
SPRÁVA  O  VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI,  JEJ 

VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH  ŠKOLY  V  ŠKOLSKOM  ROKU  2021/2022 
 

 

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

koordinátorov SOŠ OaS v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 526/2021 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa 

vyhláška MŠ SR č. 435/2020 Z.z. 

 

a) 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 

 

 

Riaditeľka: RNDr. Oľga Skysľaková / FYZ-CHE / 

 

Zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie:  

Ing. Michaela Tomčáková /odborné  predmety/ 

Zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie: 

  Ing. Katarína Dzuracká /odborné  predmety/ - štatutárny orgán 

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, Bc. Katarína Vojtková, Svetlana Škutová, Jana Jevčičová, Stanislav Polák, 

Erika Ledinská, Viktória Jevčičová 

 

b) Údaje o zriaďovateľovi 

 

Zriaďovateľ:   Prešovský samosprávny kraj (PSK) 

Sídlo:   Námestie mieru č. 2, 080 01  Prešov 

Telefónne číslo: 051/ 70 81 702 

e-mail:   skolstvo@vucpo.sk 

 

c) Informácie o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy 

 

RADA ŠKOLY 

 

Predseda Rady školy: Mgr. Nadežda Ildžová 

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

Michal Kurťák, Bc. Katarína Vojtková, Svetlana Škutová, Jana Jevčičová, Stanislav Polák, 

Erika Ledinská, Viktória Jevčičová 

mailto:sousluhe@nextra.sk
mailto:skolstvo@vucpo.sk


 

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 

2020/2021 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 2021/2022  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     

                                   Bc. Katarína Vojtková   – zástupca pedagogických zamestnancov 

                                   Svetlana Škutová            – zástupca ostatných zamestnancov 

                                   Jana Jevčičová               - zástupca rodičov                                  

                                   Stanislav Polák             -  zástupca rodičov 

                                   Erika Ledinská          – zástupca rodičov 

                                   Viktória Jevčičová  - žiačka IV.C        

            

3. Plán zasadnutí rady školy 
     

Október  2021 

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

2021/2022. 

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

školy v školskom    roku 2020/2021. 

3. Plán práce školy na školský rok 2021/2022, koncepčné zámery školy, možnosti záujmovej 

činnosti žiakov. 

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

 

Február 2022 

1. Správa o hospodárení školy za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022.  

2. Výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok školského roka 2021/2022 

3. Prerokovanie a schválenie kritérií pre prijímanie žiakov v školskom roku 2022/2023 

4. Rôzne 



Jún 2022 

    1. Priebeh a výsledky prijímacieho konania na školský rok 2022/2023 

    2. Vyjadrenie RŠ k prijímaciemu konaniu v školskom roku 2023/2024, členenie odborov na  

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

ročníka na školský rok 2023/2024 

    3. Výsledky maturitnej skúšky za školský rok 2021/2022 

    4. Výročná správa rady školy za školský rok 2021/2022 

 

 

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 

 

Predseda Rady žiakov: Viktória Jevčičová (IV.C) 

 

Aktivity Žiackej školskej rady 

 

September 

1. 1. zasadnutie ŠP– zástupcovia všetkých tried spolu s riaditeľkou školy prerokovali 

plán práce a navrhli akcie do plánu práce a následne ho spolu so školským poriadkom 

schválili. 

2. Zbierka Biela pastelka, ktorú pravidelne organizuje Únia nevidiacich, zrealizovať túto 

zbierku pomohli študentky Horná Michaela II.K a Balogová Alžbeta II.K, Jenčíková 

Laura II.K. 

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

4. Propagácia darcovstva krvi prostredníctvom FB stránky školy a prostredníctvom FB 

stránky ŠP pri SOŠ OaS Humenné. 

5. 20.9. 2021 – zorganizovanie a realizácia druhej časti projektu Po stopách II. svetovej 

vojny.  

 

Október 

1. 21.10.2021 – zbierka Hodina deťom, tento rok sme sa zapojili do zbierky v spolupráci 

so stredoškolským parlamentom mesta Humenné. Zbierky sa zúčastnili dve žiačky 

Alžbeta Balogová z II.K a Laura Jenčíková z II.K. 

2. Október fest – prvý ročník jesenného tvorenia na našej škole. Do akcie sa zapojili 

všetky triedy, triedny učitelia a pedagogický zamestnanci.  

 

November 

1. Aktualizácia nástenky ŠP v pavilóne E. 

2. 25.11.2021 sa žiačka Viktória Jevčičová zo IV.C spolu s koordinátorom ŠP Mgr. 

Vladislavou Puškárovou zúčastnili online odborného seminára pre členov ŠP. 

