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SPRÁVA  O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI,  VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH  ŠKOLY  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2018/2019 
 

 

Správu predkladá riaditeľ školy na základe správ zástupcov riaditeľa školy, VP, VPK a 

koordinátorov SOŠ OaS v zmysle vyhlášky MŠ SR č.9/2006 Z.z. 

 

 

a) Základné identifikačné údaje o škole 

 

Názov školy:  Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Adresa školy:  Mierová 1973/79, 066 01  Humenné 

Telefón:  0915 869 094 (riaditeľka školy) 

   0915 795 226 (sekretariát školy)  

webové sídlo: www.sousluzhe.edu.sk 

e-mail:  riaditel@sosoas-he.vucpo.sk, sousluhe@nextra.sk 

 

Zriaďovateľ:  Prešovský samosprávny kraj (PSK), Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 

 

Riaditeľka: RNDr. Oľga Skysľaková / FYZ-CHE / 

 

Zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie:  

    Ing. Mária Hirjáková /odborné  predmety/ 

Zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie: 

    Ing. Katarína Dzuracká /odborné  predmety/ 

Hlavná majsterka odbornej výchovy: 

                                               Mgr. Monika Harvanová 
Vedúca ekonomického úseku: 

    Bc. Eva Gáborová 

 

Predseda Rady školy: Mgr. Nadežda Ildžová 

Členovia Rady školy: Ing. Ondrej Mudry, Ing. Martin Meričko, RNDr. Mária Cehelská,Ing. 

Michal Kurťák, Ing. Anna Petrovčinová, Svetlana Škutová, Jana 

Jevčičová, Stanislav Ščerba, Antónia Fedáková, Branislav Petrovčin 

Predseda Rady rodičov: Ing. Lenka Bandžurová 

Predseda Rady žiakov: Branislav Petrovčin /I.L/ 

 

 

 

b)   Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so ŠVVP 

 

K 15.09.2018 študovalo na  škole 398 žiakov, z toho 254 žiakov denného štúdia a  144 žiakov  

nadstavbového štúdia, z ktorých 32 žiakov vo večernej forme nadstavbového štúdia. Z celkového 

počtu žiakov bolo  30 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

K  30.06.2019 ukončilo školský rok 374 žiakov, z toho 253 žiakov denného štúdia a 121  žiakov 

nadstavbového štúdia.  

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

žiakov prestúpilo 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 55  žiakov z  9. ročníka, 12 žiakov bolo prijatých do I. ročníka 

v skrátenej forme štúdia, 9  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 75 uchádzačov. Boli otvorené 2 triedy 

nadstavbového štúdia – denná forma a 1 trieda nadstavbového štúdia – večerná forma. 

 

 

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

vzdelania 

  

e.1) Prospech - denné štúdium 

Z celkového počtu 253 žiakov denného štúdia na konci školského roka 2018/2019 

 prospelo s vyznamenaním 60 žiakov (23,71 %) 

 prospelo veľmi dobre 55 žiakov (21,73 %) 

 prospelo 133 žiakov (52,56 %) 

 neprospelo (z 1 predmetu) 4 žiaci (1,58 %) 

 neprospelo (z viac predmetov) 1 žiak (0,65%) 

Celkový študijný priemer je 2,17. /I. ročník – 2,14, II. ročník – 2,16, III. ročník –1,95, IV. ročník – 

2,28./ Najlepší prospech dosiahli triedy II.CS – sociálno-výchovný pracovník (1,46), III.B – 

kaderník (1,72) a III.CS – SVP (1,73). Najhorší prospech bol v triedach II.AS –hostinský (2,67) a 

I.A autoopravár (2,56) a III.BS – hostinský a IV.C kozmetik (2,53).  

 

 

Trieda Odbor Počet Priemerný 

prospech 

PV PVD P N Neklas. SP   

2 

SP 

3 

SP 

4 

I.A 2487 H 01 13 2,56 0 1 12 0 0 0 0 0 

I.AS 6456 H 10 2,43 0 4 5 1 0 0 0 0 

I.B 6489 H 10 2,59 2 1 6 1 0 0 0 0 

I.BC 2964 H 8 2,45 3 0 4 1 0 0 0 0 

I.BP 6460 H 7 2,24 0 1 6 0 0 1 0 0 

I.C 6446 K 18 1,83 5 6 7 0 0 0 0 0 

I.D SEŠt. 10 1,92 7 1 1 1 0 0 0 0 

II.A 2487 H 01 19 2,47 4 3 12 0 0 0 1 3 

II.AS 6489 H 10 2,72 0 2 8 0 0 0 0 1 

II.B 6456 H 18 2,09 3 7 7 1 0 0 0 0 



 - 3 - 

II.BS 2964 H 7 2,23 1 3 3 0 0 0 0 0 

II.C 6446 K 11 2,10 3 2 6 0 0 1 0 0 

II.CS 7661 M 9 1,46 4 4 1 0 0 0 0 0 

III.A 2487 H 01 19 2,22 1 4 14 0 0 0 1 0 

III.AS 2964 H 10 1,81 4 3 3 0 0 0 0 0 

III.B 6456 H 13 1,72 6 4 3 0 0 0 0 0 

III.BS 6489 H 17 2,29 4 2 11 0 0 2 1 0 

III.C 6446 K 12 1,95 5 1 6 0 0 3 0 1 

III.CS 7661 M 10 1,72 4 2 4 0 0 0 1 0 

IV.C 6362 M 11 2,53 2 1 8 0 0 1 1 0 

IV.CS 7661 M 11 2,20 2 3 6 0 0 4 2 0 

SPOLU  253 2,17 60 55 133 5 0 12 7 5 

 

 

 

e.2) Prospech - nadstavbové štúdium 

Z celkového počtu 121 žiakov nadstavbového štúdia na konci II. polroka 2018/2019 

- prospelo s vyznamenaním 21 žiakov (17,35 %) 

- prospelo veľmi dobre 31 žiakov (25,61%) 

- prospelo 60 žiakov (49,58%) 

- neprospelo 9 žiakov (7,43 %) 

- neprospelo z 1 predmetu 2 žiaci (1,65 %) 

- neprospelo z 2 predmetov) 2 žiaci (1,65 %) 

- neprospelo (z viac predmetov) 5 žiaci (4,13 %) 

Celkový študijný priemer je 2,34 / I. ročník NŠ – 2,36, II. ročník NŠ –2,16 

Najlepší prospech dosiahli triedy II.K – spoločné stravovanie(1,86) a I.M – podnikanie 

v remeslách a službách (1,90) . Najhorší prospech bol v triedach  II.L – strojárstvo (3,10) a I.L 

– strojárstvo (3,03). 

 

 

Trieda Odbor Počet Priemerný       

prospech 

PV PVD P N Neklas. 

I.K 6421 L 8 2,89 0 2 5 1 0 

I.KS 6426 L 10 2,02 3 2 5 0 0 

I.L 2414 L 01 16 3,03 1 1 14 0 0 

I.M 6403 L 24 2,16 7 8 5 4 0 

II.K 6421 L 11 1,86 3 3 5 0 0 

II.KS 6426 L 9 2,06 3 2 3 1 0 

II.L 2414 L 01 16 3,10 0 1 12 3 0 

II.M 6403 L 27 1,90 4 12 11 0 0 

SPOLU  121 2,34 21 31 60 9 0 
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e.3) Maturitné skúšky 

 

EČ a PFIČ MS zo SJL sa konala 12. marca 2019, EČ a  PFIČ MS z ANJ, NEJ a RUJ sa konala 13. 

marca 2019. PČOZ v dňoch od 2 apríla 2018 do 3 apríla 2018, UFIČ  v dňoch 27.5.- 30.5.2019. Z 

celkového počtu 85 maturantov úspešne zmaturovalo 83 žiakov. Priemerná známka za  maturitné 

skúšky je 2,15. MS boli predsedom školskej maturitnej komisie a predsedami predmetových 

maturitných komisií hodnotené veľmi dobre. Z dosiahnutých výsledkov je zrejmé, že SOŠ OaS 

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 36 49,42 % 35 49,14 % 35 5 7 13 9 0 2,76 34 

NEJ B1 24 47,74 % 24 43,33 % 24 4 5 11 4 0 2,63 24 

RUJ B1 25 46,95 % 24 47,71 % 24 4 10 8 1 0 2,26 23 

SJL  85 41,62 % 83 56,56 % 83 30 31 20 0 0 1,88 83 

TČOZ  85     25 28 15 13 0 2,20 83 

PČOZ  85     37 27 11 8 2 1,94 83 

 

 

 

e.4) Záverečné skúšky 

 

ZS sa konali v dňoch 17.-20. júna 2019. Zúčastnilo sa ich 59 žiakov v štyroch učebných odboroch. 

S vyznamenaním prospelo 18 žiakov, veľmi dobre prospelo 6 žiaci, prospelo 35 žiakov. 

Predsedovia skúšobných komisií vyslovili spokojnosť s priebehom ZS a úrovňou teoretických 

vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ OaS.  

 

 

 

 

Učebný odbor  Kód odb. Počet PV PVD P N Priemer 

autoopravár - mechanik  2487 H 01 19 4 3 12 0 2,35 

cukrár 2964 H 10 5 1 4 0 1,87 

kaderník 6456 H 13 5 2 6 0 1,95 

hostinský, hostinská 6489 H 17 4 0 13 0 2,61 

SPOLU   59 18 6 35 0 2,20 
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e.5) Dochádzka - denné štúdium 

 

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

vymeškaných hodín na žiaka bol v II. polroku školského roku 2018/19 81,72 ospravedlnených 

a 6,45 neospravedlnených hodín. Najlepšie triedy v dochádzke boli II.BS - cukrár – (34,67), I.BC – 

cukrár (48,29) I. A – autoopravár (56,08). Najhoršie triedy v dochádzke boli I.BP - predavač 

(150,29), II.B kaderník (144,00) a II.C – kozmetik (140,73). Príčinami veľkého počtu vymeškaných 

hodín boli zdravotné problémy, kúpeľná liečba, ale aj nezáujem žiakov o vyučovanie. Problematike 

dochádzky sa venovalo veľa času na pedagogických radách, ale chýbajú triednické hodiny, kde by 

sa dôsledne rozanalyzovala dochádzka a slušné správanie žiakov. Rezervy sú v spolupráci rodiny a 

školy. 

