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SPRÁVA  O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI,  VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH  ŠKOLY  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2019/2020 
 

 

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 / 

 

Zástupkyne riaditeľky pre teoretické vyučovanie:  

    Ing. Mária Hirjaková /odborné predmety/ 

    Ing. Michaela Tomčáková /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 /II.L/ 

 

 

 

b)   Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so ŠVVP 

 

K 15. 09. 2019 študovalo na  škole 371 žiakov, z toho 245 žiakov denného štúdia a  126 žiakov  

nadstavbového štúdia, z ktorých 38 žiakov vo večernej forme nadstavbového štúdia. Z celkového 

počtu žiakov bolo 21 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

K  30. 06. 2020 ukončilo školský rok 349 žiakov, z toho 239 žiakov denného štúdia a 110  žiakov 

nadstavbového štúdia.  
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Počas školského roka pristúpilo 5 žiakov (prestúpili z iných škôl), 13 žiakov prerušilo štúdium, 2 

žiaci prestúpili na inú školu, 16 žiakov zanechalo štúdium pre nezáujem alebo z rodinných 

dôvodov.  

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 63  žiakov z  9. ročníka, 15 žiakov bolo prijatých do I. ročníka 

v skrátenej forme štúdia, 3  žiaci prestúpili do I. ročníka z iných škôl. Boli otvorené 2 triedy 

učebných odborov, 1 trieda študijného odboru. 

Do I. ročníka nadstavbového štúdia sa zapísalo 70 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 239 žiakov denného štúdia na konci školského roka 2019/2020 

 prospelo s vyznamenaním 74 žiakov (30,96 %) 

 prospelo veľmi dobre 54 žiakov (22,59 %) 

 prospelo 110 žiakov (46,02 %) 

 neprospel (z 1 predmetu) 0 žiakov (0,00 %) 

 neprospel (z viac predmetov) 1 žiak (0,42 %) 

Celkový študijný priemer je 2,05. /I. ročník – 2,17, II. ročník – 2,10, III. ročník –2,07, IV. ročník – 

1,92./ Najlepší prospech dosiahli triedy III.CS – sociálno-výchovný pracovník (1,27), I.C  – 

kozmetička a vizážistka (1,53) a II.C –  kozmetik (1,66). Najhorší prospech bol v triedach I.A –

autoopravár (2,81), III.AS hostinský (2,74) a I.BP – predavač (2,53).  

 

Trieda Odbor Počet Priemerný 

prospech 

PV PVD P N Neklas. SP   

2 

SP 

3 

SP 

4 

I.A 2487 H 01 11 2,81 2 1 8 0 0 0 0 0 

I.AS 6456 H 12 1,98 1 5 6 0 0 0 0 1 

I.B 6489 H 9 2,48 2 1 6 0 0 1 0 0 

I.BC 2964 H 8 2,31 3 0 5 0 0 0 0 0 

I.BP 6460 H 9 2,53 0 2 7 0 0 0 0 0 

I.C 6362 M 19 1,53 8 8 3 0 0 0 0 0 

I.D SEŠt. 8 1,54 5 1 2 0 0 0 0 0 

II.A 2487 H 01 13 2,42 2 3 8 0 0 0 0 0 

II.AS 6456 H 10 2,23 1 5 4 0 0 0 0 0 
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II.B 6489 H 9 2,39 2 0 7 0 0 0 0 0 

II.BC 2964 H 7 2,38 2 2 2 1 0 0 0 0 

II.BP 6460 H 6 1,94 1 1 4 0 0 0 0 0 

II.C 6446 K 18 1,66 12 2 4 0 0 0 0 0 

II.D SEŠt. 9 1,67 5 3 1 0 0 0 0 0 

III.A 2487 H 01 18 2,36 4 3 11 0 0 1 0 0 

III.AS 6489 H 8 2,74 0 0 8 0 0 1 0 0 

III.B 6456 H 16 1,78 5 6 5 0 0 0 0 0 

III.BS 2964 H 6 2,38 0 3 3 0 0 0 0 0 

III.C 6446 K 11 1,87 3 4 4 0 0 0 0 0 

III.CS 7661 M 10 1,27 6 4 0 0 0 0 0 0 

IV.C 6446 K 12 1,98 6 0 6 0 0 1 0 0 

IV.CS 7661 M 10 1,86 4 0 6 0 0 2 1 0 

SPOLU  239 2,05 74 54 110 1 0 6 1 1 

 

 

e.2) Prospech - nadstavbové štúdium 

Z celkového počtu 110 žiakov nadstavbového štúdia na konci II. polroka 2019/2020 

- prospelo s vyznamenaním 32 žiakov (29,09 %) 

- prospelo veľmi dobre 29 žiakov (26,36 %) 

- prospelo 47 žiakov (42,72 %) 

- neprospel 1 žiak (0,9 %) 

- neprospelo z 1 predmetu 0 žiakov (0 %) 

- neprospelo z 2 predmetov) 0 žiakov (0 %) 

- neprospel (z viac predmetov) 1 žiak (0,9 %) 

Celkový študijný priemer je 1,91 / I. ročník NŠ – 1,94, II. ročník NŠ –1,82. 

Najlepší prospech dosiahli triedy I.LS – vlasová kozmetika (1,47) a II.M – podnikanie 

v remeslách a službách (1,55) . Najhorší prospech bol v triedach  I.L – strojárstvo (2,58) a II.L 

– strojárstvo (2,47). 

 

 

 

Trieda Odbor Počet Priemerný       

prospech 

PV PVD P N Neklas. 

I.K 6421 L 21 1,79 7 6 8 0 0 

I.L 2414 L 01 18 2,58 1 1 16 0 0 

I.LS 6426 L 10 1,47 4 4 2 0 0 

I.M 6403 L 17 1,92 4 6 6 1 0 

II.K 6421 L 4 1,69 0 2 1 0 1 

II.KS 6426 L 9 1,57 4 3 2 0 0 

II.L 2414 L 01 11 2,47 2 2 7 0 0 
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II.M 6403 L 20 1,55 10 5 5 0 0 

SPOLU  110 1,91 32 29 47 1 1 

e.3) Maturitné skúšky 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušil externú časť a písomnú časť internej časti MS 

z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19.  

V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, 

školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky 

vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonávala 

administratívne. 

Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získal ako aritmetický priemer známok z 

tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa 

započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch 

ročníkov.  

  

Týmto spôsobom maturovalo 65 žiakov. Priemerná známka za maturitné skúšky je 2,09.  
 

 

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     6 6 13 7 0 2,66 32 

NEJ B1 7     2 4 1 0 0 1,86 7 

RUJ B1 26     5 9 11 1 0 2,31 26 

SJL  65     17 26 15 7 0 2,18 65 

TČOZ  65     31 18 12 4 0 1,83 65 

PČOZ  65     32 22 9 2 0 1,71 65 

 

 

 

e.4) Záverečné skúšky 

 

V školskom roku 2019/2020 sa na stredných odborných školách, záverečná skúška vykonávala 

administratívne. 

Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získal ako aritmetický priemer známok zo 

skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné 

známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov.  

 

Záverečné skúšky administratívnym spôsobom vykonalo 57 žiakov v štyroch učebných odboroch. 

S vyznamenaním prospelo 9 žiakov, veľmi dobre prospelo 25 žiakov, prospelo 23 žiakov.  
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Štatistické spracovanie výsledkov záverečných skúšok: 

 

 

Učebný odbor  Kód odb. Počet PV PVD P N Priemer 

autoopravár - mechanik  2487 2 01 21 3 9 9 0  

cukrár 2964 2 8 0 5 3 0  

kaderník 6456 2 17 4 6 7 0  

hostinský 6489 2 11 2 5 4 0  

SPOLU   57 9 25 23 0  

 

 

e.5) Dochádzka - denné štúdium 

 

Dochádzka bola vykazovaná do 13. 3. 2020, od 16. 3. 2020 MŠVVaŠ SR prerušilo vyučovanie na 

školách a školských zariadeniach. Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka bol v II. polroku 

školského roku 2019/2020 29,97, ospravedlnených hodín na žiaka 27,80 a 2,17  neospravedlnených 

hodín. Najlepšie triedy v dochádzke boli I.BP - predavač (6,0), I.A – autoopravár (11,45) a III. BS 

– cukrár (12,83). Najhoršie triedy v dochádzke boli III.C - kozmetik (49,36), III.B - kaderník 

(46,06) a II.B – hostinský (38,00). 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 a triednických hodinách. Rezervy sú v spolupráci 

rodiny a školy. 