3. Neuskutočnila sa imatrikulácia študentov (dôvod Covid opatrenia). 

 

December 

1. 5.12.2021 – zbierka „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, do zbierky sa 

zapojili viacerí študenti a podarilo sa nám naplniť 14 krabíc, ktoré sme odovzdali do 

zberného centra 

2. 6.12.2021 – Mikuláš – žiaci I.K a II.BC zorganizovali školskú akciu Mikuláš. 

Všetkým žiakom boli rozdané sladkosti, ktoré boli zakúpené z príspevku rady rodičov. 

3. Neuskutočnila sa: zbierka Vianoce s úsmevom (nadácia Úsmev ako dar), vianočná 

burza a súťaž o najlepšiu vianočnú výzdobu v triede. 

 



 

Január 

1. Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej situácie ohľadom Covid ochorenia sa 

neuskutočnil plánovaný imatrikulačný ples. 

2. Príprava krátkych vstupov na instagram školy za účelom propagácie jednotlivých 

odborov cez sociálne siete. 

 

Február 

1. V rámci Dňa sv. Valentína sme zorganizovali rozhlasové okienko venované tomuto 

dňu a Valentínsku poštu, v rámci ktorej si žiaci posielali valentínky navzájom a aj 

učiteľom. 

 

Marec 

1.   Zapojili sme sa do dobrovoľníckej činnosti ohľadom vojny na Ukrajine. Väčšina 

žiakov sa zapájala do pomoci na hraničnom priechode Vyšné Nemecké a Ubľa.  

2.  Koordinátor ŠP sa zúčastnil online školenia k novelizácii zákona o školskom 

pralamente. 

 

Apríl 

1. Zapojili sme sa do výzvy „Zlepšime to 2022“, ktorú vyhlásila Rada mládeže 

Prešovského kraja. Vypracovali sme projekt s názvom „Oddychová zóna pre žiakov 

SOŠ OaS“, ktorý bol úspešný a dostali sme 500 eur na zrealizovanie tejto zóny. 

 

Máj 

1. Dňa 9. 5. sa koordinátor ŠP zúčastnil online školenia, ktoré bolo zamerané na nový 

zákon o školskom parlamente. 

 

Jún 

1. Dňa 9. 6. - 11. 6. sa koordinátor ŠP zúčastnil akreditovaného dvojfázového 

vzdelávacieho modulu MŠVVaŠ SR. 

2. Zorganizovali sme aktivity potrebné pre získanie titulu škola priateľská deťom.  

Zorganizovali sme zbierku, kde sme urobili shambala náramky a tie sme následne 

predávali medzi žiakmi a učiteľmi. Podarilo sa nám vyzberať 35 eur, ktoré sme 

poukázali na účet organizácii Unicef. 

3. Zorganizovanie Dňa riaditeľky školy pre žiakov a učiteľov SOŠ OaS.  

 

 

OZ ŠKOLA SO SRDCOM 

 

Predseda Rady rodičov: Ing. Lenka Bandžurová 

 

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 2020. 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. 

 

 

d) Počet žiakov vrátane žiakov so ŠVVP 

 

K 15. 09. 2021 študovalo na  škole 321 žiakov, z toho 235 žiakov denného štúdia a 86 žiakov  

nadstavbového štúdia, z ktorých 15 žiakov študovalo vo večernej forme nadstavbového 

štúdia. Z celkového počtu žiakov bolo 19 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

K  30. 06. 2022 ukončilo školský rok 293 žiakov, z toho 226 žiakov denného štúdia a 67  

žiakov nadstavbového štúdia.  

Počas školského roka pristúpili 6 žiaci (prestup z inej školy), 17 žiaci prerušili štúdium, 1 

žiačka prestúpila na inú školu, 12 žiakov zanechalo štúdium pre nezáujem alebo z rodinných 

dôvodov.  

 

Do I. ročníka SŠ sa zapísalo 58 žiakov z  9. ročníka, 17 žiakov bolo prijatých do I. ročníka 

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

učebných odborov, 1 trieda študijného odboru. 

 

Do I. ročníka nadstavbového štúdia sa zapísalo 38 uchádzačov. Boli otvorené 2 triedy 

nadstavbového štúdia – denná forma.  