 

Trieda Odbor Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 

na 

žiaka 

Osprave

dlnené 

Ospr. 

na 

žiaka 

Neosprav

edlnené 

Neosp. 

na 

žiaka 

I.A 2487 H 01 13 729 56,08 713 54,85 16 1,23 

I.AS 6456 H 10 602 60,20 589 58,90 13 1,30 

I.B 6489 H 10 797 79,70 775 77,50 22 2,20 

I.BC 2964 H 8 338 42,25 338 42,25 0 0,00 

I.BP 6460 H 7 1052 150,29 1015 145,00 37 5,29 

I.C 6446 K 18 1540 85,56 1540 85,56 0 0,00 

I.D SEŠt. 10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II.A 2487 H 01 19 2252 118,53 1810 95,26 442 23,26 

II.AS 6489 H 10 1073 107,30 846 84,60 227 22,70 

II.B 6456 H 18 2448 136,00 2342 130,11 106 5,89 

II.BS 2964 H 7 208 29,71 208 29,71 0 0,00 

II.C 6446 K 11 1548 140,73 1510 137,27 38 3,45 

II.CS 7661 M 9 830 92,22 830 92,22 0 0,00 

III.A 2487 H 01 19 1271 66,89 1271 66,89 0 0,00 

III.AS 2964 H 10 633 63,30 633 63,30 0 0,00 

III.B 6456 H 13 804 61,85 792 60,92 12 0,92 

III.BS 6489 H 17 1239 72,88 1134 66,71 105 6,18 

III.C 6446 K 12 1202 100,17 1010 84,17 192 16,00 

III.CS 7661 M 10 1010 101,00 957 95,70 53 5,30 

IV.C 6362 M 11 1311 119,18 1197 108,82 114 10,36 

IV.CS 7661 M 11 1419 129,00 1165 105,91 254 23,09 

SPOLU  253 22 306 88,17 20 675 81,72 1 631 6,45 
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e.6) Dochádzka – nadstavbové štúdium 

 

Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka v II. polroku školského roku 2018/19 bol 27,26. 

25,96 ospravedlnených a 1,30 neospravedlnených hodín. Najlepšie triedy v dochádzke boli II.KS – 

vlasová kozmetika (35,88), I.K – spoločné stravovanie (36,75). Najhoršie triedy v dochádzke boli 

II.L – strojárstvo 56,67 a II.K – spoločné stravovanie 48,55 

 

 

Trieda Odbor Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 

na 

žiaka 

Osprave 

dlnené 

Ospr. 

na 

žiaka 

Neospra 

vedlnené 

Neosp. 

na 

žiaka 

I.K 6421 L 8 294 36,75 292 36,50 2 0,25 

I.KS 6426 L 10 464 46,40 458 45,80 6 0,60 

I.L 2414 L 01 16 651 40,69 651 40,69 0 0,00 

I.M 6403 L 24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II.K 6421 L 11 534 48,55 534 48,55 0 0,00 

II.KS 6426 L 9 480 53,33 373 41,44 107 11,89 

II.L 2414 L 01 16 1045 65,31 863 53,94 182 11,38 

II.M 6403 L 27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

SPOLU  121 3 468 28,66 3 171 26,21 297 2,45 

 

 

 

e.7) Správanie - denné štúdium 

 

V správaní bolo riešených množstvo rôznych výchovných problémov. Vzniknuté problémy riešili 

triedni učitelia v spolupráci s rodičmi, výchovnou poradkyňou, školským psychológom a vedením 

školy. Za porušovanie vnútorného poriadku školy, za vážne a opakované porušovanie vnútorného 

poriadku školy bolo správanie u 12 žiakov hodnotené 2. stupňom, 7. žiaci hodnotení 3. stupňom a 3 

žiaci hodnotení 4. stupňom. Riaditeľka školy udelila 11 pokarhaní. Za výborný prospech, dobrú 

dochádzku, vzorné správanie a reprezentáciu školy bolo udelených 72 pochvál riaditeľkou školy. 

 

 

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  

6362 M  Kozmetička a vizážistka  ISCED 3A   
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7661 M  Sociálno-výchovný pracovník  ISCED 3A   

6446 M  Kozmetik  ISCED 3A   

  3 – ročné učebné bez maturity  

2487 H01  Autoopravár – mechanik  ISCED 3C    

2964 H  Cukrár  ISCED 3C   

6456 H  Kaderník  ISCED 3C   

6489 H  Hostinský, hostinská  ISCED 3C    

6460 H  Predavač  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 2018/2019 bolo v SOŠ OaS Humenné zamestnaných 62 zamestnancov, z toho 

41 pedagogických zamestnancov (+4 na MD, resp. RP,) a 14 nepedagogických zamestnancov.  

 

 

zamestnanci počet muži ženy 

pedagogickí, z toho  45 9 36 

   učitelia SŠ 29 7 22 

   majstri odbornej výchovy 16 2 14 

nepedagogickí, z toho 14 5 10 

   administratívni zamestnanci  5 0 5 

   robotnícke profesie 9 4 5 

Spolu 59 14 48 

 

 

Plnenie kvalifikačných predpokladov 

 

 

platová trieda 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. 

atest. 

2. 

atest. 

ped. 

vzdel. 

učitelia SŠ - - - 8 10 11 10 11 29 

majstri OV 1 2 7 6 - - 5 - 16 

Spolu 1 2 7 14 10 11 15 11 45 
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

PhDr. Kudzejová a Mgr. Šimková sa 12.10.2018 zúčastnili metodického miniseminára pre učiteľov 

anj na tému Rozvoj komunikačných zručností na hodinách anglického jazyka. 

Mgr. Kolesárová sa v júni ukončila  II. atestačnú skúšku na MPC Prešov.  

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

seminár OXFORD“. 

Majsterka OV Bc. Dominika Hudáková v máji 2019 úspešne ukončila bakalárske štúdium. 

 Mgr. Buriková Katarína absolvovala kontinuálne vzdelávanie s názvom Rozvíjanie kompetencií 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti verbálnej a neverbálnej 

komunikácie., za čo získala 15 kreditov. 

Bc. Vojtková Katarína  ukončila kontinuálne vzdelávanie a získala 1. kvalifikačnú skúšku. 

 Ing. Hančárová Anna absolvovala školenie týkajúce sa využívania účtovného  programu ALFA v 

procese výučby. 

 

 

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. 

 

 

V školskom roku 2018/2019 sme zorganizovali: 

 

- v oblasti environmentálnej výchovy 

 

 

September: 

 

 Medzinárodný deň ozónovej vrstvy 

Cieľ: Žiaci sa majú naučiť ochraňovať prírodu, základy zdravotnej pomoci, brať šport ako súčasť 

svojho zdravého života a zdravia. Spoznávať faunu a flóru svojho okolia a chrániť ju. U žiakov 

zvýšiť záujem o zachovanie ekosystémov a ochraňovať zvieratá v blízkosti svojho okolia. 

 Úprava školy v rámci „ EKO dni jeseň „ 

 Cieľ: Čistenie v areály školy medzi jednotlivými pavilónmi. 

 Ekotopfilm 

Cieľ: Žiaci sa majú naučiť ochraňovať prírodu a zvýšiť záujem o prostredie a  prostredníctvom 

videa  sa majú oboznámiť s prírodou a prostredím na Slovensku a vo svojom regióne. 

 Strom roka 

Cieľ: Hlasovanie o najkrajší strom roka. Aktivita realizovaná na podnet stránky www.Ekopolis.sk. 

 

Október: 

 

 ,, Odpad – surovina budúcnosti“ 

Cieľ: Naučiť žiakov nevyhadzovať použité veci, šetriť prírodné prostriedky tým, že im dáme druhú 

šancu a nové využitie. Beseda na tému čo s odpadom a jeho využitie s apelom na čo najmenší 

negatívny dopad na životné prostredie. 
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November: 

 

 „EKO“ v chémii  

Cieľ: Žiaci si majú pripraviť referáty o problematike kyslých dažďov, skleníkovom efekte, 

ohrozovaní vody a celkovom znečisťovaní životného prostredia. 

 Projekt:,, Alej úspechu a oddychu." 

Cieľ: Vypracovanie grantového programu Zelené oázy. Program podporuje aktívnych občanov v 

neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného 

času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Podporuje trvalú 

starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, 

podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť. 

 

December: 

 

 „Vianočné aranžovanie“ 

Cieľ: Ikebany z prírodnín, zachovanie tradícií bez ničenia stromov. 

 Ľudské práva a ľudská solidarita vo vzťahu k životnému prostrediu. 

Cieľ: Na príkladoch, rozhovoroch, video ukážkach ukázať žiakom, že aj životné prostredie a jeho 

ochrana má dôležité miesto v dokumentoch chrániacich ľudské práva a slobody. 

 

Január: 

 

 Naučme sa šetriť 

Cieľ: Relácia v školskom rozhlase. Výzva pre všetkých žiakov na šetrné zaobchádzanie s vodou, 

elektrickou energiou, materiálmi. Zmena spotrebiteľského správania. Dôležitosť vody. 

                                                                                                                                                                  

Február: 

 

 ,,Populačná explózia“ 

Cieľ: Vysvetliť žiakom význam populačnej explózie a jej dôsledky na životné prostredie 

s následnou besedou so žiakmi (I.A/AS - I.B). 

 Projekt: ,, Alej úspechu a oddychu". 

Cieľ: Druhé kolo projektu. 

 

Marec: 

 

 Mesiac lesa (beseda) 

 Deň stromov (beseda) 

Cieľ: Zvýšiť záujem o prostredie, ktoré nás obklopuje. Pripomenúť si závislosť na cenných daroch, 

ktoré sú nám prostredníctvom zeme poskytované a uvedomiť si, že zemské zdroje nie sú 

nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná a veľmi 

krehká. 

 

Apríl: 

 

 Černobyľská havária 
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Cieľ: Prostredníctvom videa ukázať žiakom jednu z najväčších jadrových katastrof v histórií. 

Zodpovedať žiakom otázky ako: Prečo došlo k explózii štvrtého bloku jadrovej elektrárne 

Černobyľ?, Aké krátkodobé a dlhodobé následky spôsobila?, Prečo sa svet o havárii dozvedel 

neskoro?, Akým utrpením si prešli zamestnanci elektrárne a hasiči?, Ako Sovieti naložili s 

obyvateľmi Pripjate?, Prečo museli byť zastrelené všetky domáce zvieratá v okolí?, Aký vplyv 

mala explózia na Československo?, Kto haváriu spôsobil?, Prečo elektráreň fungovala ďalších 14 

rokov po katastrofe?, Ako Černobyľ vyzerá dnes?. 

 

Máj: 

 

 „Veľké upratovanie“- ,,Orezávanie stromčekov“ 

Cieľ: Úprava a estetizácia okolia školy. Vyhrabanie lístia, úpravu okrasných rastlín, zametanie, 

odpratanie odpadkov na teoretickom úseku, orezávanie stromčekov a bylín v areály školy žiakmi. 