 

Trieda Odbor Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 

na 

žiaka 

Osprave

dlnené 

Ospr. 

na 

žiaka 

Neosprav

edlnené 

Neosp. 

na 

žiaka 

I.A 2487 H 01 11 126 11,45 126 11,45 0 0 

I.AS 6456 H 12 377 31,42 302 25,17 75 6,25 

I.B 6489 H 9 211 23,44 178 19,78 33 3,67 

I.BC 2964 H 8 113 14,13 106 13,25 7 0,88 

I.BP 6460 H 9 54 6 48 5,33 6 0,67 

I.C 6362 M 19 672 35,37 666 35,05 6 0,32 

I.D SEŠt. 8 0 0 0 0 0 0 

II.A 2487 H 01 13 486 37,38 436 33,54 50 3,85 

II.AS 6456 H 10 235 23,5 217 21,7 18 1,8 

II.B 6489 H 9 342 38 342 38 0 0 

II.BC 2964 H 7 142 20,29 142 20,29 0 0 

II.BP 6460 H 6 183 30,5 183 30,5 0 0 

II.C 6446 K 18 433 24,06 433 24,06 0 0 

II.D SEŠt. 9 0 0 0 0 0 0 

III.A 2487 H 01 18 668 37,11 606 33,67 62 3,44 
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III.AS 6489 H 8 282 35,25 253 31,63 29 3,63 

III.B 6456 H 16 750 46,88 737 46,06 13 0,81 

III.BS 2964 H 6 77 12,83 77 12,83 0 0 

III.C 6446 K 11 543 49,36 543 49,36 0 0 

III.CS 7661 M 10 309 30,9 309 30,9 0 0 

IV.C 6446 K 12 335 27,92 287 23,92 48 4 

IV.CS 7661 M 10 315 31,5 180 18 135 13,5 

SPOLU  239 6 653 29,97 6 171 27,80 482 2,17 

 

 

 

e.6) Dochádzka – nadstavbové štúdium 

 

Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka v II. polroku školského roku 2019/20 bol 15,43; 

14,22 ospravedlnených a 1,21 neospravedlnených hodín. Najlepšie triedy v dochádzke boli I.LS – 

vlasová kozmetika (19,5), I.K – spoločné stravovanie (12,81). Najhoršie triedy v dochádzke boli 

II.L – strojárstvo (26,09) a I.L – strojárstvo (25,67). 

Dochádzka bola vykazovaná do 13. 3. 2020, od 16. 3. 2020 MŠVVaŠ SR prerušilo vyučovanie na 

školách a školských zariadeniach. 

 

Trieda Odbor Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 

na 

žiaka 

Osprave 

dlnené 

Ospr. 

na 

žiaka 

Neospra 

vedlnené 

Neosp. 

na 

žiaka 

I.K 6421 L 21 458 21,81 458 21,81 0 0 

I.L 2414 L 01 18 462 25,67 462 25,67 0 0 

I.LS 6426 L 10 195 19,5 195 19,5 0 0 

I.M 6403 L 17 0 0 0 0 0 0 

II.K 6421 L 4 69 23 53 17,67 16 5,33 

II.KS 6426 L 9 211 23,44 211 23,44 0 0 

II.L 2414 L 01 11 287 26,09 171 15,55 116 10,55 

II.M 6403 L 20 0 0 0 0 0 0 

SPOLU  110 1 682 15,43 1 550 14,22 132 1,21 

 

 

e.7) Správanie - denné štúdium 

 

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

triedni učitelia v spolupráci s rodičmi, výchovnou a kariérovou poradkyňou, školským 

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

porušovanie vnútorného poriadku školy bolo správanie u  6 žiakov hodnotené 2. stupňom, 1 žiak 

bol hodnotený 3. stupňom a 1 žiak bol hodnotený 4. stupňom. Za výborný prospech, dobrú 

dochádzku, vzorné správanie a reprezentáciu školy bolo udelených 106 pochvál riaditeľkou školy. 
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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   

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 2019/2020 bolo v SOŠ OaS Humenné zamestnaných 62 zamestnancov, z toho 

39 pedagogických zamestnancov (+2 na MD, resp. RP,) a 13 nepedagogických zamestnancov.  

 

 

zamestnanci počet muži ženy 

pedagogickí, z toho  39 8 31 

   učitelia SŠ 26 6 20 

   majstri odbornej výchovy 13 2 11 

nepedagogickí, z toho 13 4 9 

   administratívni zamestnanci 4 0 4 

   robotnícke profesie 9 4 5 

Spolu 52 12 40 
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Plnenie kvalifikačných predpokladov 

 

 

platová trieda 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. 

atest. 

2. 

atest. 

ped. 

vzdel. 

učitelia SŠ - - - 6 9 11 10 11 26 

majstri OV  1 6 6 - - 5 - 13 

Spolu 0 1 6 12 9 11 15 11 39 

          

 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

Mgr. Quecke sa 25. 9. 2019 zúčastnil seminára Holokaust nebol (metódy výučby dejepisu). 

Mgr. Žinčáková absolvovala školenie v dňoch 9. – 11. 10. 2019 Koordinátor ŽŠR v praxi. 

Mgr. Ildžová sa dňa 5. 11. 2019 zúčastnila školenia na tému Vybrané aspekty testu EČ MS 

a hodnotenie PFIČ MS zo SLJ. 

RNDr. Horníková sa dňa 6. 11. 2019 zúčastnila seminára na tému Uplatnenie absolventov; 

Prognózy vývoja na trhu práce v SR; Trendy trhu práce. 

PhDr. Kudzejová a Mgr. Majoroššiová sa 7. 11. 2019 zúčastnili prednášky Oxford Univesity Press 

– Nebojme sa gramatiky. 

Mgr. Žinčáková sa 21. 11. 2019 zúčastnila konferencie pre ŽŠR. 

Ing. Tomčáková sa 28. 11. 2019 zúčastnila vzdelávania na tému Profesijné štandardy, portfólio, 

atestácie. 

 

 

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 2019/2020 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. 

Realizoval: Mgr. Vladislav Quecke / I.A, I.B 

  

 Úprava školy v rámci „ EKO dni jeseň „ 
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 Cieľ: Čistenie v areály školy medzi jednotlivými pavilónmi. 

 Realizoval: všetci vyučujúci / všetky triedy 

 

 Strom roka 

 

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

Realizoval: Ing. Drahomíra Fedorcová / všetky triedy 

 

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. 

Realizoval: Mgr. Vladislav Quecke /I.A, I.B, I.C 

 

November: 

 

 „EKO“ v chémii  

 

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

ohrozovaní vody a celkovom znečisťovaní životného prostredia. 

Realizoval: Mgr. Vladislav Quecke / I.C 

 

 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. 

Realizoval: Mgr. Veronika Žinčáková / II.C, III.C 

 

December: 

 

 „Vianočné aranžovanie“ 

 

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

Realizoval: Mgr. Miriam Jenčová / I.A, I.B 

 

 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. 

Realizoval: Mgr. Vladislav Quecke / I.L, I.K, IV.C 
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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. 

Realizoval: RNDr. Justína Horníková / IV.C 

                                                                                                                                                                  

Február: 

 

 ,,Populačná explózia“ 

 

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

s následnou besedou so žiakmi.  

Realizoval: Mgr. Vladislav Quecke / I.A, I.B, I.C 

 

 

 

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

 

 September 

1. Na základe odporúčania zapracované do plánov práce triednych učiteľov témy súvisiace 

s protidrogovou tematikou, pribudli témy ako drogová závislosť, cigarety a alkohol, 

šikanovanie, zdravý životný štýl a vedieť povedať nie. 

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

3. V rámci účelového cvičenia boli študenti oboznámení s reálnou situáciou užívania 

marihuany na Slovensku, každý študent dostal krátky informačný leták s podrobným 

vysvetlením uvedenej problematiky. 

 

Október 

1. Na celoškolskom rodičovskom združení triedni učitelia oboznámili rodičov so školským 

poriadkom a s opatreniami vymedzenými proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog 

v školskom prostredí. 

2. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia prebehla na vybraných vyučovacích 

hodinách biológie a psychológie diskusia zameraná na podporu duševného zdravia 

v súvislosti s rizikom vzniku závislostí na alkohole. 