 

d.1) Prospech - denné štúdium 

Z celkového počtu 226 žiakov denného štúdia na konci školského roka 2021/2022 

 prospelo s vyznamenaním 66 žiakov (29,20 %) 

 prospelo veľmi dobre 66 žiakov (29,20%) 

 prospelo 84 žiakov (37,16 %) 

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

 neprospeli (z viac predmetov) 10 žiakov (4,42 %) 

Celkový študijný priemer je 1,99. /I. ročník – 2,20, II. ročník – 1,99, III. ročník – 1,80, IV. 

ročník – 1,59./ Najlepší prospech dosiahli triedy III.C – kozmetička a vizážistka (1,48), I.C  – 

kozmetička a vizážistka (1,57) a IV.C –  kozmetik (1,59). Najhorší prospech bol v triedach 

II.BC – cukrár (2,85), I.BC – cukrár (2,50) a I.A – autoopravár a I.B – hostinský (2,36).  

 

 



Trieda Odbor Počet Priemerný 

prospech 

PV PVD P N Neklas. SP   

2 

SP 

3 

SP 

4 

I.A 2487 H 01 8 2,36 0 0 8 0 0 1 0 0 

I.AS 6456 H 8 1,88 2 2 4 0 0 0 0 0 

I.B 6489 H 8 2,36 2 2 2 2 0 0 1 0 

I.BC 2964 H 9 2,50 2 2 4 1 0 0 1 0 

I.BP 6460 H 9 2,24 1 0 8 0 0 0 0 0 

I.C 6362 M 9 1,57 3 4 2 0 0 0 0 0 

I.CS 3765 M 9 2,4 0 2 7 0 0 0 0 0 

I.D SEŠt. 17 2,30 8 3 2 4 0 0 0 0 

II.A 2487 H 01 11 2,33 0 3 8 0 0 0 1 2 

II.AS 6456 H 8 1,73 0 6 2 0 0 0 0 0 

II.B 6489 H 7 1,92 1 3 3 0 0 1 0 0 

II.BC 2964 H 7 2,85 0 2 4 1 0 0 0 0 

II.BP 6460 H 7 1,8 2 2 3 0 0 0 0 0 

II.C 6446 K 15 2,13 3 4 8 0 0 0 0 0 

II.D SEŠt. 13 1,17 12 1 0 0 0 0 0 0 

III.A 2487 H 01 11 2,18 2 2 7 0 0 0 0 0 

III.AS 6489 H 12 1,6 4 7 1 0 0 0 0 0 

III.B 6456 H 7 1,74 2 4 1 0 0 0 0 0 

III.BC 2964 H 7 1,78 2 3 2 0 0 0 0 0 

III.BP 6460 H 9 2,06 1 3 5 0 0 0 0 0 

III.C 6362 M 18 1,48 9 9 0 0 0 0 0 0 

IV.C 6446 K 17 1,59 10 2 5 0 0 0 0 0 

SPOLU  226 1,99 66 66 84 10 0 2 3 2 

 

 

 

 

d.2) Prospech - nadstavbové štúdium 

Z celkového počtu 67 žiakov nadstavbového štúdia na konci II. polroka 2021/2022 

- prospelo s vyznamenaním 12 žiakov (17,91 %) 

- prospelo veľmi dobre 20 žiakov (29,85 %) 

- prospelo 33 žiakov (49,25 %) 

- neprospeli 2 žiak (2,98 %) 

Celkový študijný priemer je 2,05 / I. ročník NŠ – 2,14, II. ročník NŠ –1,99. 

Najlepší prospech dosiahli triedy I.LS – vlasová kozmetika (1,51) a II.K – spoločné 

stravovanie (1,75) . Najhorší prospech bol v triedach  I.L – strojárstvo (3,02) a II.KS – 

spoločné stravovanie (2,20). 

 



Trieda Odbor Počet 
Priemerný       

prospech 
PV PVD P N Neklas. 

I.K 6421 L 16 1,91 5 3 8 0 0 

I.L 2414 L 01 10 3,02 0 2 6 2 0 

I.LS 6426 L 6 1,51 1 5 0 0 0 

II.K 6426 L 9 1,75 2 3 4 0 0 

II.KS 6421 L 5 2,20 0 2 3 0 0 

II.L 2414 L 01 10 2,03 2 3 5 0 0 

II.M 6403 L 11 1,98 2 2 7 0 0 

SPOLU  67 2,05 12 20 33 2 0 

 

 

 

 

d.3) Maturitné skúšky 

 

V školskom roku 2021/2022 sa jednotlivé časti maturitnej skúšky konali v riadnom termíne. 

EČ a PFIČ SJL sa zúčastnilo 53 žiakov. 2 žiačky v MS ďalej nepokračovali. EČ a PFIČ CJ sa 

zúčastnilo 53 žiakov, z nich 1 žiačka mala opravný termín z nemeckého jazyka. PČOZ, ÚFIČ 

a TČOZ sa zúčastnilo 51 žiakov. Úspešne zmaturovalo 48 žiakov, 2 žiaci neuspeli z EČ a 

PFIČ z anglického jazyka a 1 žiak z ruského jazyka. Priemerná známka za maturitné skúšky 

je 2,00. 