 ,,VLK“ 
Cieľ: Prednášky pre žiakov od Lesoochranárskeho zoskupenia VLK na tému záchrana 

prirodzených lesov, globálne ekologické problémy, funkcia lesa a možnosti záchrany lesov. 

Z fondu Rady rodičov na našej škole bude zoskupeniu VLK venovaných 10 eur, ktoré budú použité 

na činnosť tohto lesoochranárskeho zoskupenia. Oboznámiť sa s činnosťou organizácie, pochopiť 

príčiny globálnych ekologických problémov a objasniť  alternatívne spôsoby riešenia týchto 

problémov. Lektor: Viliam Bartuš. 

                                                                                      

Jún: 

 

 Triedenie odpadu 

Cieľ: V rámci dňa riaditeľky školy sa uskutočnili rôzne súťaže pre žiakov. Jednou z disciplín bola 

súťažná úloha enviromentálnej výchovy s názvom triedenie odpadu. V čo najkratšom časovom 

úseku mali žiaci roztriediť odpad do jednotlivých skupín ako sklo, papier, kov, plast a pod. 

 

 

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

 

 september 2018  
Na základe odporúčania zapracovať do plánov práce triednych učiteľov témy súvisiace 

s protidrogovou tematikou pribudli na triednických hodinách témy ako drogová závislosť, cigarety 

a alkohol, šikanovanie, zdravý životný štýl a vedieť povedať nie. V uvedenom období bola 

v pavilóne B obnovená a doplnená nástenka zameraná na prevenciu drogových závislostí. V rámci 

účelového cvičenia boli študenti od koordinátora oboznámení s reálnou situáciou užívania 

marihuany na Slovensku i s problematikou NPS (nové psychotropné látky) dostupných na trhu. Pri 

tejto príležitosti dostal každý študent krátky informačný leták s podrobným vysvetlením uvedenej 

problematiky. 

          október 2018  

Triedni učitelia na celoškolskom rodičovskom združení oboznámili rodičov so školským 

poriadkom a s opatreniami vymedzenými proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom 

prostredí. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia (10.10.2018) prebehla na vybraných 

vyučovacích hodinách biológie a psychológie diskusia zameraná na podporu duševného zdravia 

v súvislosti s rizikom vzniku závislostí na alkohole. Reagovali sme však na výzvu OZ Slovensko 

bez drog, ktoré ponúkalo bezplatnú prednášku pre študentov stredných škôl s názvom Pravda 

o drogách. Po vzájomnej dohode sa tieto prednášky uskutočnili v nasledujúcom mesiaci. 
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november 2018  
Dňa 12.11. uskutočnila prednáška Pravda o drogách pre študentov I.A, I.B, II.C, III.A, III.B 

a III.C. Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám premietal Mgr. Vladislav Quecke na 

vybraných vyučovacích hodinách a vo vybraných triedach film 28 dní, ktorý stvárňuje boj 

alkoholičky s jej závislosťou. Dňa 16.11. sa študenti našej školy zúčastnili filmového predstavenia 

s protidrogovou tematikou s názvom Zrodila sa hviezda. Pri príležitosti Dňa nefajčiarov (21.11.) 

zorganizovala RNDr. Justínia Horníková v školskom rozhlase reláciu s názvom Fajčenie ohrozuje 

zdravie. V priebehu celého mesiaca prebiehala v triedach II.CS, III.CS a IV.CS súťaž o najlepšiu 

antireklamu drogám.  

 december 2018  
Na hodinách Biológie a starostlivosti o zdravie sa uskutočnila v II.CS, III.CS a IV.CS prednáška 

spojená s prezentáciou na tému AIDS. Pri príležitosti prijatia Deklarácie práv dieťaťa (12.12.) 

zorganizoval Mgr. Vladislav Quecke na vybraných hodinách občianskej náuky didaktické hry 

súvisiace s uvedomením si základných ľudských práv i práv detí. 

 január 2019 

 Mgr. Veronika Žinčáková zorganizovala dňa 25.1. besedu pre študentov 1. ročníka s pracovníkom 

Mestkej polície na tému Trestnoprávna zodpovednosť mládeže. 

 február 2019  
Na vybraných vyučovacích hodinách biológie a starostlivosti o zdravie, sociálnej pedagogiky 

a sociológie viedli prednášky a diskusie na tému Alkohol bežne dostupná droga. Týmito hodinami 

sme chceli poučiť žiakov o rizikách vzniku závislostí na alkohole medzi mládežou. Pri tejto 

príležitosti zároveň RNDr. Justína Horníková zorganizovala reláciu v školskom rozhlase. 8. 

februára 2019 sme s triedou II.C a II.CS pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet zorganizovali 

exkurziu do školskej knižnice, a tým sme poukázali najmä na to, že študenti môžu vyhľadávať 

informácie aj iným spôsobom ako prostredníctvom internetu. 

 marec 2019 

 Film Moja dcéra je anorektička, sme poukázali aj na následky porúch príjmu potravy u mladých 

dievčat. Pri príležitosti Dňa boja za ľudské práve viedol pán Mgr. Vladislav Quecke na vybraných 

vyučovacích hodinách diskusie na tému Jedinečnosť a odlišnosť ľudí. 

 apríl 2019  
8. apríla 2019 pri príležitosti Svetového dňa zdravia sme pripravili pre študentov vybraných tried 

športové aktivity na tému V zdravom tele zdravý duch. V spolupráci s niektorými triednymi 

vyučujúcimi sa nám podarilo zorganizovať prechádzku v prírode v okolí školy. 16. apríla 2019 pre 

študentov 2. a 3. ročníka beseda na tému Obchodovanie s ľuďmi s pracovníkom mestskej polície. 

 máj 2019 

Študenti odboru sociálno-výchovný pracovník si pozreli film Šikana na strednej škole. Pri 

príležitosti Svetového dňa bez tabaku, 31.mája, sme si v spolupráci so školským psychológom pre 

žiakov pripravili prednášku na tému Asertívny spôsob na odmietnutie cigarety. Zároveň sme do 

školského rozhlasu pripravili reláciu na tému Fajčenie škodí zdraviu, v ktorej sme poukázali najmä 

na zdravotné a sociálne dôsledky fajčenia. V uvedom mesiaci sa študenti zúčastnili filmového 

predstavenia s protidrogovou tematikou s názvom Bohemian Rhapsody. 

 jún 2019 sme na záverečných hodinách premietali vybraným triedam seriál Black Mirror, 

ktorý poukazuje na následky súčasnej doby. V tomto mesiaci sme nezorganizovali plánovanú 

besedu na tému Drogová závislosť. 

 

         

 

 

 

 



 - 12 - 

- akcie v oblasti VMR  

 

V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

v Humennom boli v prvom polroku zrealizované tieto aktivity: 

V októbri, t.j. 16. 10. 2018 bola zrealizovaná  pre prvé ročníky A, B, C beseda na tému 

Hodnoty v živote mladého človeka. Cieľom besedy bolo poukázať na priority človeka, dôležitosti 

cieľa v živote a snaha o jeho dosiahnutie.  Beseda sa viedla v príjemnej atmosfére, žiaci boli 

aktívni, otvorene vyjadrovali svoje názory.  

Pre získanie informácií bol zrealizovaný dotazník na tému Hodnoty v živote mladého 

človeka. Dotazník obsahoval 21 otázok a bol vyplnení žiakmi 1 a 2 ročníka. Otázky sa týkali 

rodiny, priateľov, viery v Boha, peňazí, vzdelania, trávenia voľného času, kto je pre nich vzorom, 

za čo vďačia svojim rodičom, ich postoj k životnému prostrediu, čo si myslia o politike, celebritách 

a pod. Z výsledkov dotazníka vyplýva, že odpovede žiakov boli rôzne, no väčšina z nich si váži 

rodičov, priateľov, svoj voľný čas trávia najmä pri počítači, sledovaním televízie, s priateľmi 

a športovaním. Negatívom je, že neradi čítajú knihy, nie všetci zodpovedne pristupujú k životnému 

prostrediu a pre peniaze sú ochotní urobiť čokoľvek. Verím, že v budúcnosti s pribúdajúcimi rokmi 

a vedomosťami svoje názory zmenia. Pravda je, že názory mladých ľudí sú ovplyvnené sociálnym 

prostredím v ktorom sa pohybujú, rodinou v ktorej žijú a ľuďmi s ktorými sa stretávajú. Je na nás 

všetkých pedagógov, aby sme sa otázkami hodnôt zaoberali a nenásilným spôsobom formovali ich 

názory. 

V novembri t.j. 20. 11. 2018 sa uskutočnila pre tretie ročníky prednáška spojená s diskusiou 

a modelovými situáciami na tému Asertívne správanie - ochrana pred manipuláciou. Prednáška 

bola zameraná na verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Žiaci sa oboznámili s asertívnymi právami 

a technikami. Pomocou modelových situácií mali možnosť vyskúšať si asertívne správanie 

v konkrétnych situáciách v praxi. 

Dňa 4. 12. 2018 sa žiaci 2 a 3 ročníka SVP zúčastnili v spolupráci so špeciálnou školou 

projektu s názvom Handicapovaní ľudia medzi nami. Projekt bol zameraný na uvedomenie si 

významu zmyslu života zdravých i zdravotne postihnutých detí. Úlohou žiakov bolo vymyslieť 

a vytvoriť bilboard, ktorým vyjadrili prečo sa oplatí žiť, za čo sú vďační, čo je pre nich dôležité 

a čo ich robí šťastnými. O najkrajší bilboard súťažili 4 družstvá, z ktorých 2 a 3 miesto vyhrali 

žiačky našej školy. 

V mesiaci február t.j. 14. - 15.2.2019 sa uskutočnila pre II.A, II.B, II.C prednáška spojená 

s diskusiou na tému Ako sa utvára láska, ktorá bola rozdelená na dve časti. Žiaci sa dozvedeli 

dôležité veci týkajúce sa vzťahu medzi mužom a ženou. Téma týkajúca sa lásky žiakov veľmi 

zaujala, aktívne sa zapájali do diskusie a kládli rôzne otázky. 

Dňa 28. 2. 2019 sa uskutočnila beseda s názvom Rovnocennosť pohlaví, ktorá nadväzovala 

na predchádzajúcu prednášku.  

8. 3. 2019 sa uskutočnil rozhlasový príspevok s názvom Postavenie ženy v spoločnosti, 

ktorý pripravila Mgr. Lukáčová. 

