohovory s VP: 

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 v 1. polroku uskutočnených 25 pohovorov s VP, za účasti triednych učiteľov, rodičov, 

vyučujúcich, zástupkyne pre OV a školského psychológa so zápisom – z tried 1.A, 1.C, 2.A, 2.C, 

3.A, 3.B, 2.K NŠ (1.ročník  - 13 pohovorov; 2.ročník  - 3 pohovory; 3.ročník - 4 pohovory; NŠ 

2.ročník - 5 pohovorov).  

V 2. polroku to bolo 9 pohovorov s VP, za účasti triednych učiteľov, vyučujúcich, riaditeľky SOŠ, 

zástupkyne pre OV, TV a školského psychológa so zápisom – z tried 1.A, 2.C. Uskutočnili sa aj 

skupinové pohovory v triedach 1.A, 1.C a 2.C. 

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. 

K tomu, aby sa žiaci zámerne nevyhýbali škole a školským povinnostiam, je potrebná neustála 

kontrola dochádzky a správania zo strany triednych učiteľov a majstrov OV.  

Prednášky a aktivity: 

V spolupráci z CPPPaP sa uskutočnili prednášky a aktivity: 

- pre žiakov 1.ročníka zamerané na adaptáciu a efektívne učenie, ktoré by uľahčili náročný 

prechod zo základnej školy na strednú školu, pomohli žiakom s novým prostredím, novým 

kolektívom rovesníkov a na rozdiely v systéme a organizácii vyučovania /21.09.2017/; 

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

poradenstvo „Ako byť úspešný v remeslách“/14.11. a 30.11.2017/. 

- pre maturantov NŠ ako úspešne zvládnuť MS /23.1.2018/.  

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

v mesiacoch október a november so žiakmi na zlepšení komunikácie a vzťahov v triednom 

kolektíve v rámci programu „Vieme byť tolerantní – prevencia intolerancie, šikanovania.“ 

V 2.polroku sa uskutočnili prednášky a aktivity v spolupráci s CPPPaP – lektorkou, 

sociálnou pedagogičkou Mgr. M. Čukalovskou: 

- pre žiakov 1.ročníka zamerané na prevenciu závislosti /05.04. a 06.04. – 1.časť a 17.05. 

a 18.05. – 2.časť/; 

- pre žiakov 2. ročníka zamerané na vzťahy „Ako sa utvára láska“ /15.02. a 15.03./; 

- pre žiakov 3. ročníka zamerané na novodobé otroctvo „Nikto nie je na predaj“ /02.05. 

a 06.05./. 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 žiakov 4. ročníka ako úspešne zvládnuť MS /05.02./. 

Prednášky zabezpečili VP a koordinátorka VMR. (prehľad - príloha správy VP) 
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Ako si vybrať VŠ: 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 a individuálne 

v mesiacoch december 2017 – február 2018. Z maturantov o VŠ prejavilo záujem 11 žiakov. 

23.11.2017 sa 12 žiačok 4. ročníka študijného odboru sociálno-výchovný pracovník 

a odboru kozmetička a vizážistka zúčastnilo Dňa otvorených dverí Prešovskej univerzity 

s Mgr.Žinčákovou. Žiačky získali bližšie informácie o možnostiach štúdia na Pedagogickej fakulte 

PU v akademickom roku 2018/2019. Dekanka Pedagogickej fakulty priblížila našim žiakom náplň 

jednotlivých akreditovaných študijných programov, podmienky prijatia na bakalárske štúdium 

i priebeh prijímacieho konania. Poukázala na fakt, že štúdium na VŠ otvára brány do celej Európy. 

Žiačky prejavili záujem najmä o študijný program predškolská a elementárna pedagogika 

a špeciálna pedagogika. Žiačky IV.CS sa zúčastnili aj 7.12.2017 s Mgr.Lukáčovou Dňa 

otvorených dverí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Michalovciach. 