3. Na hodine zdravovedy v I.A sa premietal film Moja dcéra je anorektička, a tým upozorňoval 

na vážne následky porúch príjmu potravy u mladých dievčat. 

 

November  
1. 18. 11. 2019 – filmové predstavenie pre všetkých študentov s názvom Kto je ďalší?.  

2. 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. 

3. Pri príležitosti Dňa nefajčiarov (21. 11.)  sa v školskom rozhlase vysielala relácia s názvom 

Fajčenie ohrozuje zdravie. 
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December 

1. Na hodinách biológie a starostlivosti o zdravie III.CS a IV.CS sa uskutočnila prednáška 

spojená s prezentáciou na tému AIDS. 

2. Pri príležitosti prijatia Deklarácie práv dieťaťa (12. 12.) sa na vybraných hodinách 

občianskej náuky organizovali didaktické hry súvisiace s uvedomením si základných 

ľudských práv i práv detí. 

 

Január 

1. Na vybraných hodinách sa po dohode s pedagógmi premietal výber seriálových častí Black 

mirror, ktorý mal poukázať na riziká a následky používania internetu. 

2. 27. 1. 2020 sa zorganizovali besedy na tému Trestnoprávna zodpovednosť mládeže pre 

študentov 2. ročníka s pracovníčkou Mestskej polície v Humennom. 

 

Február 

1. 4. 2. 2020 sa zorganizovali besedy na tému Kyberšikanovanie pre študentov 1. a 3. ročníka s 

pracovníčkou Mestskej polície v Humennom. 

2. 25. 2. 2020 sa zorganizovali besedy na tému Kyberšikanovanie pre študentov 2. ročníka s 

pracovníčkou Mestskej polície v Humennom. 

 

 

 

- akcie v oblasti VMR  

 

 

V mesiaci september a január bol pre žiakov prvých ročníkov zrealizovaný dotazník s názvom „Na 

čom mi záleží“ pre získanie informácií, čo je pre mladých ľudí dôležité, čo ich zaujíma, po čom 

túžia, ako trávia voľný čas, kto je pre nich vzorom, čo pre nich znamená priateľstvo, viera v Boha, 

či sa zaujímajú o životné prostredie, čo pre nich znamenajú peniaze a pod. Z výsledkov dotazníka 

vyplýva, že mladí ľudia si vážia rodinu, priateľstvo, voľný čas trávia rôzne, najviac pri počítači, 

sledovaním televízie, športovaním a s priateľmi, viera v Boha je pre nich dôležitá, ale pre mnohých 

nepodstatná, málokto sa zaoberá otázkou životného prostredia, mnohí za svoj vzor považujú mamu 

i otca a peniaze považujú za prostriedok na dosiahnutie cieľa. 

V decembri bola vyhlásená súťaž pre žiakov všetkých ročníkov s názvom „Moja rodina“. Žiaci 

majú možnosť predstaviť svoju rodinu rôznym kreatívnym spôsobom, ako napr. básňou, kresbou, 

videonahrávkou, príbehom, rozprávkou a pod.  

Beseda o rovnocennosti pohlaví s názvom „Vzťah k sebe samému, vzťah k opačnému pohlaviu“ 

sa realizovala v mesiaci december pre žiakov 1. ročníka. 

 

Január 

30. 1. 2020 - sa uskutočnilo vyhodnotenie prác žiakov na tému „Moja rodina“, kde žiaci 

kreatívnym spôsobom predstavili svoju rodinu. 

Prvé miesto získal Dávid Džovan z 2.B s básňou, druhé miesto získala Nikola Bálintová z 3.CS 

s kresbou a tretie miesto získala Simona Peložatová z 3.CS s príbehom. 

 

Február 

25. 2. 2020 sa uskutočnila prednáška spojená s diskusiou na tému „Vznik a vývoj vzťahov“ (Ako 

sa utvára láska) - 1. časť pre všetky druhé ročníky. Téma žiakov veľmi zaujala, spätná väzba bola 

veľmi dobrá. 
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- športové akcie  

 

V školskom roku 2019/2020 podľa plánu práce PK TV sme realizovali telovýchovné, športové 

podujatia a súťaže pre družstvá a jednotlivcov: 

 

13. 9. 2019 - 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. 10. 2019 - Školské kolo v halovom futbale: Zúčastnili sa  I.A, I.B, II.A, I.L 

Poradie: I. miesto II.A 

            II.miesto II.L 

            III.miesto I.A 

Víťazi II.A: Šepeľa, Babinec, Bálint, Bogdan Matiščák 

21. 11. 2019 – Uskutočnil sa basketbalový zápas I.L a II.A. Víťazné  družstvo: I.L Derďak, Fic, 

Karbonik, Haluška, Dančo, Gombita 

7.2.2020 - Školské kolo v stolnom tenise: 12 chlapcov a 3 dievčatá 

I. miesto: Derďák I.L Buriková III.B 

II. miesto: Karabin I.B Kapuscinská I.L 

III. miesto: Petro III.A Orliková I.L    

20. 2. 2020 - Školské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky: 12 žiakov 

Poradie:  I. miesto: Fedák I.L 

                II. miesto: Mišľan I.L 

     III. miesto: Bočko III.                                                                                                                                                 

  

 

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

organizovaných SAŠŠ, CVČ Dúha Humenné  

 

Žiaci školy počas školského roka 2019/2020 sa zúčastnili týchto športových podujatí a súťaží: 

13. 10. 2019 - Obvodné kolo v cezpoľnom behu družstiev a jednotlivcov základných 

a stredných škôl Humenné. Našu školu reprezentovali: Bogdan, Karoľ, Lehet Dzurjaniková, 

Pirová, Kohutová. 

14. 10. 2019 - Okresné kolo v halovom futbale. Tretie miesto v skupine. Usporiadateľom  bolo 

CVČ Dúha v Humennom. Našu školu reprezentovali títo žiaci:Bogdan, Cichý, Dzurko, Gutter, 

Harvan, Matiščak, Mišľan, Smolka, Stašak, Šepeľa.  

16. 12. 2019 - Naši žiaci sa zúčastnili okresného kola v bowlingu. Našu školu reprezentovali: 

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

13. 01. 2020 – 17.1. 2020 - Žiaci I.  ročníka (28 žiakov) sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu v lokalite 

Drenica. 
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- akcie PK prírodovedných a odborných kadernícko-kozmetických predmetov  

 

September 2019 

9. september je Medzinárodným dňom povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme. 

Posolstvom toho dňa je odkaz, aby sa ženy počas tehotenstva zdržali pitia akéhokoľvek množstva 

alkoholu. Bezpečná hranica alkoholu neexistuje, aj malé množstvo alkoholu môže byť pre plod 

nebezpečné. Na Slovensku Fetálny alkoholový syndróm postihne ročne asi 250 detí. Dôsledkami 

tohto syndrómu trpí však omnoho viac detí, pretože choroba nie je vždy diagnostikovaná. Tejto 

problematike bol venovaný dokument „Až do dna“, ktorý si pozreli žiačky I.C, IV.C 

a nadstavbového štúdia I.L a II.L v utorok 10. septembra v rámci prednášky s pani Kožinovou 

z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

 

V piatok 13. septembra sme si pripomenuli Deň pozitívneho myslenia a Medzinárodný deň 

čokolády. RND. Horníková spolu s Ing.Fedorcovou pripravili k tomu rozhlasovú reláciu. 

 

V septembri sme si pripomenuli výročie 702 rokov od prvej písomnej zmienky o našom meste a 

pri tejto príležitosti sa uskutočnia tradičné oslavy „Dni mesta Humenné“. Pre verejnosť od piatka 

13. do nedele 15. septembra sú pripravené rôzne koncerty, umelecké, spoločenské, zábavné, 

športové a kultúrne podujatia, ako súčasť osláv najvýznamnejšej udalosti v dejinách Humenného. 

MAĽOVANIE NA TVÁR v podaní študentov našej školy odbor kozmetik a kaderník sa 

realizovalo pred Mestským kultúrnym strediskom v piatok 13. septembra. 

 

Október 2019 

Na 4. ročníku Kadernícko - kozmetickej súťaže Zlaté nožnice 2019 v Bratislave, ktoré 

organizoval Polat Elalmis a Štátny inštitút odborného vzdelávania, žiačka Miriam Vitkovičová z 

III.B odbor kaderník s modelkou Kristínou Sivou z I.AS v disciplíne Komerčný svadobný účes, 

obsadili 1.miesto.  