Pre III.A, III.B, III.C sa 30.4.2019 uskutočnila prednáška na tému Manželstvo, rodina, 

zodpovednosť. V prednáške boli použité modelové situácie prostredníctvom ktorých mohli žiaci 

vyjadriť sa a zahrať rolu tak, ako to cítia a považujú za správne.  Pokračovaním tejto témy bola 

beseda s názvom Zmiešané manželstvá, v ktorej sa žiaci dozvedeli o kultúre iných štátov, 

uzavretia manželstva a spolužitia muža a ženy a ich práva a povinnosti. Beseda bola obohatená 

pozeraním filmu týkajúcou sa problematiky zmiešaných manželstiev s názvom Bez dcéry 

neodídem. 
V máji t.j. 6. 5. 2019 sa uskutočnila pre IV.C a nadstavbové  štúdium I.K, II.K diskusia na 

tému Kohabitácia a význam statusu manželstva. Diskusia sa viedla v príjemnej atmosfére, žiaci 

boli aktívni a otvorene vyjadrovali svoje názory. Väčšina žiakov vníma spolužitie muža a ženy bez 
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uzavretia manželstva ako samozrejmosť, pretože niektorí z nich žijú v takejto rodine, iní zase boli 

zásadne proti takému spolužitiu. 

Prostredníctvom ankety sme zisťovali, čo rozumejú žiaci pod pojmom promiskuita. 

Z ankety sa zistilo, že veľa z opýtaných žiakov nevedeli na otázku odpovedať. Z tohto dôvodu sa 

dňa 14. 5. 2019 uskutočnila beseda na tému Pohlavná promiskuita a jej nepriaznivé dôsledky. 

Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie týkajúce sa tejto problematiky. 

Správanie a názory mladých ľudí sú ovplyvnené sociálnym prostredím, v ktorom sa pohybujú, 

rodinou, v ktorej žijú a ľuďmi, s ktorými sa stretávajú. Je na nás všetkých pedagógoch, aby sme 

dali priestor mladým ľuďom  vyjadriť sa a zaujímať sa o to, čo ich baví, čo ich zaujíma, čo ich ťaží 

a čomu nerozumejú. Každý z nás sa  má snažiť pochopiť ich, ich správaniu a konaniu a správne 

a nenásilným spôsobom formovať ich názory.  

 

- športové akcie  

 

V školskom roku 2018/2019 podľa plánu práce PK TV sme realizovali telovýchovné, športové 

podujatia a súťaže pre družstvá a jednotlivcov: 

12.09.2018 - Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy druhého ročníka, ktorého sa 

zúčastnilo 72 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. 

Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy prvého ročníka, ktorého sa zúčastnilo 70 

žiakov tried I. A, B, C. Cieľom účelového cvičenia bolo preveriť vedomosti a zručnosti 

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

orientácia v prírode a poskytovanie prvej pomoci.   

12.12.2018 - Celoškolské kolo v basketbale. Súťažili medzi sebou tri  družstvá systémom každý 

s každým. Víťaz turnaja bola III.B v zložení  Jevič, Juras, Šmajda, Karoľ, Fecenko, Jenčová. 

14.12.2018 - Školské kolo v halovom futbale: Zúčastnili sa  I.A, III.A, III.B. 

Poradie: I. miesto III.A 

            II.miesto III.B 

            III.miesto I.A 

Víťazi III.A : Kačur, Fedák, Derďak, Cichý, Gutter. 

12.04.2019 sa uskutočnil volejbalový zápas medzi triedami II.A a II.B. 

Víťazom sa stalo družstvo II. A. Víťazné družstvo: Smolka, Boňko, Labik, Petro, Valichnač, Turik.   

17.04.2019  Školské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky, zúčastnilo sa 18 žiakov. 

Poradie:  I. miesto: Fedák III.A 

                II. miesto: Boňko II.A 

     III. miesto: Petrovčin   I.L 

14.05.2019 - Školské kolo v stolnom tenise. Zúčastnilo sa 22 žiakov. 

I. miesto: Mišľan III.A 

II. miesto: Smolka II.A 

III. miesto: Gutter III.A                                                                                                                       

29.05.2019 - 31.05.2019 - Trojdňový kurz na ochranu života a zdravia realizovaný dennou 

dochádzkou. Kurzu sa zúčastnilo  72  žiakov tried III. A, B, C.   Cieľom kurzu bolo prehĺbiť 

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

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

záchrannej brigády a požiarneho útvaru v Humennom. Taktiež sa zúčastnili prednášky 

o poskytovaní prvej pomoci a ochrane prírody. 

18.06.2019 sa uskutočnil z príležitosti OFDMS (Olympijský festival detí a mládeže Slovenska) 

turistický pochod na Jasenovský hrad. Turistického pochodu sa zúčastnilo 40 žiakov našej školy. 
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21.06.2019 - Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre triedy prvého a druhého ročníka, 

ktorého sa zúčastnilo 130 žiakov tried I.A, B, C, II.A, B, C.  Cieľom účelového cvičenia bolo 

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

s mapou a buzolou a ochrane prírody.  

 

Účasť družstiev a jednotlivcov školy na telovýchovných a športových podujatiach a súťažiach 

organizovaných SAŠŠ, CVČ Dúha Humenné  

 

Žiaci školy počas školského roka 2018/2019 sa zúčastnili týchto športových podujatí a súťaží: 

5.10.2018 - Obvodné kolo v cezpoľnom behu družstiev a jednotlivcov základných a stredných 

škôl Humenné. Našu školu reprezentovali: Derďak, Rilak, Surinčak, Ferencová, Pirová, 

Prigancová, Pirová.  

9.11.2018 - Okresné kolo v halovom futbale. Tretie miesto v skupine. Usporiadateľom  bolo CVČ 

Duha v Humennom. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Bogdan, Cichý, Dzurko, Gutter, Harvan, 

Matiščak, Mišľan, Smolka, Stašak, Šepeľa.  

15.11.2018 Naši žiaci sa zúčastnili okresného kola v bowlingu. Našu školu reprezentovali: 

Buriková Simona, Buriková Sabrina, Kačur Roman, Mišľan Tomáš. Žiačka Buriková Simona 

postúpila na krajske kolo. 

04.02. – 8.2. 2019 - Žiaci I. ročníka sa  zúčastnili lyžiarského kurzu v lokalite Drienica v počte 28 

žiakov.  

27.3.2019 - Okresné kolo vo volejbale žiačok. Usporiadateľom bolo CVČ Dúha 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. 

   

 

- akcie PK prírodovedných a odborných kadernícko-kozmetických predmetov  
 

December 2018 
 

5.12.2018 - Mikulášska show - Pod krídlami anjela. 

Žiačky III.C a  IV.C v kozmetickom salóne pre verejnosť pripravili relaxačnú zónu. Vykonávali 

rôzne druhy masáži ako napr. masáž lávovými kameňmi, masáž rúk, kozmetickú masáž tváre a 

dekoltu a parafínový zábal rúk. Pod vedením majsteriek žiaci odboru kaderník vytvárali anjelské 

účesy rôznymi technikami vlnenia šiestim modelkám z I.AS a II.B. 

19.12.2018 - aj tento rok sme sa zúčastnili Kudlovského jarmoku na ZŠ. Žiačky III. C robili 

detské masky a facepainting. Líčili tiež víly spolu s kaderníčkami z I.AS a  III.B farbili deťom 

vlasy farebnými sprejmi a zapletali im vlasy. 

 

Február 2019 

 

Dňa 8.2.2019 sa konala súťaž INTERBEAUTY 2019 v Bratislave, kde súťažila žiačka Miriam 

Vitkovičová z II.B s modelkou Kristinou Rudžikovou z II.B triedy. Žiačka tvorila Extravagantný 

módny večerný účes, kde sa umiestnila na 2. mieste. Dňa 9.2.2019 žiačka Simona Buriková z II.B 

triedy bola ako modelka na uvítanie Reprezentačného plesu mesta Humenné. 

14.2.2019 žiačky odbor curkár pod vedenim majsterky Hudákovej boli na ZŠ v Humennom potešiť 

žiakov deviateho ročníka valentínskou mafinkou.  
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Marec 2019 

 

6.03.2019 sa uskutočnilo školské kolo SOČ (Stredoškolskej odbornej činnosti) - 41. ročník.  Do 

školského kola SOČ sme v rámci našej PK zapojili odbory - kozmetik, kaderník, vlasová 

kozmetika v 4 súťažných odboroch: 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie,  03 

Chémia a potravinárstvo, 06 Zdravotníctvo, farmakológia, 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, 

odevná tvorba. Práce boli rôznorodé, nápadité, poučné a úspešne odprezentované.  

Ocenené boli práce:  

Aloe vera v kozmetike - Sabina Kruľová, 2.C kozmetik 

Testovanie kozmetiky na zvieratách- Viktória Jevčičová a Dominika Petrocová, 1. C kozmetik 

Aromaterapia - Klaudia Sijanská a Nikola Taňkošová - II.K vlasová kozmetika 

Tajomstvo krásy Kleopatry - Martina Višnaiová - 2. C kozmetik. 

 

Apríl 2019 
 

05.04.2019 sa konal 3.ročník Bookmaratónu, ktorý pripravovala RNDr. Horníková s Ing. 

Fedorcovou. Počas piatich vyučovacích hodín sa akcie zúčastnilo 8 tried a 125 žiakov. Žiaci si 

vypočuli 13 prezentácií a prezreli si aj 4 náučné videá. V úvode každej hodiny boli žiaci 

oboznámení s cieľom hodiny a s tým, prečo je marec mesiac knihy, kto to bol Ján Ámos 

Komenský, Matej Hrebenda, ale aj zaujímavosti, ktoré sa týkali mesiaca apríl – lesov a bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, stravovania, výroby čokolády v minulosti, Guinessovej knihy rekordov, 

pamiatok Prešovského samosprávneho kraja  a pod. 

Dňa 10.4.2019 sa konala súťaž "Kaderník Medzibodrožia 2019" . Súťažila Simona Taňkošová z 

III.B s modelkou Alicou Savkaničovou z III.B na tému Karneval vo vlasoch, kde získali 3. miesto. 

V druhej disciplíne Extravagantné účesy vo folklóre súťažila Miriam Vitkovičová z II.B s 

modelkou Sidóniou Kridlovou z I.A kde získali 2. miesto.  

11.04.2019 - 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 23. ročník Dňa narcisov. RNDr. Tri žiačky z triedy III.C pôsobili v tento deň ako 

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

vyzbierať sumu 68 eur 50 centov. 

 

Máj 2019 

 

Dňa  3.05.2018 – súťaž družstiev prvej pomoci SČK  - územná súťaž DPP v poskytovaní prvej 

pomoci v Humennom. Súťažili žiačky II.C a I.C  

Dňa 31.5.2019 sa konala akcia Deň detí v meste Humenné. Žiačky II.B a  1.AS boli modelky vo 

folklórnych róbach. Žiačky druhého a tretieho ročníka striekali farebné spreje a zapletali rôzne 

druhy vrkočov. 