Pre zistenie názorov, postojov a postrehov žiakov, na ich vzťah k škole a učeniu, ako sa cítia 

v škole a triednom kolektíve, s čím majú problémy bol zrealizovaný dotazník „Klíma školy“ vo 

februári 2018 podľa metodických pokynov CPPPaP. Z výsledkov dotazníka vyplýva, že  38,6 % 

žiakov 1.ročníka chodí do školy „veľmi rád“, len pre 5,7 % žiakov je učivo ľahké a nenáročné, 

dvojnásobný počet ho však označil ako ťažké, žiaci sa učia radi len niektoré učivo a uprednostňujú 

názorné vyučovanie, s využívaním IKT. 

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

v jednotlivých odboroch aj na zvýšenie motivácie žiakov k mimoškolskej činnosti je pripravovaná 

relácia do školského rozhlasu „Úspechy a aktivity školy“ (1-krát v mesiaci - 14.9., 19.10., 1.12., 

14.12. a 20.12., 5.2., 14.2., 8.3., 12.4., 24.5., 25.6.). 

Nábor žiakov ZŠ: 

Na nábore žiakov ZŠ sa podieľalo vedenie školy, VP a učitelia podľa vypracovaného 

harmonogramu, ktorí navštívili v mesiacoch november - január 14 základných škôl. Informovali 

ôsmakov a deviatakov o možnostiach štúdia na našej škole v školskom roku 2018/2019. 

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

povolania, prispeli aj akcie - Deň otvorených dverí (26.10.); účasť našich žiakov na tradičnej akcii 

„Kudlovský jarmok“ (19.12.) v ZŠ Kudlovská, MDŽ v zábavnom parku Eiffelko (08.03.), 

prezentácia odborov v Tescu (apríl 2018), MDD v centre mesta(1.6.). 

 

 

- správa o činnosti Rady školy  
 

1. Činnosť rady školy 
    

 V zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o školskej samospráve a v zmysle 

zákona  NR SR č. 596/2003 Z.z. a štatútu Rady školy pri SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné, Rada 

školy v rámci svojho Plánu  práce v školskom roku 2017/2018 ako iniciatívny a samosprávny orgán 

svoje úsilie a činnosť orientovala najmä na dosiahnutie týchto cieľov: 

- presadzovanie záujmov miestnej samosprávy, záujmov rodičov, pedagogických a ďalších 

zamestnancov, 

- vyjadrovanie sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a to najmä tých, ktoré sa týkajú 

návrhov na počty prijatých žiakov, návrhov na zavedenie študijných a učebných odborov 

a zameraní, k úprave učebných plánov a k skladbe voliteľných a nepovinných predmetov, 

- získanie informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu, 
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- vyjadrovanie sa k návrhu rozpočtu, k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy, 

k správe o výsledkoch hospodárenia školy a k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy. 

 

 

2.  Zloženie rady školy      
 

Rada školy v školskom roku 2017/2018 pracovala  v tomto zložení: 

 

Predseda rady školy: Mgr. Nadežda Ildžová    - zástupca pedagogických zamestnancov 

Členovia rady školy:  Ing.  Karol Lacko,PhD.   - zástupca zriaďovateľa 

                                  Mgr. Jozef Berta             - zástupca zriaďovateľa 

                                  Ing.  Michal Druga          - zástupca PSK                              

                                 Jozef Fedorko                 - zástupca PSK 

                                  Ing. Anna Petrovčinová – zástupca pedagogických zamestnancov 

                                  Svetlana Škutová           – zástupca ostatných zamestnancov 

                                  Mgr. Jana Koľová           – zástupca rodičov 

                                  Stanislav Ščerba            -  zástupca rodičov 

                                  Antónia Fedáková          – zástupca rodičov 

                                  Branislav Petrovčin        – žiak III. A 

 

 

Členstvo v rade školy zaniklo ( po voľbách do VÚC)  týmto členom: 

 