V tejto disciplíne súťažilo 18 žiakov z rôznych kútov Slovenska. Hodnotila sa technika prevedenia 

účesu, celková kreativita, čistota práce a finálny styling.  Miriam svojou prácou, tvorivosťou a 

zodpovedným prístupom k príprave presvedčila 14 člennú porotu slovenských i zahraničných 

profesionálov, a získala aj cenu Absolútny víťaz za žiakov vo všetkých štyroch disciplínach, čím 

si za svoj výkon právom odniesla takzvaného "kaderníckeho Oscara".  Za úspechom je tímová 

práca majsteriek odborného výcviku odboru kaderník, pod vedením Bc. Jany Porvazníkovej. 

Žiačka Bianka Lukačová z III.C študijný odbor kozmetik s modelkou Simonou Brudňákovou 

z II.AS triedy súťažili vo vizážistickej disciplíne Eden rajská záhrada, kde na zhotovenie celej 

vizáže mali k dispozícii 70 minút. V tejto disciplíne súťažilo 21 žiakov. Na súťaž žiačku 

pripravovala majsterka odborného výcviku Bc. Miroslava Kovačová.  

 

Októbrovú kampaň Ligy proti rakovine „Prečo sa hýbať v zdraví i v chorobe?“ – rozhlasové 

vysielanie 16. októbra 2019 pripravili RNDr. Šebáková a RNDr. Horníková. 

„Prečo sa hýbať v zdraví i v chorobe? Liga proti rakovine už po dvadsiaty krát realizuje projekt s 

názvom „Týždeň Ligy proti rakovine“. V rámci neho prichádza s preventívnou kampaňou pre 

verejnosť o pohybe, prostredníctvom ktorej nám pripomína dôležitosť starostlivosti o svoje zdravie. 

  

24. októbra sa v priestoroch na odbornom výcviku pri Lídli konal Deň otvorených dverí – 

v zmysle hesla: Na budúcnosti záleží!!! Množstvo aktivít s výstižnými názvami svedčí o bohatom 

portfóliu činorodej práce našich žiakov a zamestnancov školy. Na Dni otvorených dverí sme 

privítali a predstavili našu školu 233 žiakom z 23 základných škôl. Žiaci z odborov kozmetik a 

kaderník prezentovali svoje zručnosti pod vedením majstrov a učiteľov v priestoroch kozmetického 
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a kaderníckeho salónu. Tiež sa zúčastnili veľkolepej módnej prehliadky v úlohách vizážistiek a 

kaderníčok. 

 

Školenie zamerané na farbenie vlasov bolo na OV 29. októbra 2019. Zodpovedné majsterky OV, 

školenia sa zúčastnili aj žiaci z teoretického vyučovania III.B kaderník spolu s vyučujúcou 

Horníkovou. Žiačky zaujalo praktické miešanie farieb, neutralizácia nežiadúcich odtieňov. 

 

November 2019 

V piatok 8. novembra našim maturantom IV.C zo študijného odboru kozmetik a sociálno-

výchovný pracovník triedna učiteľka Edita Šebáková  slávnostne odovzdala "zelené stužky 

nádeje". Táto dôstojná ceremónia sa konala v priestoroch Humenského zámku za prítomnosti 

vedenia našej školy, primátora mesta a majsteriek odborného výcviku. Po odovzdávaní stužiek 

prišiel na rad slávnostný obed. Dobrá nálada a zábava, o ktorú sa postarali všetci zúčastnení, vládla 

celé popoludnie. Maturantom na tento deň zostanú pekné spomienky. 

 

11. novembra v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Humennom sa konal 

na našej škole už po tretíkrát projekt „Hrou proti AIDS“, ktorý je súčasťou Národného programu 

prevencie AIDS. Projektu sa zúčastnilo 28 žiakov z III.B odbor kaderník,  III.C a IV.C odbor 

kozmetik. Víťazný tím v zložení Simona Buríková, Vitkovičová, Horná, Popčáková, Čerkesová, 

Melekyová z III.B získal 94 bodov. Celkovo hodnotíme projekt ako úspešný a prínosný najmä 

v tom, že prispel k väčšej informovanosti účastníkov o HIV/AIDS, o tom ako majú chrániť seba 

i svojich najbližších. Projekt formou interaktívnej hry výrazne pomáha objasniť otázky žiakov 

v problematike prevencie HIV/AIDS.  

Ocenili sme zážitkovú formu projektu, rozvíjanie tímovej práce, vytváranie(formovanie) osobných 

postojov k ochrane pred HIV a profesionálny prístup pracovníkov RÚVZ v Humennom. 

Za realizáciu projektu boli zodpovedné RNDr. Šebáková a RNDr. Horníková. 

Poďakovanie patrí vedeniu SOŠ, ktoré umožnilo žiakom získať nové informácie v rámci realizácie 

tohto preventívneho projektu na škole. 

 

12. novembra 2019 sa v rámci Programu Dňa otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja 

uskutočnili otvorené vyučovacie hodiny zamerané na prezentáciu k 30. výročiu Nežnej revolúcie 

ale aj na históriu, kultúru, zvyky a tradície, pamiatky, prírodné bohatstvo a zaujímavosti nášho 

kraja (Poznaj svoj kraj). Za prípravu akcie boli zodpovední pán učiteľ Quecke a pani učiteľky 

Fedorcová a za našu PK Horníková.  

Otvorené vyučovacie hodiny mali rôzne žánre, v ktorých zaznela myšlienka a výsledky revolúcie 

v roku 1989. Akcie sa zúčastnilo 122 žiakov z tried 1.A, 1.B, 1.C, 3.A, 3.B, 3.CS, 2.K, 2.L 

z odborov autoopravár, kaderník, hostinský, predavač, cukrár, sociálno – výchovný pracovník, 

kozmetička a vizážistka, vlasová kozmetika, strojárstvo.  

20. novembra žiačky I.C a III.C triedy odbor kozmetička a vizážistka a kozmetik zabodovali 

v Michalovciach na Regionálnej súťaži dekoratívnej kozmetiky na tému Novodobý folklór. 

2.miesto získala Martina Holpová z I.C s modelkou Barborou Višňovskou a na 1.mieste sa 

umiestnila Bianka Lukáčová z III.C s modelkou Paulínou Šiňanskou. Žiačky sa pripravovali pod 

vedením majsteriek odbornej výchovy.  

 

25. 11. 2019 sa konal Beauty day s Úniou žien. Žiačky IV.C Harviliková, Hrubovčáková, 

Labancová príjemnili popoludnie ženám a to tak, že prevádzali parafínový zábal. iačky III.C 

Šiňanská, Višnaiová a Lukáčová prevádzali úpravu obočia pod vedením Mgr. Harvanovej a Bc. 

Hudákovej, ktorá si pripravila prezentáciu o starostlivosti o pleť v zimnom období. 
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December 2019 

Dňa 5. 12. 2019 Mikulášsky deň 

Majsterky odborného výcviku Bc. Hudáková, Mgr. Vajdová a Bc. Kováčová pripravili pre žiakov 

na odbornom výcviku III. C deň plný zábavy, pri teplom čaji a vianočnej  oplátke líčili rozprávkové 

štýly líčenia.  

V kaderníckom salóne si majsterky pripravili pre žiakov prvého a tretieho ročníka mikulášsko- 

vianočnú prezentáciu a vedomostný kvíz. Potom žiaci súťažili v družstvách vo viacerých súťažných 

disciplínach, napr. na čas zapletať vrkoče, zapliesť, čo najviac vrkôčikov na cvičných hlavách. 