 

Jún 2019 
 

Dňa 7.06.2019 zorganizovala RNDr.Horníková exkurziu pre žiakov I.K NŠ vlakom do 

Tricklandie v Starom Smokovci. Žiaci si vyskúšali 3 antigravitačné miestnosti, zrkadlové 

bludisko a zabavili sa pri trick-artových obrazoch, ktoré vďaka špeciálnej aplikácii boli doplnené 

o vizuálnu animáciu.  

Dňa 07.06.2019 sa konal 7. ročník festivalu študentského remesla v Kežmarku. Súťažila žiačka 

3.B triedy Simona Taňkošová, kde tvorila historický účes z obdobia neskorej gotiky a začiatku 

renesancie s modelkou Kristínou Adamičkovou z 3.B, kde získali krásne 3. miesto.  

http://1.as/
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Dňa 13.6.2019 sme sa zúčastnili 12. ročníka medzinárodnej súťaže Four Fest. V makeupe 

súťažili dve žiačky 2.C triedy Bianka Lukáčová a Bianka Lukacková na tému Znamenia 

zverokruhu. Lukacková s modelkou Sidoniou Krídlovou vytvorili znamenie panna a získali 2. 

miesto.  

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

 

September 2018 

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

(26.9.2018), hodiny boli zamerané na význam cudzích jazykov v každodennom živote. Pripravili 

vyučovacie hodiny zamerané na rozvoj odbornej slovnej zásoby v odboroch kozmetička 

a vizážistka a spoločné stravovanie. Žiaci Kromka Oliver z I.B a Butalová Alexandra z II.C si 

pripravili prezentácie o krajinách Európskej Únie. 

Rozhlasová relácia na tému Holokaust – Dňa 9.9.2018 si žiačky I.C pripravili rozhlasovú reláciu 

na tému Holokaust. 

 

Október 2019 

Cezpoľný beh - 5.10.2018 sa konal cezpoľný beh žiakov základných a stredných škôl v parku 

Humenné. Našu školu reprezentovalo 3-členné družstvo chlapcov - Derďak Dominik z III.A, Riľak 

René a Surinčák Jakub z I.B  a 3-členné družstvo dievčat –Ferencová Lucia, Pirová Júlia a 

Prigancová Elena z I.B.  Žiačka Pirová sa zároveň umiestnila na 6. mieste v súťaži jednotlivcov. 

Dňa 12.10.2018 sa žiačky II.CS zúčastnili výstavy obrazov v MsKS v Humennom. 

23.10.2018 žiaci I.C a III.C v rámci Dňa PSK navštívili humenský zámok a skanzén. 

Dňa 23.10.2018 sa uskutočnil v priestoroch našej školy Deň otvorených dverí PSK. V tento deň 

prebehla otvorená hodina v rámci predmetu OBN. Otvorenej hodiny sa zúčastnili vyučujúci i žiaci 

teoretického vyučovania. Počas otvorenej hodiny mali možnosť vidieť a počuť formou prezentácie 

niečo o histórii, kultúre, prírode a pamiatkach PO kraja. 

 

November 2018 

 

Dňa 9.11.2018 sa žiaci Bogdan, Cichý, Dzurko, Gutter, Harvan, Matiščák, Mišľan, Smolka, Stašák 

a Šepeľa zúčastnili obvodného kola vo futsale, kde získali III. miesto v skupine.  

Triednych kôl OAJ vo všetkých triedach I. – IV. ročníka sa zúčastnilo 26 žiakov.  

Dňa 16.11.2018 sa žiačky I.C pod vedením Mgr. Ildžovej zúčastnili divadelného predstavenia 

„Nikola Šuhaj“ v DJZ Prešove. 

20.11.2018 sa žiaci III.CS zúčastnili prednášky na tému Efektívna komunikácia. 

20.11.2018 sa žiačky Buríková Simona, Naščáková Zuzana a Mišľan Tomáš zúčastnili obvodného 

kola v bowlingu, kde sa umiestnili na 2., 3. a 4. mieste. 

Dňa 23.11.2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa 

zúčastnili 6 žiaci Oliver Kromka z I.B,  Petrocová Dominika a Kristína Čovanová z I.C, Alexandra 

Butalová z II.C, Katarína Šuľáková a Júlia Kulíková z III.C.  Najúspešnejšia bola žiačka I.C triedy, 

Dominika Petrocová, ktorá postúpila do obvodného kola. 

27.11.2018 sa konala olympiáda ľudských práv zameraná na vedomosti žiakov o ľudských 

právach, ktoré nadobudli počas štúdia ako aj z reálneho života. Zúčastnilo sa 14 žiakov pričom 

prvenstvo si odniesla Katarína Šuľáková z III.CS. 
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December 2018 

12.12.2018 sa zrealizovalo školské kolo v basketbale, ktorého víťazom sa stalo družstvo III.B 

v zložení Jevič, Juras, Šmajda, Karoľ, Fecenko a Jenčová.  

14.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo vo futsale, v ktorom I. miesto získalo družstvo III.A 

v zložení Kačur, Fedák, Derďák, Cichý a Gutter 

Dňa 12.12 sa uskutočnila exkurzia žiakov I.A/AS a II.L do Technického múzea v Košiciach. 

Zámerom exkurzie bolo priblížiť žiakom doklady o vývoji techniky a exaktných vied z celého 

územia Slovenska z rôznych oblastí ako napr.: Hutníctvo a metalurgia, sieň elektrických výbojov, 

vývoj geodetickej techniky a kartografie a mnoho ďalšieho. 

14.12.2018  si žiaci IV.CS pripravili vianočný program pre seniorov v soc. zariadení AKTIG, 

rovnako zrealizovali aj vianočnú výzdobu v tomto zariadení. 

Triedne kolá v stolnom tenise – v priebehu mesiaca december sa uskutočnili triedne kolá 

v stolnom tenise dievčat a víťazky – Buríková, Balková, Orlíková, Kapuscinská a Mandíková 

postupujú do celoškolského finále. 

 

Január 2019 

Obvodného kola OAJ, ktoré sa konalo dňa 16.1.2019 na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu 

v Humennom sa zúčastnila žiačka I.C Dominika Petrocová. 

29.1.2019 sa žiaci III.CS zúčastnili exkurzie do sociálneho zariadenia AKTIK v Humennom. 

 

Február 2019 

Dňa 04. 02. 2019  - 08. 04. 2019 sa uskutočnil lyžiarsky kurz pre žiakov I. ročníka v lyžiarskom 

stredisku Drienová. Zodpovedný Mgr. L. Vasilenko, inštruktorka Mgr. Z. Kudzejová. 

Dňa 14. 02. 2019 – rozhlasová relácia ku Dňu Sv. Valentína. 

„Svetový deň bez mobilu“ – beseda pre I. ročník.  

Súťaž v čitateľskej gramotnosti medzi triedami  I. C a II. K. 

 

Marec  2019 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa  žien a Dňa učiteľov pripravila relácie v školskom rozhlase  

Balková a p. Lukáčová pripravila kultúrny program so žiačkami  IV. CS pre seniorov  v zariadení 

AKTIK v Humennom. 

Uskutočnila sa projektová súťaž v anglickom jazyku – „Moja profesia, moja budúcnosť“. 

Dňa 13. 03.  – 14- 03. 2019 sa uskutočnilo školské kolo vo volejbale chlapcov medzi  triedami  II. 

A a II.B. 

Dňa 12. 03. 2019 pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce pripravila rozhlasovú reláciu 

Žinčáková. 

Dňa 22. 03. 2019 žiačky IV. CS spolu s pani Lukáčovou sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na 

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce v Michalovciach. 

Dňa 26. 03. 2019 žiačky III.CS navštívili okresnú knižnicu v Humennom. 

 

Apríl 2019 

Dňa 01. 04 2019 žiačky II. CS navštívili výstavu obrazov poľského maliara Twardovského 

v galérii v Humennom. 

Dňa 12. 04. 2019 sa konalo obvodové kolo v atletike. 
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Uskutočnilo sa 2. účelové cvičenie pre žiakov I. a II.  ročníka. 

Žiačky IV. CS navštívili špeciálnu školu v Humennom. 

Exkurzia so žiačkami II. CS v sociálnom zariadení Slnečný dom v Humennom. 

Dňa 27. 03. 2019 sa konalo okresné kolo vo volejbale dievčat. 

Konalo sa  školské kolo v stolnom tenise.  

 

Máj 2019 

Dňa 03. 05. 2019 p. Ildžová zorganizovala pre vyznamenaných žiakov  návštevu divadelného 

predstavenia   „ Chrobák v hlave“ v divadle v Košiciach. 

Školské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky - zúčastnilo sa ho 18 žiakov. I. miesto získal Fedák 

III. A, II. miesto Boňko II. A, III. miesto Petrovčin I. L. 

V dňoch 29. 05. – 31. 05. 2019 sa uskutočnil  Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov III. 

ročníka. 

Dňa 31. 05. 2019 v rámci MDD  v meste Humenné sa  prezentovali študenti v študijnom odbore 

sociálno – výchovný pracovník. 

 

Jún 2019 

Dňa 20. 06. 2019 bol zorganizovaný  pre žiakov školský výlet  do ZOO v Nyiregyháze 

v Maďarsku. 

Dňa 21. 06. 2019 žiačky III. CS navštívili charitný dom v Michalovciach. 

Dňa 21. 06. 2019  - podľa plánu práce  školy sa uskutočnilo účelové cvičenie pre I. a II. ročník. 

26. 6. 2019 Deň riaditeľky  

 

 

- akcie PK služieb a odborných ekonomických predmetov 

 

September 

 exkurzia po závodoch reštauračného stravovania v meste Humenné  - 1. ročník hostinský 

a 1. ročník spoločné stravovanie, 

 exkurzia – návšteva cukrární  v meste Humenné /  žiaci 1. a 3. ročníka odboru cukrár  /, 

 exkurzia do hypermarketov Tesco, Kaufland a Billa v meste Humenné  – žiaci 1.ročníka 

            odboru predavač,   

 Dni mesta Humenné -  odbor hostinský, spoločné stravovanie a odbor cukrár – výstava  

cukrárskych výrobkov a modelovanie výrobkov predvádzané žiakmi 2. ročníka,   

Október 

 Deň otvorených dverí - prezentácia odborov hostinský, cukrár, predavač a spoločné 

stravovanie (žiakov všetkých ročníkov uvedených odborov) formou prípravy slávnostných 

tabúľ, ukážky prípravy miešaných nápojov, ukážky cukrárskych výrobkov minulosti 

a súčasnosti, príprav rôznych dekorácií a kreatívnej tvorby žiakov. Príprava zákuskov na 

recepciu na MÚ Humenné – odbor cukrár. 