  Ing.  Karol Lacko,PhD.   - zástupca zriaďovateľa 

  Mgr. Jozef Berta             - zástupca zriaďovateľa 

  Ing.  Michal Druga          - zástupca zriaďovateľa                             

         Jozef Fedorko         - zástupca zriaďovateľa 

 

 

Dňa 18. 06. 2018 boli delegovaní noví členovia rady školy: 

 

Ing. Ondrej Mudry             - zástupca zriaďovateľa 

Ing. Martin Meričko           - zástupca zriaďovateľa 

RNDr. Mária Cehelská      - zástupca zriaďovateľa 

Ing. Michal Kurťák             - zástupca zriaďovateľa 

3. Plán zasadnutí rady školy 

 

Zasadnutia  rady školy pri SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné  v školskom roku 2017/2018 boli 

zvolávané raz štvrťročne a mimoriadne zasadnutia neboli.  Plánované zasadnutia sa uskutočnili: 

 

Október  2017: 

1. Rada školy prerokovala a schválila Plán práce rady školy na školský rok 2017/2018 

2. Bola prednesená správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy 

v školskom     roku 2016/2017 

3. Rada školy si vypočula Informáciu o pedagogicko - oganizačnom a materiálnom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu na teoretickom a praktickom vyučovaní v školskom roku 

2017/2018 

4. Bol prerokovaný Plán práce školy na školský rok 2017/2018, koncepčné zámery školy, 

možnosti záujmovej činnosti žiakov 
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5. Úspešnosť žiakov pri zaradení do pracovného pomeru a pri prijatí na vysoké školy 

6. Rôzne 

 

Február 2018 

1. Správa o hospodárení školy za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018   

2. Výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok školského roka 2017/2018 

3. Prerokovanie a schválenie kritérií pre prijímanie žiakov v školskom roku 2018/2019 

4. Rôzne 

 

Apríl 2018 

1.  Prerokovanie činnosti Žiackej školskej rady pri SOŠ, Mierová 1973/79, Humenné 

2.  Úroveň spolupráce s rodičmi, formy, možnosti ďalšieho rozvoja 

3.  Informácie o uskutočnených a  prebiehajúcich aktivitách a o projektoch školy 

4.  Rôzne 

 

Jún 2018 

 

1. Priebeh a výsledky prijímacieho konania na školský rok 2018/2019 

2. Vyjadrenie RŠ k prijímaciemu konaniu v školskom roku 2019/2020, členenie odborov na  

jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory a návrh na počet tried prvého ročníka na 

školský rok 2019/2020 

3. Informácia o projektoch školy a úspechy školy na odborných súťažiach   

4.  Informácia o priebehu maturitných skúšok v školskom roku 2017/2018 

4. Výročná správa rady školy za školský rok 2017/2018 

5. Rôzne 

 

 

- správa o činnosti Rady rodičov  
    

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

celoškolskom rodičovskom združení v októbri 2017. 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, ktorá je založená na princípoch vlastenectva, 

demokracie , humanizmu a vedeckosti 

- ochrana práv detí a rešpektovaní ich osobnosti 

- ochrana práv rodičov a náhradných rodičov 

- ochrana učiteľov a riešenie výchovných a vzdelávacích problémov 

- ochrana žiakov pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávaní 

- pomoc pri rozvoji záujmovej činnosti, organizovaní poznávacích exkurzií 

- 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. 



 - 33 - 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

1. EKOPOLIS – Zelené oázy 

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

 

2. PANGEA – neziskové vzdelávacie združenie Academy 

Ďalší ročník matematickej olympiády PANGEA 2016, pod ktorou má 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 Finančná gramotnosť pre učiteľov vypracovali Ing.Viera Najpaverová a Ing.Viera 

Brillová vypracovali  

 

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

 

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

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

stravovanie – táto skupina žiakov vykonávala odbornú stáž vo Viedni.  

 

 
 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole 

 

V školskom roku 2017/2018 sa na SOŠ uskutočnila  tematická inšpekcia dňa 16.4.2018 

Predmet školskej inšpekcie: Kontrola odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky 

v sztrednej odbornej škole. 