 

Dňa 13. 12. 2019 sa uskutočnila Žiacka konferencia – „Zdravie a krása“ pre žiakov učebných 

a študijných odborov kozmetička a vizážistka, kozmetik, kaderník, hostinský, cukrár, predavač 

tried I.A, I.B, I.C, II.C, III.A, III.B, III.C pod vedením RNDr.Šebákovej, RNDr.Horníkovej 

a Ing.Fedorcovej. Cieľom konferencie bolo podporiť rozvoj prezentačných schopností žiakov, 

zvýšiť zodpovednosť za svoje zdravie a pomocou kvízu a zaujímavých aktivít a testov overiť 

pozornosť poslucháčov. Bolo odprezentované zaujímavé témy: 

1. Čokoláda – pre a proti 

2. Energetické nápoje a ich vplyv na náš organizmus 

3. Alkoholizmus 

4. Potraviny, ktoré nám škodia 

5. Test – stravujeme sa správne? 

6. Enzymatický peeling 

7. Strava v číslach 

8. Orechy 

9. Kozmetický kvíz 

10. Starostlivosť o pleť a denné líčenie 

11. Test – koža 

12. Aromaterapia 

13. Vianoce 

 

Dňa 19. 12. 2019 sme sa zúčastnili Kudlovského jarmoku na ZŠ Kudlovská v Humennom.  

Žiačky II. AS žiakom na ZŠ aplikovali na vlasy farebné spreje, dievčatám zapletali vrkoče. Žiačka 

S. Brudňáková bola modelka, predstavovala Zlorianu. 

 

 

Február 2020 

7. februára sa konala v areáli Incheba Expo v Bratislave prestížna súťaž v účesovej tvorbe 

a dekoratívnej kozmetike INTERBEAUTY TROPHY 2020. V kategórii študenti na tému „Súťažný 

módny večerný účes“ Miriam Vitkovičová z III.B odbor kaderník s modelkou Simonou 

Brudňákovou z II.A získala 1. miesto. Dokonalý účes, perfektné vypracovanie a kvalitná práca jej 

priniesli v konkurencii ôsmich súťažiacich krásny úspech. V dekoratívnej kozmetike na tému 

„Madonna v rokoch 80.-tych“ súťažila Viktória Jevčičová z II.C odbor kozmetik s modelkou 

Danielou Rohunovou z I.C a získali 2.miesto v konkurencii desiatich súťažiacich. Pocit šťastia, 

ktorý študentky zažili ich motivoval a povzbudil k väčšiemu zanieteniu pre prácu, ktorú si zvolili. 

Poďakovanie patrí majsterkám odborného výcviku, ktoré ich pripravovali na súťaž, a to Bc. 

Porvazníkovej a Bc. Kováčovej.  

 

27. februára sa uskutočnilo školské kolo SOČ (Stredoškolskej odbornej činnosti), do ktorého sa 

prihlásilo za našu PK 17 žiakov s 10 prácami z učebných aj študijných odborov kozmetik, 

kaderník, vlasová kozmetika. Žiaci súťažili v 5 odboroch: 01 Problematika voľného času, 03 

Chémia a potravinárstvo, 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie, 16 Teória kultúry, 
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umenie, umelecká, odevná tvorba a v odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia. 

Konzultantmi boli RNDr. Šebáková – 5 prác, RNDr. Horníková – 2 práce, Mgr. Puškárová – 3 

práce. 

Z prác našej PK Odborná hodnotiaca komisia udelila prvé miesto Márii Antolíkovej, žiačke I.K 

triedy študijného odboru spoločné stravovanie, za prezentovanie témy S vetrom opreteky v kategórii 

Problematika voľného času. Cenu diváka získali Simona Brudňáková a Sidónia Krídlová z II.A s 

prácou Jablčný ocot pre zdravie a krásu a Klasická masáž od Bianky Lukackovej z III.C. 

 

42. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti – 27. 02. 2020 – Školské kolo 

 

P.č. Autor 
Odbor 

SOČ 
Trieda Názov práce 

1. Mária Antolíková 01 I.K S vetrom opreteky 

2. 
Simona Brudňáková 

Sidónia Krídlová 
03 II.A Jablčný ocot pre zdravie a krásu 

3. 
Simona Taňkošová 

Alica Savkaničová 
14 I.L Značka, s ktorou chcem pracovať 

4. Barbora Jenčová 14 I.L Ako oklamať oči 

5. 
Radka Senková 

Zuzana Čopíková 
14 II.C Starostlivosť o pleť v puberte 

6. 
Sofia Bujková 

Viktória Stravková 
14 II.C Make – up 

7. 
Bianka Lukáčová 

Bianka Lukacková  
14 III.C Klasická masáž 

8. 
Bianka Lukáčová 

Pavlína Šiňanská 
16 III.C Novodobý folklór 

9. 
Daniela Bindzárová 

Petra Turčíková 
16 I.A Farba roka 2020 

10. 
Diana Dzurková 

Adela Raganová 
17 II.C Tehotná v 16 

 

 

 

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

 

September 2019 

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

(26. 9. 2019). Hodiny boli zamerané na význam cudzích jazykov v každodennom živote. Pripravili 

vyučovacie hodiny zamerané na rozvoj odbornej slovnej zásoby. V odboroch kozmetik a sociálno – 

výchovný pracovník z RUJ -  na tému: Moskva, Sankt Peterburg, Sibír.... –  Mišková a pod. 

Rozhlasová relácia na tému Holokaust (Mgr. Quecke). 

13. 09. 2019 sa uskutočnilo  účelové cvičenie pre žiakov I. a II. ročníka (Mgr. Vasilenko). 

 

Október 2019 

1. 10. 2019 sa uskutočnilo školské kolo  Olympiády o Európskej únii ( Quecke). 

1. 10. 2019 na škole prebehlo hlasovanie k vyhlásenej súťaži: „Strom roka“ (Quecke). 

3. 10. 2019 sa konal Cezpoľný beh žiakov základných a stredných škôl v humenskom parku. Našu 

školu reprezentovalo 3-členné družstvo chlapcov – Pavol Bogdan, Tadeáš Karoľ, Juraj Lehet a 3-

členné družstvo dievčat – Laura Dzurjaniková, Júlia Pirová a Sofia Kohutová (Vasilenko). 
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Dňa 12.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo vo futsale, ktorého sa zúčastnili žiaci  I. A, I.B, II. A, 

I.L. 

Víťazné družstvo: II. A v zložení: Šepeľa, Babinec, Bálint, Bogdan,, Matiščák (Kolesárová). 

14. 10. 2019 sa vybraní žiaci zúčastnili okresného  kola vo futsale stredných škô ( Vasilenko). 

Deň otvorených dverí - 24.10.2019 - všetci vyučujúci sa aktívne zapojili do prípravy a realizácie 

DOD. Mgr. Hucovičová pripravila kultúrny program.  

V rámci tohto dňa sa prezentovali žiaci aj so svojimi záložkami do knihy v školskej  knižnici. 

Záložky žiaci zhotovili na hodinách estetickej výchovy pod vedením p. Miškovej. 

16. 10. 2019 sa uskutočnila prednáška pre žiakov III.CS na tému: „Efektívna komunikácia“  

(Lukáčová). 

 

November 2019 

12. 11. 2019 - Deň otvorených dverí PSK. V rámci tohto dňa sa na škole uskutočnila otvorená 

vyučovacia hodina zameraná k 30. výročiu Nežnej revolúcie, ale aj na históriu, kultúru, zvyky 

a tradície nášho kraja (Quecke). 

V pavilóne  E bola zaktualizovaná nástenka k činnosti ŽŠR (Hucovičová). 

14. 11. 2019 – Prednášky na tému: „Vedecká čajovňa" (Quecke). 

14. 11. 2019 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa jej žiaci:  

Veronika Sedláčková – I.A, Klára Zoubková I.C, Oliver Kromka II. B, Ema Hrabčáková III.B,  

Alexandra Butalová III.C, Anna Labancová IV,C, Katarína Šuľaková IV.C 

I. miesto: Klára Zoubková 

II. miesto: Alexandra Butalová 

III. miesto: Katarína Šuľaková 

Klára Zoubková postúpila do okresného kola OAJ, ktoré sa konalo 15. 1. 2020 na Gymnáziu  

armádneho generála Ludvíka Svobodu v Humennom. Umiestnila sa na druhom mieste a  

postupila na krajské kolo do Prešova už bez umiestnenia (Kudzejová, Majoroššiová).  

18. 11. 2019 Rozhlasová relácia ku Dňu študenstva (Balková). 

21.11. 2019 – basketbalový zápas I.L a II.A. Víťazné družstvo: I.L Derďak, Fic, Karbonik, 

Haluška, Dančo, Gombita  zodp. (Vasilenko). 

22. 11. 2019 - Slávnostné odovzdávanie stužiek žiačkam III.B v priestoroch humenského zámku 

(Kolesárová). 

28. 11. 2019 – realizácia projektu:“Spolu dokážeme viac“, v CSS GARDEN Humenné 

(Hucovičová). 