 

November 

 Filmové predstavenie s názvom Zrodila sa hviezda, ktorej sa zúčastnili všetci žiaci 

odborov     hostinský, cukrár, predavač a spoločné stravovanie. 

 V tomto mesiaci sa uskutočnili dve plánované akcie  a to výstavka tradičných 

a netradičných jedál zo zemiakov spojená s degustáciou / hostinský 3. ročník/ a beseda na 

tému bankové služby a poistenie / spoločné stravovanie/. 
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December 

 Mikulášska show na tému „ Pod krídlami anjela“  

- odbor hostinský - príprava slávnostných tabúľ  a ukážka prípravy miešaných nápojov 

- odbor cukrár - súťaž zručnosti žiakov 1. a 3 ročníka v zdobení perníkových chalúpok. 

 Sweet Cup 2018 Prešov – 17. Ročník medzinárodnej súťaže mladých  talentov na tému  

            VÔŇA TRADÍCIÍ DNES“. 

Súťažili sme v kategórii kuchár - príprava dezertu  pod názvom „Čokoládovo mandľová 

tortička s makovým mousse a malinami“. Súťažila žiačka Mária Jenčová  z III. BS triedy, 

ktorá   sa umiestnila  v zlatom pásme  a  získala aj cenu za kreativitu.  

V kategórii čašník – príprava slávnostnej tabule pod názvom „ V duchu vianočnej 

elegancie“ súťažili   žiačky Valéria Florková  a Viktória Bubnašová, ktoré sa umiestnili 

v striebornom pásme. 

V kategórii cukrár súťažil žiak Lukáš Bučko, ktorý s tortou s názvom Rafinovaná 

jednoduchosť sa umiestnil v striebornom pásme. 

 Kudlovský jarmok – príprava vianočnej slávnostnej tabule .  Akcie sa zúčastnili žiačky III. 

BS  odboru hostinský žiačky Valéria Florková  a Viktória Bubnašová. Z odboru cukrár 

žiačky Kochmová a  Škumaničová realizovali ukážky modelovania z marcipánu. 

 

Január  

 Príprava a podávanie slávnostného obeda pri príležitosti stretnutia zamestnávateľov, zástup- 

cov PSK a vedenia školy ohľadom duálneho vzdelávania. Akcie sa zúčastnili  žiačky 

Jenčová Mária a Cahurová Viktória III. BS.                     

 Exkurzia Cukrárne Košice 1. a 3. ročník - odbor cukrár. 

 

Február  

 Reprezentačný ples Humenné, kde obsluhovali žiaci odboru hostinský. 

 Pečenie zákuskov a príprava slávnostnej tabule – žiaci 1. a 3. ročníka odboru cukrár 

 Valentínske mafiny – rozdávanie na ZŠ v Humennom – žiačky 3.roč odboru cukrár 

 

Marec 

 Výstavka spojená s degustáciou na tému „Príprava tradičných a netradičných jedál zo 

zemiakov“ – III. ročník učebného odboru hostinský. 

 Súťaž Cassovia Cup Košice – príprava miešaných nápojov – Džatko Michal II.K  - Zlaté 

pásmo, Juras Martin  - diplom za účasť. 

 

Apríl  

 Deň učiteľov – obsluha pri slávnostnom posedení zamestnancov školy, kde obsluhovali 

žiaci odborov hostinský a spoločné stravovanie.  

 

Máj 

 Príprava  pohostenia na Mestskom úrade Humenné, pričom na tejto akcii žiaci odboru 

hostinský aj obsluhovali. 

 

Jún 

 MDD – organizovaný mestom Humenné -  príprava slávnostnej tabule žiačkami tretieho 

ročníka. 

 MDD - výstavka cukrárskych výrobkov a modelovanie z marcipánu -  žiačky 1. ,2. a 3. 

ročníka odboru cukrár. 
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- akcie PK  technických predmetov 

 

September 

 súťaž nadácie EKOPOLIS - STROM ROKA 2018 – výzva v rozhlase, nástenka 

 

Október 

 beseda o spoločenskom správaní a úcte k starším 

 beseda o odpadoch, druhotných surovinách spojená s návštevou zberných surovín 

 školská akcia DOD 25.10.2018 

 Autosalón Nitra  11.10.-13.10.2018 

  múzeum holokaustu Sereď 

  jaskyňa Domica 

  kaštieľ Betliar 

 

November  

 príprava žiakov I. ročníkov v stroj. odboroch na súťaž zručnosti 

 európsky týždeň remesiel zš Kudlovská 

 exkurzia Košice 

 

December  

 súťaž zručností I. ročníka v učebnom odbore autoopravár  

 vianočná akcia + pomoc podľa požiadaviek / výroba anjela/ 

 realizácia výrobkov s vianočnou tematikou a ich prezentácia 

 rozpracovanie súťažných prác SOČ 

 

Január 

 pomoc slabším žiakom 

 

Február  

 08.02.2019  sa uskutočnilo online školské kolo súťaže Autoopravár junior. 1. miesto 

obsadil Viktor Fedák , Do oblastného kola postúpil Viktor Fedák  z III.A triedy a tu 

19.03.2019 v  Tempus car s.r.o. Košice získal prvé miesto.   

  

Marec 

 6. marca 2019 sa uskutočnilo školské kolo 41. ročníka SOČ. Prihlásilo sa 13 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. 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, 
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operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, sociálno – výchovný pracovník, vlasová 

kozmetika.  

 

Apríl 

 beseda o hlučnosti a prašnosti, úrazoch na pracovisku  

 Apríl – mesiac lesov – vychádzka do prírody a rozhlasová relácia k mesiacu lesov 

  celoštátne kolo autoopravár junior 2019 – konalo sa v Nitre a v Bratislave. Fedák z III.A  

získal 5. miesto. 

 

Máj  

 Poslednou akciou niektorých našich odborov, bola súťaž v programovaní na CNC strojoch 

Programko.  

 

Jún 

 exkurzia žiakov do autoservisov 

 exkurzia Solivar Prešov 

 11.júna  Charitatívna akcia Veselé  háčkovanie – 1. ročník 

 26. júna sa uskutočnil Deň riaditeľky, kde autoopravári a hostinskí prekvapivo vyhrali 4 

súťažné disciplíny a tým aj celkovú súťaž.  

 

-   aktivity Žiackej školskej rady 

 
V ŽŠR pracovalo 16 žiakov,  ktorí sa stretli trikrát na svojich zasadnutiach, kde sa zaoberali realizáciou 

a hodnotením naplánovaných akcií a rovnako tlmočili názory svojich spolužiakov, ktoré sa týkali 

každodenného života na našej škole. 

 

September 2018 

 

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 Branislava Petrovčina z I.L, navrhli akcie do plánu práce 

a následne ho schválili.  

Darcovstvo krvi 

Žiačky II.C S. Kruľová a V. Kruľová  propagovali darcovstvo krvi medzi svojimi spolužiakmi a pripravili 

plagát na nástenku s touto tematikou. 

Biela pastelka 

Dňa 21.9.2018 žiačky IV.C Karabinčíková a Hubcejová vyzbierali finančné prostriedky v zbierke Biela 

pastelka, ktorú pravidelne organizuje Únia nevidiacich. 

 

Október 2018 

 

Deň otvorených dverí    

Dňa 25.10.2018 sa všetci členovia ŽŠR aktívne zapojili do kultúrneho programu a akcií počas DOD na našej 

škole. 

Úcta k starším 

Žiačky II.C S. Kruľová a B. Lukacková sa pomocou rozhlasovej relácie a nástenkou na tému Dôstojná 

staroba snažili svojim spolužiakom priblížiť túto citlivú tému, ktorá sa týka nás všetkých. 
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November 2018 

 

Uchaľák 

Dňa 29.11.2018 členovia ŽŠR spolu so žiakmi III. ročníka pod vedením Mgr. Šimkovej pripravili Uchaľák 

pre žiakov I. ročníka, ktorý sa niesol v duchu slovenských seriálov. Žiaci sa dobre zabavili a zatancovali si aj 

na diskotéke. 

Hodina deťom 

9.11.2018 žiačky IV.C K. Lukáčová, S.Hubcejová a K. Karabinčíková vyzbierali finančné 

prostriedky(63,03€) v rámci zbierky Hodina deťom  na zlepšenie života detí na Slovensku. 

 

December 2018 

 

Vianočné selfies 

Žiaci II.C a I.K , ktorí sa do súťaže zapojili, poslali svoju vianočnú selfie, ktorú si zhotovili pri našom 

krásnom školskom vianočnom stromčeku. 

Deň ľudských práv 

Žiačky II.CS P.Pavúrová a M. Mosná pripravili rozhlasovú reláciu o ľudských právach, v ktorej svojim 

spolužiakom priblížili túto aktuálnu problematiku. 

Vianočná výzdoba 

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

trávia čas. 

 

Február 2019 

 

Študentky z II.CS zorganizovali pre žiakov akciu s názvom Deň sv. Valentína a umožnili tým 

svojim spolužiakom poslať si navzájom valentínske pozdravy.  

 

Marec 2019 

 

Členovia ŽŠR pripravili pre spolužiakov výzvu v podobe rozhlasovej relácie. Jej cieľom bolo 

informovať študentov o možnosti napísať list svojmu triednemu učiteľovi pri príležitosti Dňa 

učiteľov a poďakovať mu za to, čo pre nich robí. V uvedenom mesiaci sa zároveň uskutočnila 

každoročná anketa o najobľúbenejšieho učiteľa. 

 

Apríl 2019 

 

V uvedenom mesiaci sa konala zbierka pre Unicef pod názvom Modrý gombík. Študentky z II.CS 

tak vyzbierali pre deti v Ugande finančné prostriedky vo výške 129,71 €. 

 

Máj 2019 

 

Študentky z III.CS pripravili rozlúčku s maturitným ročníkom. Zároveň sa v tomto mesiaci konala 

zbierka s názvom Úsmev ako dar, ktorej vyzbierané finančné prostriedky vo výške 83,64 € 

pomohli slovenským rodinám v núdzi. Reálne zrealizovať túto zbierku pomohli študentky II.CS. 

 

Jún 2019 

 

Dňa 26. júna ŽŠR pripravila starý známy Deň riaditeľky. Študenti tak strávili jedno zábavné, ale 

zároveň aj poučné dopoludnie, kde spolu so svojimi triednymi učiteľmi súťažili o sladké odmeny. 

Pre každú triedu bolo pripravených 9 stanovíšť, ktoré preverili vedomosti žiakov zo sveta 

medzinárodnej gastronómie, cukrárstva, ekonomiky, automechaniky, kozmetiky a enviromentálnej 



 - 23 - 

výchovy. Získané zručnosti predviedli v oblasti telesnej výchovy a pri podávaní prvej pomoci. 