Kontrola OH bola vykonaná v predmete nemecký jazyk úroveň B1 v 2 skupinách ( skupina č.12 

a 13), v ktorej EČ MS v školskom roku 2016/17 vykonalo 18 žiakov. 

Závery 

Kontrola originálov a kópií OH testov z NJ preukázala,že v OH pero boli uskutočnené dodatočné 

zásahy. Pri hodnotení úloh s krátkou odpoveďou bol dodržaný Kľúč správnych odpovedí. 

 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

- pre teoretické vyučovanie slúži 16 klasických učební, 7špeciálnych učební pre odbory: 

strojárstvo, kozmetik a kaderník, predavač, 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 

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

- vytvorilo sa nové pracovisko „ autodielňa“ 

- vybudovala sa nájazdová rampa do dielne autoopravárov 
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- 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 

- zakúpil sa konvektomat a nerezové regály do cvičnej kuchyne pre odbor hostinský a spoločné 

stravovanie 

- do piatich odborných učební boli z RR zakúpené lavice a stoličky  

- zmodernizovala sa cvičná učebňa pre odbor cukrár 

- vytvorili sme novú odbornú učebňu pre odbor predavač 

- zakúpila sa nová moderná pec  a zariadenia pre odbor cukrár 

- vynovili sa šatne, sociálne zariadenia a kabinety na úseku praktického vyučovania  

- vymenili sa staré okná v dielňach za plastové okná  

- priestorové problémy nemáme, nevyužité priestory prenajímame 

 

 

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

 

1. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2016                                    51.956,44 € 

          - vlastné prostriedky 

2. Príjmy 

Príjmy z rozpočtu PSK na prenesené kompetencie                                             1.119.362,00 € 

Príjmy z rozpočtu PSK            6.478,00 €  

Príjmy z vlastných zdrojov - škola        116.085,49 € 

za: 

 nájom 54.757,70 € 

 ostatné príjmy 61.327,79 € 

Príjmy z projektu EÚ          36.187,75 € 

Príjmy spolu           1.278.113,24 € 

1. Výdavky 

 Mzdy             642.358,34 € 

 poistné a príspevok zamestnávateľa          231.895,85 €  

 bežné transfery               3.571,17 € 

 výdavky na tovary a služby          364.480,79 € 

z toho: 

o cestovné   33.056,98 € 

o energie           193.560,22 € 

o materiál   15.205,28 € 
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o dopravné     2.653,56 € 

o opravy a údržba 85.505,49 € 

o ostatné služby  34.499,26 € 

Výdavky celkom:          1.242.306,15 € 

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   9.747,00 € 

Čerpanie     9.747,00 €  

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

materiálno-technické vybavenie krúžkov, ostatné režijné náklady. 

6. Dary 

Škola neprijala žiadne finančné dary. 

7. Projekt EÚ  

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

Príjem finančných prostriedkov z projektu EÚ   55.539,32 € 

Čerpanie        31.510,32 €  

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

Milána. 

 

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

2017/2018, 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, čitateľskej a 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  
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- 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  

 krúžková činnosť, SOČ,  športové súťaže, mimoškolská činnosť 

 zabezpečenie odborného výcviku vo vlastných a zmluvných zariadeniach  

 záujem podnikateľských subjektov o absolventov odboru 

 nízke % nezamestnanosti našich absolventov 

 

 
 

Slabé stránky školy:  

 je potrebné zintenzívniť informovanosť verejnosti o možnostiach štúdia na škole 

s cieľom zvýšiť počet prijímaných žiakov 

 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 
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 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 12 absolventov pokračuje 

v štúdiu na VŠ, 35 absolventov pokračuje v nadstavbovom štúdiu, 70 absolventov našlo uplatnenie 

v praxi, 15 absolventov sa hlásilo na ÚPSVaR.  

 

 

 

V Humennom  17.09.2018 

 

 

        RNDr. Oľga Skysľaková 

              riaditeľka školy 