27. 11. 2019 sa konalo školské kolo Olympiády ľudských práv, zamerané na vedomosti žiakov o 

ľudských právach, ktoré nadobudli počas štúdia ako aj z reálneho života(Quecke). 

 

December 2019 
Priebežne bola zrealizovaná skúšobná ÚF MS zo SJL,  cudzích jazykov a odborných predmetov 

odbor sociálno – výchovný pracovník – všetci vyučujúci jazykov a odborných predmetov. 

13. 12. 2019  si žiaci IV.CS pripravili vianočný program pre seniorov v soc. zariadení AKTIG, 

rovnako zrealizovali aj vianočnú výzdobu v tomto zariadení – (Lukáčová). 

16. 12. 2019 sa žiaci z I. K a II. L zúčastnili okresného kola v Bowlingu (Vasilenko). 

 Školský výlet so žiakmi III.C v Bratislave (Hucovičová). 

             

Január 2020 

10. 12 2020 návšteva školskej knižnice so žiakmi II. C a I. B spojená s čítaním s porozumením 

(Ildžová, Balková). 

V dňoch 13. 1. 2020 – 17. 1. 2020 sa žiaci prvého ročníka, v počte 28 žiakov, zúčastnili lyžiarskeho 

kurzu na Drienici (Vasilenko, Kudzejová). 
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24. 1. 2020 - žiaci IV.CS sa zúčastnili exkurzie v sociálnom zariadení Lidwina v Strážskom 

(Lukáčová). 

 Tvorba projektu - ,,Zelené oázy“ (Quecke). 

   

 

 

- akcie PK služieb a odborných ekonomických predmetov 

 

 

Odbor cukrár  

September 2019  
DOD – Candy bar – Macková Ema II.BC, Ngo Viet Ha I.BC triedy, modelovanie z cukrovej hmoty 

– Miko, Mráz, Zeleňák a všetci žiaci z I.BC triedy 

November 2019 

Mladý tvorca Nitra – Torta roka 2019; Téma: Hrady a zámky Slovenska – Humenský zámok, 1. 

Miesto Kochmová, Gajovská + prezentácia odboru cukrár 

Sweet Cup Prešov – Téma Medové pokušenie, Kochmová strieborné pásmo a Cena PSK 

December 2019 

Mikulášska show – spojená so súťažou zručností prvého a tretieho ročníka na tému Svietniky 

z perníkového cesta 

Mladý tvorba Nitra – školenie s majstrom sveta Mieczyslawom Chojnovským na tému Práca 

s čokoládou, akcie sa zúčastnili žiačky Kochmová, Gajovská 

Január 2020 

19. – 22. 1. 2020 – Výstava SIGEP Rimini Taliansko – zúčastnili sa žiačky Kochmová, Gajovská 

 

Odbor hostinský a spoločné stravovanie 

September 2019 

Exkurzia žiakov prvého ročníka do závodov RS v meste Humenné 

Október 2019 

ZŠ Laborecká – Projekt Zdravá výživa – carving ovocia a zeleniny, príprava zeleninových šalátov – 

Mária Jenčová, Tadeáš Karoľ (I.K) 

Deň otvorených dverí – príprava slávnostných tabúľ, ukážka modernej gastronómie (raw 

nápoje/smoothie), výstavka prác našich žiakov – kreatívna tvorba, dekorácie 

November 2019 

Výstavka – Mladý tvorca Nitra – príprava slávnostnej tabule (V duchu vianočnej elegancie) 

Sweet Cup 2019 Prešov – 18. Ročník medzinárodnej súťaže mladých talentov na tému Medové 

pokušenie. Žiačka Jenčová súťažila v kategórii kuchár, príprava dezertu. Umiestnila sa 

v bronzovom pásme. 

Deň PSK – regionálna gastronómia (I.K) 

December 2019 

Mikulášska show – príprava slávnostných tabúľ, ukážka prípravy miešaných nápojov a sladké 

pokušenie 

Kudlovský jarmok – príprava slávnostnej tabule (žiaci II.B) 

 

Odbor predavač 

September 2019 

Exkurzia žiakov prvého ročníka po hypermarketoch v Humennom 

Október 2019 

Deň otvorených dverí – ukážky darčekového balenia 

December 2019 
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Ukážky balenia darčekov s vianočnou tematikou 

 

 

 

- akcie PK  technických predmetov 

 

Akcie, ktoré organizovala Ing. Fedorcová DOD 2019 

1. Deň PSK 2019 s dotykom Nežnej revolúcie - 12. novembra 2019 sa v rámci Programu Dňa 

otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja uskutočnili otvorené vyučovacie 

hodiny zamerané na prezentáciu k 30. výročiu Nežnej revolúcie ale aj na históriu, kultúru, 

zvyky a tradície, pamiatky, prírodné bohatstvo a zaujímavosti nášho kraja (Poznaj svoj 

kraj). Za prípravu akcie boli zodpovední Mgr. Quecke, Ing. Fedorcová a RNDr. 

Horníková. 

2. 22. 11. 2019  – stužkovanie tretiakov v humenskom kaštieli 

3. Žiacka konferencia o zdravej výžive – december 2019 

4. Projekty, na ktorých vypracovaní  sa podieľala :  

 Nadácia ORANGE - projekt v GRANTOVOM PROGRAME e-ŠKOLY PRE 

BUDÚCNOSŤ 2019/2020 

 Fíha – Dyha – zhotovenie vianočného stromčeka z dyhy  

 Nadácia Ekopolis – spolupráca s Mgr. Queckom na projekte  Zelené oázy – výsledky 

budú zverejnené neskôr 

 Zhotovenie predmetov pre projekt Mgr. Žinčákovej 

 

Akcie, ktoré organizoval Ing. Beňatinský v školskom roku 2019/2020 

1, školská akcia DOD 24. 10. 2019   

- stanovište s 3D tlačiarňou,                                                                 

- stanovište autodielňa 

- stanovište s autami 

2, príprava žiaka 3.A triedy Matúša Hrubovčáka na súťaž autoopravár - junior 

Akcie, ktoré organizovali MOV, resp. na ktorých príprave sa podieľali 

    1, beseda o odpadoch, druhotných surovinách spojená s návštevou zberných surovín 

2,  príprava žiakov I. ročníkov v stroj. odboroch na súťaž zručnosti a samotná  súťaž zručností I.       

ročníka v učebnom odbore autoopravár 

                                                          1.Kozár 

                                                          2.Svoboda 

                                                              3.Kriško 

    3, príprava školskej akcie – vianočná akcia 

 

Február a marec 2020 

Školské kolo súťaže autoopravár junior 2020, zúčastnila sa trieda 3.A. Výsledky súťaže boli skôr 

priemerné, víťazom sa stal ž. Hrubovčák, ktorý zároveň postúpil na oblastné kolo. Oblastné kolo 

bolo z dôvodu pandémie zrušené. 
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Školské kolo SOČ pod vedením p Fedorcovej, so žiakov z odboru autoopravár sa zúčastnil z triedy 

1.A Mažerik. Krajské kolo bolo z dôvodu pandémie zmenené na dištančnú formu. 

 

Ing. Fedorcová vykonala aktualizačné školenie pre všetkých učiteľov o elektronickom prihlasovaní 

do súťaži org. ŠIOV. 

 

 

 

-   aktivity Žiackej školskej rady 

 

September 

1. Zorganizované voľby do ŽŠR, študenti jednotlivých tried si zvolili zástupcov do ŽŠR. 

2. 1. zasadnutie ŽŠR - zvolení zástupcovia si po odstúpení Branislava Petrovčina II.L zvolili 

novú predsedníčku Viktóriu Klajbanovú III.CS a navrhli akcie do plánu práce a následne ho 

spolu so školským poriadkom schválili. 

3. 20. 9. 2019 - zbierka Biela pastelka, ktorú pravidelne organizuje Únia nevidiacich, 

zrealizovať túto zbierku pomohli študentky Miroslava Zburová III.CS a Pažurová Petra 

III.CS. 

4. Zapojenie sa do projektu UNICEF o získanie titulu Škola priateľská k deťom. 

 

Október 

1. Všetci členovia ŽŠR sa aktívne zapojili do kultúrneho programu a akcií počas DOD na 

našej škole. 