V programe nechýbali didaktické kvízy, kreatívne hry a prezentácie učební jednotlivých učebných 

a študijných odborov. Študenti ukázali medzitriednu rivalitu a po napínavom súčte bodov skončila 

na prvom mieste II.A, na druhom mieste sa umiestnila I.A a tretie miesto si odniesla I.B.  

 

 

- správa o činnosti ČERVENÉHO KRÍŽA  

 

V školskom roku 2018/2019 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“ 
Dňa 3. mája 2019 sa žiačky našej školy, ktoré sú členkami družstiev prvej pomoci SČK v 

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

2018/2019 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. 

 

 

 

-   Výchovné poradenstvo  na škole v školskom roku 2018/2019 

 

Práca výchovného poradcu bola zameraná na pedagogickú, poradenskú, metodickú a informačnú 

činnosť v zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019. Činnosť 

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

úloh školy. Obsahom činnosti práce VP v školskom roku 2018/2019 bolo:  

 vypracovanie evidencie problémových, nadaných žiakov, žiakov so ŠVVP, 

 v spolupráci s triednymi učiteľmi venovať starostlivosť žiakom so špeciálnymi potrebami, 

 sledovať prípady záškoláctva, neospravedlnenej absencie a disciplinárnych problémov, 

 venovať pozornosť žiakom 1.ročníka z pohľadu ich adaptácie na stredoškolské štúdium, 

 viesť evidenciu žiakov s rôznymi poruchami správania a vzdelávania,  

 poskytovať individuálne konzultácie žiakom, ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných 

a vzdelávacích problémov,                                                                                                                                           

 spolupracovať s CPPPaP, 

 aktualizovať nástenku VP v pavilóne E, 

 poskytovať konzultácie pre žiakov o možnostiach štúdia na VŠ,  

 podieľať sa na propagačnej a osvetovej činnosti školy. 

 

Práca s problémovými žiakmi  

 Cielená pozornosť bola venovaná problémovým žiakom. Naďalej pretrvávali problémy 

v správaní a s dochádzkou žiakov na teoretické vyučovanie i odborný výcvik. Situáciu sme riešili 

pohovormi s problémovými žiakmi, aj s ich rodičmi. Počas 1. polroka bolo uskutočnených 15 

pohovorov s VP, za účasti triednych učiteľov, rodičov, vyučujúcich, majstrov OV, vedenia 

školy, školského psychológa so zápisom – z tried 1.B, 2.A, 2.B, 2.C (1.ročník  - 3 pohovory; 

2.ročník  - 12 pohovorov). V 2. polroku sa uskutočnilo 7 pohovorov s VP so zápisom z tried 1.A, 

1.B, 2.A, 2.C (1.ročník  - 2 pohovory; 2.ročník  - 5 pohovorov). Problémovou triedou bola II.A, 

najmä čo sa týka dochádzky a správania sa v triednom kolektíve. 

Dôvody pohovorov, ktoré sa nám opakujú v posledných rokoch: 

- nedbalá dochádzka na vyučovanie a odborný výcvik 
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- 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, triednych učiteľov a majstrov OV. 

Napriek pretrvávajúcim problémom s niektorými žiakmi je možné konštatovať, že triedni učitelia 

spolu s vyučujúcimi vedú našich študentov správnym smerom, aj keď práca s niektorými z nich je 

veľmi náročná. 

31.1.2019 VP bola pozvaná na triednicku hodinu v 3.C pre pretrvávajúce problémy 

v správaní a dochádzke v skupine soc.-vých pracovník. 

 

Práca s integrovanými žiakmi 

Pribúda žiakov s rôznymi dysfunkciami najmä s dysgrafiou, dysortografiou a dyslexiou. 

Títo žiaci absolvujú špeciálnopedagogické a psychologické vyšetrenie, na základe ktorého majú 

úľavy pri hodnotení a pri prístupe k nim počas vyučovania. Pedagogická diagnostika a pomoc 

žiakom s problémami v učení a správaní je zabezpečovaná prostredníctvom CPPPaP a CŠPPP v 

Humennom, s cieľom určiť príčiny problémov žiakov a odporučiť správny prístup na ich 

odstránenie a minimalizovanie. Vyučujúci boli s poruchami učenia, správania a odporučeniami 

spomínaných žiakov oboznámení.  

V tomto školskom roku 2018/2019 (z celkového počtu 384 žiakov k 29.01.2019) na základe 

psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení máme začlenených v podmienkach klasickej 

triedy 30 žiakov so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami): 23 žiakov 

s vývinovými poruchami učenia VPU, 3 žiaci s poruchou pozornosti s hyperaktivitou, zmiešanou 

s VPU, 2 žiaci so sluchovým postihnutím a 3 žiaci so zrakovým postihnutím. 

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Nadstavbové 

štúdium Spolu 

1. 2. 

Počet žiakov 5 7 8 3 3 4 30 

Týmto žiakom bol postupne vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program tak, aby 

vyučujúci zohľadnili odporúčania vo výchovno-vzdelávacom procese a špecifické postupy 

hodnotenia učebných výsledkov.  

Práca s talentovanými žiakmi 

Pre podporu talentovaných žiakov, na zvýšenie záujmu žiakov o štúdium, ale aj na zvýšenie 

motivácie žiakov k mimoškolskej činnosti prispeli: 

- pravidelná relácia do školského rozhlasu „Úspechy a aktivity školy“ (2-krát v mesiaci - 

RNDr.Horníková v spolupráci s Ing.Fedorcovou, koordinátormi Mgr.Quecke, Mgr.Žinčáková, 

vyučujúcimi – Mgr.Ildžová, Ing.Hančárová, Mgr.Tutková, Mgr.Šimková, Mgr.Vasilenko – 21.9., 

19.10., 22.10., 8.11., 13.11., 14.11., 5.12., 14.12., 20.12., 23.1.). Rozhlasové okienko bolo zamerané 

na úspechy žiakov v súťažiach, ale aj na ekologické  témy, zdravý životný štýl, finančnú 

gramotnosť, zaujímavosti Prešovského samosprávneho kraja, 100-výročie skončenia 1. svetovej 

vojny, históriu 17. novembra, advent a Vianoce. 

V 2.polroku sme sa v rozhlasovom okienku zamerali na úspechy a aktivity žiakov, ale aj na 

ekologické  témy, finančnú gramotnosť v rámci ekonomického okienka, Deň sv.Valentína, na 

postavenie a úlohu žien v spoločnosti - MDŽ, Deň učiteľov, Deň narcisov, Vyhodnotenie ankety 

Najväčší Slovák – spolu 7 vysielaní: 14.2., 8.3., 28.3., 11.4., 2.5., 23.5., 14.6.  

- zviditeľňovanie úspechov uverejnených v Podvihorlatských novinách na centrálnej nástenke školy 
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Aktivity 

28.8.2018 sa uskutočnila prednáška pre pedagógov Nenásilná komunikácia /Nenásilný 

k sebe a k iným/. Lektorka - Mgr. M. Čukalovská, CPPPaP v Humennom. 

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

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) 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 /16.10. a 19.10.2018/; 

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

poradenstvo „Ako byť úspešný v remeslách“- 1. a 2.časť, modelové situácie – prijímací pohovor do 

zamestnania /27.11.2018, 12. a 13.12.2018, 25.1.2019/. 

Prednášky zabezpečila VP.   

1.2.2019  sa uskutočnila prednáška pre pedagógov „Integrácia ako spôsob vzdelávania žiakov so 

ŠVVP“ – lektorka: Mgr.Mária Mihalčíková špec.pedagóg s CPPPaP Humenné. 

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 /15.04. a 22.05./; 

- pre žiakov 2. ročníka zamerané na vzťahy „Ako sa utvára láska“ /14.02. a 15.02 –I.časť  

a 28.02 – II.časť/; 

- pre žiakov 4. ročníka a 2. ročníka NŠ ako úspešne zvládnuť MS /15.02./. 

Prednášky zabezpečili VP a koordinátorka VMR a sociálno-patologických javov. (prehľad - 

príloha správy VP) 

18.3.2019 – prednáška/diskusia pre žiakov študijného odboru 3. a 4.ročníka Kariérny rast 

s poslancom NR SR Mgr. Miroslavom Sopkom. 

28.3.2019 - prednáška/diskusia pre žiakov študijného odboru 4.ročníka IV.C a 2.ročníka NŠ II.K 

Život, práca a trendy vývoja trhu práce v EÚ, pracovné príležitosti v EÚ počas letnej sezóny, 

Ako si správne napísať životopis – lektorka: Mgr. Miroslava Hiľovská Úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny Humenné (Žiaci sa zaujímali najmä o to, kde a ako hľadať voľné miesta, aké sú 

pracovné ponuky, ako môže EURES pomôcť uchádzať sa o ne, ako si napísať správne životopis 

a aké alternatívne formy sebaprezentácie využívať...) 

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 2018 – február 2019.  

Ako si vybrať VŠ a ako vypísať prihlášku na VŠ - individuálne konzultácie VP so žiakmi 4. 

ročníka sa uskutočnili 31.1., 12.2. a 14.2.2019. Z maturantov o štúdium na VŠ prejavilo záujem 5 

žiakov. 

Počas Dňa otvorených dverí (25.10.) VP a ŠP poskytovali informácie o odboroch štúdia 

a zároveň pomocou ankety zisťovali záujem o štúdium na našej škole. Na DOD sa zúčastnilo cca 

210 žiakov z 27 ZŠ so svojimi učiteľmi, VP, ale aj individuálne s rodičmi.  

Na nábore žiakov ZŠ Ing. Hirjáková, RNDr. Horníková, Mgr. Roháčová navštívili v mesiacoch 

november - december 4 základné školy (27.11. - ZŠ J.Švermu Humenné, 16.11. - ZŠ Mierová 1 

Strážske, 17.12. - ZŠ P.O.Hviezdoslava a ZŠ Študentská Snina). Informovali ôsmakov a deviatakov 

o možnostiach štúdia na našej škole v školskom roku 2019/2020. Vo februári sa podarilo osloviť 7 

ZŠ v Humennom a žiakom 9.ročníka poskytnúť informácie o štúdiu na našej škole 14.2. 2019 na 

Deň Valentína, a to rozdávaním mafiniek a informáciami pre žiakov 9.ročníka- ZŠ J.Švermu, 

Laborecká, Dargovských hrdinov, SNP 1 – Mgr.V.Žinčáková; ZŠ Kudlovská, Pugačevova, 

Hrnčiarska – majsterka OV D.Hudáková. 
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11.6.2019 – Veselé háčkovanie sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa háčkovania 
v Mestskom kultúrnom stredisku Humenné pod záštitou denných centier, mesta Humenné a MsÚ. 