2. 9. - 11. 10. 2019 sa pre koordinátorov ŽŠR uskutočnilo akreditované vzdelávanie s názvom 

Koordinátor ŽŠR v praxi. 

3. 15. - 16. 10. 2019 sa študentky Viktória Klajbanová III.CS a Veronika Čižmárová I.A 

zúčastnili odborného seminára pre členov ŽŠR v Humennom. 

 

November 

1. 2. zasadnutie ŽŠR - študenti podali správu o plnení úloh, dohodli sa na pripomienkach 

a rozvrhli si predbežné úlohy na december, január, február; súčasťou zasadnutia bolo aj 

prerokovanie a schválenie nového Štatútu ŽŠR a vypracovanie strategického plánu rozvoja 

ŽŠR na škole. 

2. V pavilóne E pribudla informačná nástenka ŽŠR. 

3. 21. 11. 2019 sa koordinátori, Viktória Klajbanová III.CS a Milan Benák I.B zúčastnili 

Konferencie pre členov a koordinátorov ŽŠR z celého Prešovského kraja v Prešove. 

  

December 

1. 5. 12. 2019 – Zuzana Naščáková IV.CS, Viktória Gunárová IV.CS a Ján Cichý I.L 

realizovali na úseku teoretického vyučovania akciu s názvom Mikuláš. 

2. 12. 12. 2019 – zbierka Vianoce s úsmevom (nadácia Úsmev ako dar), zbierky sa zúčastnili 

študentky III.CS triedy, zodpovednou za realizáciu zbierky bola Miroslava Zburová III.CS. 

3. 19. 12. 2019 – vianočná burza, na ktorej sa predávali pripravené výrobky, výťažok 

z podujatia sa vložil na účet nadácie UNICEF, a tým sa splnila jedna z úloh pre získanie 

titulu Škola priateľská k deťom. 

4. Deň ľudských práv sa organizoval v rámci akcií plánu práce koordinátora prevencie 

drogových závislostí. 

 

Január - Február 

1. Organizácia 1. imatrikulačného plesu, ktorý sa má uskutočniť 21.2.2020. 
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2. 24. 2. 2020 sa zorganizovali besedy pre študentov odboru sociálno-výchovný pracovník 

a kozmetik s ambasádorom pre nadáciu UNICEF. 

 

 

 

- správa o činnosti ČERVENÉHO KRÍŽA  

 

V školskom roku 2019/2020 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. 

Žiaci sa počas školského roku 2019/2020 zúčastňovali výučbových hodín v priestoroch územného 

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

vyučovacieho predmetu Zdravoveda preberali tematický celok Základy prvej pomoci. Územná 

súťaž DPP sa kvôli pandémii neuskutočnila. 

 

 

 

-   Výchovné poradenstvo  na škole v školskom roku 2019/2020 

 

Úvodné mesiace školského roka (september-október) boli zamerané na zisťovanie potenciálnych 

problémových žiakov v správaní, v učení, v adaptácii na požiadavky školy i žiacky kolektív (v 

spolupráci s triednymi a ostatnými učiteľmi). Cielená pozornosť je venovaná žiakom, ktorí majú 

problémy v správaní, v prístupe k povinnostiam a dochádzke do školy, kde v rámci pohovorov 

riešime neustále sa opakujúce tie isté dôvody: slabá disciplína, odpor k autorite, impulzívne 

konanie, opakované porušovanie školského poriadku, oneskorené príchody na vyučovanie, 

svojvoľné odchody z vyučovania, veľa vymeškaných a neospravedlnených hodín, nesústredenosť, 

nepozornosť žiakov, nedostatočná domáca príprava žiakov, chýbajúca aktivita, odmietavý prístup k 

plneniu pokynov učiteľa a majstra OV, narúšanie vyučovacieho procesu, ignorovanie systematickej 

prípravy na vyučovanie, používanie nevyberaných slov a urážok, neprimerané správanie ako na 

teoretickom vyučovaní, tak aj na odbornom výcviku. Aj keď úspešnosť týchto pohovorov nie je 

100 %-ná, je nevyhnutné, aby triedny učiteľ v spolupráci s majstrom OV bol dôsledný, sledoval 

dochádzku a správanie žiakov, bol v kontakte s rodičmi, a nedal možnosť žiakom zámerne sa 

vyhýbať škole a školským povinnostiam.  

Pri hodnotení prospechu žiakov učitelia a majstri OV dodržiavali metodické pokyny na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov. Naďalej pretrvávali problémy s dochádzkou žiakov na teoretické vyučovanie 

i odborný výcvik. Situáciu sme riešili pohovormi s problémovými žiakmi, aj s ich rodičmi.  

Problémy so zaostávajúcimi žiakmi triedni učitelia riešili v spolupráci s rodičmi a vyučujúcimi, kde 

sme sa zamerali na zlepšenie prospechu, i keď nie vždy s adekvátnym výsledkom. Nedostatky vo 

výchovno-vyučovacom procese boli spôsobené aj nedostatočnou spoluprácou školy a rodiny, čo 

vyplýva zo slabého záujmu rodičov o štúdium svojich detí. 

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.  

V tomto školskom roku 2019/2020 (z celkového počtu 371 žiakov k 15. 9. 2019) na základe 

psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení máme začlenených v podmienkach klasickej 

triedy 23 žiakov so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami): 14 žiakov 
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s vývinovými poruchami učenia VPU, 3 žiaci s poruchou pozornosti s hyperaktivitou, zmiešanou 

s VPU, 2 žiaci so sluchovým postihnutím a 1 žiaka so zrakovým postihnutím, 2 žiakov ZO a 1 žiak 

so ZSP. 

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Nadstavbové 

štúdium Spolu 

1. 2. 

Počet žiakov 8 5 7 1 2 0 23 

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, Mgr.Žinčákovou a Ing.Hančarovou – 12.a  19.09., 

10. a 16.10., 14. a 21.11., 5. a 20.12., 16. a 23.01. a v 2.polroku 11.03.). Rozhlasové okienko bolo 

zamerané na úspechy žiakov v súťažiach, činnosť ŽŠR, ekologické  témy, zdravý životný štýl, 

škodlivosť fajčenia, finančnú gramotnosť, zaujímavosti Prešovského samosprávneho kraja,  históriu 

17. novembra, advent a Vianoce, školské kolo SOČ. 

- zviditeľňovanie úspechov uverejnených v Podvihorlatských novinách na centrálnej nástenke 

školy. 

  

Aktivity 

VP sa zúčastnila so žiakmi na akciách - 26. 9. 2019 „Profesia days“ v Košiciach – festival 

práce a príležitosti (12 žiakov III.C, IV.C, II.K) a 20. 11. 2019 Koncert ZUŠ v rámci programu 

„Týka sa ma to“ v Humenskom kaštieli (3 žiačky z II.C Dominika Petrocová, Karin Benejová, 

Viktória Jevčičová). 

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. 2019/; 

- pre žiakov 1. ročníka – Nezamotaj sa v sieti – prevencia kyberšikany /10.12.2019/; 

-  pre žiakov 4. ročníka a 2. ročníka NŠ – Ako úspešne zvládnuť maturitu /14.1.2020/. 

V 2. polroku sa uskutočnili prednáška: 

- pre žiakov 2. ročníka zameraná na vzťahy „Ako sa utvára láska“ /25.02. – iba I.časť/; 

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

príloha správy VP) 

  

Počas Dňa otvorených dverí (24. 10.) ktorý sa konal v priestoroch na odbornom výcviku 

všetci pedagogickí zamestnanci a VP poskytovali informácie o odboroch štúdia v školskom roku 

2020/2021. Množstvo aktivít s výstižnými názvami svedčí o bohatom portfóliu činorodej práce 

našich žiakov a zamestnancov školy. Na Dni otvorených dverí sma privítali a predstavili našu školu 

233 žiakom z 23 základných škôl.  

RNDr. Horníková, Ing. Tomčáková navštívili v mesiacoch november-december 2 základné školy 

(ZŠ J.Švermu Humenné, ZŠ Pugačevova Humenné), kde počas rodičovského združenia 

informovali rodičov aj samotných deviatakov o možnostiach štúdia na našej škole v školskom roku 

2020/2021. Veľmi pozitívne hodnotím aj spoluprácu so ZŠ Kudlovskou, kde sa pravidelne 
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zúčastňujeme akcie Kudlovský jarmok pod vedením majsterky OV Bc. Kováčovej a spoluprácu so 

ZŠ Laboreckou – projekt Zdravá výživa. 

14. 02. 2020 – Valentín na ZŠ – rozdávanie mafiniek a info pre žiakov 9.ročníka (VP na ZŠ 

Udavské, Kamenica n/C, Dlhé n/C, Belá n/C, Zemplínske Hámre, Topoľovka; Majsterky OV na ZŠ 

v Humennom (ZŚ Laborecká, J.Švermu, Hrnčiarska, Kudlovská, Dargovských hrdinov, 

Pugačevova, SNP). 

23. 01., 28. 02.a 12. 03.2020 VP v rámci konzultácie so žiakmi II.K, IV.C sa zamerala na 

pomaturitné štúdium a výber VŠ.  

13.02.2020 – aktualizačné vzdelávanie VP pre pedagogických pracovníkov: Vývinové poruchy 

učenia; Moderný učiteľ – motivovanie žiakov. 

Účasť na seminároch 

6. 11. 2019 – seminár pre VP a KP v Prešove (hotel Lineas, Budovateľská 14): Uplatnenie 

absolventov, Prognózy vývoja na trhu práce v SR, Trendy trhu práce 

 

 

 

- 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 2019/2020 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 2019/2020  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 II.L 
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3. Plán zasadnutí rady školy 

 

Zasadnutia  rady školy v školskom roku 2019/2020 boli plánované 4 – krát. Z dôvodu epidémie 

Covid -19 sa uskutočnili  2 – krát a raz formou e –mailovej komunikácie. 

 

Október  2019 

1.Členovia rady školy prerokovali  a schválili  Plán práce rady školy na školský rok 2019/2020. 

2. Zobrali na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy 

v školskom roku 2019/2020. 

3. Plán práce školy na školský rok 2019/2020, koncepčné zámery školy, možnosti záujmovej 

činnosti žiakov. 

4. Úspešnosť žiakov pri zaradení do pracovného pomeru a pri prijatí na vysoké školy. 

 

Február 2020 

1. Správa o hospodárení školy za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020.  

2. Výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok školského roka 2019/2020. 

3. Prerokovanie a schválenie kritérií pre prijímanie žiakov v školskom roku 2020/2021. 

4. Rôzne. 

 

Jún 2020 (e-mailová komunikácia) 

Vyjadrenie členov rady školy k prijímaciemu konaniu v školskom roku 2020/2021, členenie 

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

ročníka na školský rok 2021/2022. 

 

 

 

              -  správa o činnosti OZ Škola so srdcom  

    

OZ Škola so srdcom pri SOŠ obchodu a služieb so sídlom Mierová 1973/79, 066 01  Humenné 

vzniklo 12. 4. 2019 registráciou na MV SR. Poslaním OZ na škole je spolupracovať s vedením 

školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou 

teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO), pri ochrane a 

presadzovaní výchovného záujmu rodičov a iných zákonných zástupcov detí a pri ochrane učiteľov 

s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy. 

Vo svojej činnosti sa OZ Škola so srdcom riadilo plánom práce, ktorý bol schválený na 

celoškolskom rodičovskom združení v októbri 2019. Cieľom OZ Škola so srdcom 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. 
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

1. EKOPOLIS – Alej úspešných 

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

 

2. Nadácia Orange – E-Školy pre budúcnosť – Držíme krok s pokrokom  

Projekt určený na vzdelávanie v oblasti programovania a informatického myslenia zakúpením 

sústruhu ako učebnej pomôcky - projekt neprešiel.  

 

3. Nadácia COOP Jednota – Zeleň nás baví   

Projekt určený na estetizáciu areálu školy – projekt neprešiel.  

 

4. ENVIROPROJEKT 2020 – Zeleň nás baví 

Projekt určený na ochranu biodiverzity v areáli školy – projekt neprešiel. 

 

5. Erasmus+ - Projekt  „Odbornosť – naša budúcnosť“ 

Projekt zameraný na zvyšovanie odbornej zručnosti. Projekt bol schválený pre odbory: autoopravár, 

kaderník, kozmetik a hostinský; skupina žiakov mala vykonávať odbornú stáž v Prahe – projekt 

nebol kvôli pandemickej situácii zrealizovaný, jeho realizácia sa posunula na nasledujúci školský 

rok. 

 

6. Projekt  - Podpora tradičných remesiel  

Projekt mesta Humenné pre podporu remesiel v školách – realizácia projektu pokračuje 

v nasledujúcom školskom roku. 

 

7. MŽP – „SK-Climate – Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ 

Projekt zameraný na podporu edukačných projektov škôl na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní 

a súčasne prispôsobovaní sa zmene klímy – projekt je v štádiu hodnotenia. 

 

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole 

 

V školskom roku 2019/2020 sa na SOŠ OaS inšpekčná činnosť nerealizovala. 

 

 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

- pre teoretické vyučovanie slúži 15 klasických učební, 8 špeciálnych učební pre odbory: 

strojárstvo, kozmetik a kaderník, predavač, sociálno-výchovný pracovník, gastroodbory, 2 

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

ihrisko,  

- ďalšia učebňa určená pre odbor autoopravár bola vybavená interaktívnou tabuľou, 

- internet je prístupný vo všetkých učebniach a priestoroch školy, 

- 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,  

- do pavilónov B,C a D boli z RR zakúpené lavice a stoličky, 

- do pavilónov B a C boli zakúpené z RR nové šatňové skrine, 

- 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 2018  

- vlastné prostriedky      91.872,06 € 

2. Príjmy 

Príjmy z rozpočtu PSK na prenesené kompetencie     1.200.588,00 € 

Príjmy z rozpočtu PSK        773,00 €  

Príjmy z vlastných zdrojov - škola       119.503,33 € 

za: 

 nájom          64.019,01 € 

 ostatné príjmy        55.484,32 € 

Príjmy z projektu EÚ 6.007,00 € 

Príjmy spolu          1.437.553,39 € 

3. Výdavky 

 mzdy          776.028,23 € 

 poistné a príspevok zamestnávateľa      272.904,68 €  

 bežné transfery        14.446,02 € 

 výdavky na tovary a služby       266.188,45 € 

z toho: 

o cestovné        2.177,77 € 

o energie        138.178,05 € 
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o materiál        23.839,69 € 

o dopravné        3.480,28 € 

o opravy a údržba       16.497,19 € 

o ostatné služby       82.015,47 € 

Výdavky celkom:         1.329.567,38 € 

4. Kapitálové výdavky 

V rámci kapitálových výdavkov PSK boli poskytnuté finančné prostriedky na nákup 

motorového vozidla vo výške 16.000,- €. Tento nákup sa v roku 2019 nezrealizoval, avšak kúpna 

zmluva bola podpísaná v decembri 2019 a dodávka auto bude realizovaná do 5 mesiacov. 

5. Vzdelávacie poukazy  

Príjem vzdelávacie poukazy        8.166,00 € 

Čerpanie          8.166,00 €  

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 – úspešná budúcnosť“. 

Príjem finančných prostriedkov z projektu EÚ     24.517,00 € 

Čerpanie          0,00 €  

Prostriedky neboli ešte vyčerpané z dôvodu, že realizácia projektu má byť uskutočnená v roku 

2020. 

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 1 966,50 €. 

 

 

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

2019/2020, vyhodnotenie plnenia 

 

- zachovať širokú paletu študijných a učebných odborov, 
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- 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.  

 

Ciele, ktorých plnenie bolo naplánované na druhý polrok školského roka 2019/2020, boli kvôli 

pandemickej situácii (od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie 

mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a MŠVVaŠ) 

nerealizovateľné.  

 

 

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:  
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 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 konzultáciách so zástupcami Úradu 

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

absolventov SOŠ OaS na trhu práce bola primeraná mimoriadnej situácii v súvislosti s pandémiou 

COVID-19, následkom ktorej došlo k zvyšovaniu nezamestnanosti. Podľa našich informácií 7 

absolventi pokračujú v štúdiu na VŠ, 41 absolventov pokračuje v nadstavbovom štúdiu, 31 

absolventov našlo uplatnenie v praxi, 28 absolventov sa hlásilo na ÚPSVaR a 6 absolventi majú iné 

dôvody /invalidný dôchodok, materská dovolenka..../. 

 

V Humennom  25. 09. 2020 

 

 

 

        RNDr. Oľga Skysľaková 

              riaditeľka školy 