Podľa slov organizátorky akcie Antónie Haleckej „cieľom je do akcie okrem členov denných 

centier zapojiť aj žiakov ZŠ a študentov SŠ a takýmto spôsobom podporiť ich tvorivosť, zručnosť, 

vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sa vyjadreniu“. „Veselé háčkovanie bolo pre nás veľkou 

príležitosťou podporiť charitatívne zmýšľanie u detí." 4 žiačky z II.C odbor kozmetik a sociálno – 

výchovný pracovník – Kruľová Sabina, Klajbanová Viktória, Pažúrová Petra a Peložátová Simona 

zúčastnili 1. ročníka charitatívnej akcie pod názvom Veselé háčkovanie. Cieľom akcie bolo 

vytvoriť farebné prikrývky pre lepší a krajší pobyt detí v pôrodnici a na detskom oddelení 

v humenskej nemocnici Andreja Leňa. Sme radi, že aj medzi našimi žiakmi sa našli takí, ktorí 

prekonali svoju pohodlnosť a zvíťazilo u nich obrovské srdiečko a túžba niečo nové sa naučiť. 

Absolvovali rýchlokurz háčkovania s Ing.Fedorcovou a dokázali to. Spolu s učiteľkami uháčkovali 

8 štvorčekov, ktoré po spojení budú slúžiť ako prikrývky pre detské oddelenie nemocnice Andreja 

Leňa v Humennom. 

 

 

- 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 obchodu a služieb, Mierová 1973/79, 

Humenné, Rada školy v rámci svojho Plánu práce v školskom roku 2018/2019 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, 

- 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 2018/2019 pracovala v tomto zložení: 

 

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

Členovia rady školy:   Ing.  Ondrej Mudry         - zástupca zriaďovateľa 

                                   Ing. Martin Meričko         - zástupca zriaďovateľa 

                                   RNDr. Mária Cehelská    - zástupca zriaďovateľa       

                                   Ing. Michal Kurťák           - zástupca zriaďovateľa     

                                   Ing. Anna Petrovčinová   - zástupca pedagogických zamestnancov 

                                   Svetlana Škutová            - zástupca ostatných zamestnancov 

                                   Jana Jevčičová               - zástupca rodičov                                  

                                   Stanislav Ščerba             - zástupca rodičov 

                                   Antónia Fedáková           - zástupca rodičov 

                                   Branislav Petrovčin         - žiak I.L 
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3. Plán zasadnutí rady školy 

 

Zasadnutia  rady školy v školskom roku 2018/2019 sa uskutočnili trikrát ročne a raz sa konalo 

mimoriadne zasadnutie k organizačnej príprave na výberové zasadnutie riaditeľa Strednej odbornej 

školy obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné.  

 

12. 10. 2018 sa uskutočnili voľby do rady školy za kategóriu „rodič“. 

25. 10.2018: 

1. RŠ prerokovala  a schválila Plán práce rady školy na školský rok 2018/2019. 

    2. RŠ zobrala na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach 

školy v školskom  roku 2017/2018. 

3. RŠ zobrala na vedomie informáciu o pedagogicko - oganizačnom a materiálnom zabezpečení 

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

2018/2019. 

4. RŠ zobrala na vedomie Plán práce školy na školský rok 2018/2019, koncepčné zámery školy, 

možnosti záujmovej činnosti žiakov. 

5. RŠ zobrala na vedomie informáciu o úspešnosti žiakov pri zaradení do pracovného pomeru a pri 

prijatí na vysoké školy. 

6. Rôzne. 

 

26. 02. 2019 

1. RŠ zobrala na vedomie Správu o hospodárení školy za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019.   

2. RŠ zobrala na vedomie Výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok školského roka 2018/2019. 

      3. RŠ prerokovala  a schválenie kritériá pre prijímanie žiakov v školskom roku 2019/2020. 

      4. Rôzne. 

 

06. 05. 2019 

1. Organizačné zabezpečenie výberového konania na funkciu riaditeľa Strednej odbornej školy 

obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné. 

 

06. 06. 2019 

1. Sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa Strednej odbornej školy obchodu 

a služieb, Mierová 1973/79, Humenné. 

2. RŠ zobrala na vedomie priebeh a výsledky prijímacieho konania na školský rok 2019/2020. 

    3. RŠ schválila  členenie odborov na  jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory na 

školský rok 2020/2021 a zároveň schválila počet  tried prvého ročníka na školský rok 2020/2021. 

4. Zobrala na vedomie informáciu o projektoch školy a úspechy školy na odborných súťažiach.   

5. Zobrala na vedomie informáciu o priebehu maturitných skúšok v školskom roku 2018/2019. 

6. Výročná správa rady školy za školský rok 2018/2019. 

7. Rôzne. 

 

 

              -  správa o činnosti Rady rodičov  

    

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

rodičovskom združení v októbri 2018. 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, 
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- ochrana práv detí a rešpektovaní ich osobnosti, 

- ochrana práv rodičov a náhradných rodičov, 

- ochrana učiteľov a riešenie výchovných a vzdelávacích problémov, 

- ochrana žiakov pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávaní, 

- pomoc pri rozvoji záujmovej činnosti, organizovaní poznávacích exkurzií, 

- 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 OaS pripravuje svojich absolventov na tvorivú prácu 

v budúcom zamestnaní. Rodičia musia byť škole partnerom a mali by byť aktívni v oblasti 

rozhodovania o svojich deťoch. 

 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

1. EKOPOLIS – Alej úspechu a oddychu 

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

 

2.Projekt Finančná gramotnosť pre učiteľov vypracovali Ing.Anna Hančarová a Ing. Hančar- 

projekt neprešiel.  

 

3. Projekt FÍHA – DYHA - Výroba darčekových predmetov -  získanie krabice dýh za cenu 

poštovného a balného. 

 

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

zručnosti. Projekt bol schválený pre odbory: autoopravár, kaderník, kozmetik a  hostinský – táto 

skupina žiakov bude vykonávať odbornú stáž v Prahe.  

 

5. Projekt Láska vytvára krásu – projekt mesta Humenné pre deti so ŠVVP centra sociálnych 

služieb GARDEN 

 

6. Projekt Remeslo má zlaté dno – projekt mesta Humenné pre deti so ŠVVP centra sociálnych 

služieb GARDEN 

 
 
 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole 

 

V školskom roku 2018/2019 sa na SOŠ OaS inšpekčná činnosť nerealizovala. 

 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

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

- 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,  

- do pavilónov B,C a D 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 2017  

- vlastné prostriedky 63 734,53 € 

- projekt v rámci EÚ 20 029,00 € 

2. Príjmy 

Príjmy z rozpočtu PSK na prenesené kompetencie 1.138.907,00 € 

Príjmy z rozpočtu PSK 1.000,00 €  

Príjmy z vlastných zdrojov - škola 120.772,88 € 

za: 

 nájom 64.410,84 € 

 ostatné príjmy 56.362,04 € 

Príjmy z projektu EÚ 6.007,00 € 

Príjmy spolu 1.266.686,88 € 

3. Výdavky 

 mzdy 681.113,94 € 

 poistné a príspevok zamestnávateľa 248.109,48 €  

 bežné transfery 16.826,01 € 

 výdavky na tovary a služby 316.528,92 € 
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z toho: 

o cestovné 31.031,57 € 

o energie 141.379,50 € 

o materiál 33.297,78 € 

o dopravné 4.411,35 € 

o opravy a údržba 36.717,04 € 

o ostatné služby 69.691,68 € 

Výdavky celkom: 1.262.578,35 € 

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 9.152,00 € 

Čerpanie 9.152,00 €  

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 6.007,00 € 

Zostatok z roku 2017 20.029,00 € 

Čerpanie 26.036,00 €  

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

hlavného mesta Rakúsky Viedeň. 

8. Depozit 

Škola prijala pri uzatvorení nových nájomných zmlúv zábezpeku, ktorú je nájomca pri uzatvorení 

nájomnej zmluvy povinný pripísať na účet prenajímateľa (škola) za účelom zabezpečenia 

finančných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z nájomnej zmluvy a ktorú je nájomca v 

prípade jej čerpania vždy povinný doplniť na pôvodnú výšku. Depozit je vedený na osobitnom 

bankovom účte a jeho výška je 1 985,67 €. 
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n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 

2018/2019, 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  

- 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. 
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Slabé stránky školy:  

 je potrebné zintenzívniť informovanosť verejnosti o možnostiach štúdia na škole 

s cieľom zvýšiť počet prijímaných žiakov, 

 absencia nových moderných zariadení pre odborný výcvik a nových učebných pomôcok 

pre teoretické vyučovanie, 

 humanizácia výchovy a vzdelávania, zlepšiť vzťah učiteľ – žiak. 

 

Príležitosti školy signalizujú: 

 bezproblémové uplatnenie absolventov školy,  

 zavádzanie nových odborov, ktoré nie sú v regióne zastúpené, 

 organizovanie ďalších rozsiahlejších projektov zameraných na zvyšovanie odbornosti, 

 využívanie možnosti čerpania finančných zdrojov z fondov EÚ, 

 spolupráca s podnikateľskými subjektami v regióne, zosúladenie odbornosti žiakov 

s požiadavkami trhu práce na základe analýz podnikateľských subjektov, 

 možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb úradu práce, 

 zvyšovanie vlastných príjmov využívaním všetkých kapacít školy, 

 dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, NUCEM,  a ŠIOV, 

ako predpoklad dobrých koncepčných a poradenských služieb. 

 
 

Obavy, ktoré ohrozujú rozvoj školy 

 nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy a rast cien vstupov, 

 nízka vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich zo základných škôl, 

 demografický pokles populácie a otváranie ďalších škôl a odborov v regióne, 

 pokles záujmu žiakov ZŠ o tradičné remeselné odbory, 

 slabá motivácia žiakov, 

 nízka priemerná mzda v regióne, 

 slabá spolupráca s rodičmi.  

 

 

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

Napriek tomu, že presné štatistiky ešte nie sú k dispozícii, po konzultáciach so zástupcami Úradu 

práce sociálnych vecí a rodiny v Humennom môžeme konštatovať, že úspešnosť umiestnenia 

absolventov SOŠ OaS na trhu práce bola priemerná. Podľa našich informácií 4 absolventi 

pokračujú v štúdiu na VŠ, 49 absolventov pokračuje v nadstavbovom štúdiu, 66 absolventov našlo 

uplatnenie v praxi, 12 absolventov sa hlásilo na ÚPSVaR a 11 absolventov má iné dôvody / 

invalidný dôchodok, materská dovolenka..../. 

 

 

 

V Humennom  27. 09. 2019 

 

 

        RNDr. Oľga Skysľaková 

              riaditeľka školy 