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 31 51,41 % 31 49,03 % 31 11 5 9 6 0 1,90 31 

NEJ B1 6 21,95 % 6 44,17 % 6 0 3 3 0 0 2,50 6 

RUJ B1 14 44,41 % 14 35,71 % 14 3 5 6 0 0 2,21 14 

SJL  51 53,91 % 51 51,48 % 51 17 23 10 4 0 1,90 51 

TČOZ  51     23 16 9 3 0 1,97 51 

PČOZ  51     21 21 8 1 0 1,84 51 

 

 

 

d.4) Záverečné skúšky 

 

V školskom roku 2021/2022 sa záverečná skúška konala v riadnom termíne z praktickej a 

teoretickej časti. 



Záverečné skúšky vykonalo 59 žiakov v piatich učebných odboroch. S vyznamenaním 

prospelo 33 žiakov, veľmi dobre prospelo 9 žiakov, prospelo 17 žiakov.  

Štatistické spracovanie výsledkov záverečných skúšok: 

 

 

Učebný odbor  Kód odb. Počet PV PVD P N Priemer 

autoopravár - mechanik  2487 2 01 13 5 3 5 0 1,65 

cukrár 2964 2 11 9 0 2 0 1,36 

kaderník 6456 2 13 7 4 2 0 1,36 

hostinský 6489 2 13 9 2 2 0 1,49 

predavač 6460 2 9 3 0 6 0 2,23 

SPOLU   59 33 9 17 0  

 

 

d.5) Dochádzka - denné štúdium 

 

Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka bol v II. polroku školského roku 2021/2022 

78,78, ospravedlnených hodín na žiaka 75,23 a 3,54 neospravedlnených hodín. Najlepšie 

triedy v dochádzke boli III.A – autoopravár (53,64), I.AS - kaderník (56,5), II.AS – kaderník 

(59,25). Najhoršie triedy v dochádzke boli III.BP – predavač (183,78), I.BP – predavač 

(156,33) a I.B – hostinský (140,75). Príčinami veľkého počtu vymeškaných hodín boli 

zdravotné problémy súvisiace s ochorením COVID-19, kúpeľná liečba, ale aj nezáujem 

žiakov o vyučovanie a ospravednňovanie z vyučovania zo strany zákonných zástupcov. 

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 8 785 98,13 754 94,25 31 3,88 

I.AS 6456 H 8 452 56,5 446 55,75 6 0,75 

I.B 6489 H 8 1126 140,75 1023 127,88 103 12,88 

I.BC 2964 H 9 1137 126,33 1083 120,33 54 6 

I.BP 6460 H 9 1407 156,33 1392 154,67 15 1,67 

I.C 6362 M 9 723 80,33 717 79,67 6 0,67 

I.CS 3765 M 9 588 65,33 569 63,22 19 2,11 

I.D SEŠt. 17 0 0 0 0 0 0 

II.A 2487 H 01 11 947 86,09 555 50,45 392 35,64 

II.AS 6456 H 8 474 59,25 463 57,88 11 1,38 

II.B 6489 H 7 649 92,71 622 88,86 27 3,86 

II.BC 2964 H 7 424 60,57 414 59,14 10 1,43 



II.BP 6460 H 7 681 97,29 674 96,29 7 1 

II.C 6446 K 15 1127 75,13 1119 74,60 8 0,53 

II.D SEŠt. 13 0 0 0 0 0 0 

III.A 2487 H 01 11 590 53,64 577 52,45 13 1,18 

III.AS 6489 H 12 847 70,58 833 69,42 14 1,17 

III.B 6456 H 7 508 72,57 508 72,57 0 0 

III.BC 2964 H 7 582 83,14 582 83,14 0 0 

III.BP 6460 H 9 1654 183,78 1579 175,44 75 8,33 

III.C 6362 M 18 1999 111,06 1999 111,06 0 0 

IV.C 6446 K 17 1105 65 1095 64,41 10 0,59 

SPOLU  226 17805 78,78 17004 75,23 801 3,54 

 

e.6) Dochádzka – nadstavbové štúdium 

 

Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka v II. polroku školského roku 2021/22 bol 

52,43; 43,59 ospravedlnených a 8,83 neospravedlnených hodín. Najlepšie triedy v dochádzke 

boli II.L – strojárstvo (5,10), II.KS – spoločné stravovanie (37,80). Najhoršie triedy 

v dochádzke boli I.LS – vlasová kozmetika (107,33) a I.K – spoločné stravovanie (94,06). 

 

Trieda Odbor Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 

na 

žiaka 

Osprave 

dlnené 

Ospr. 

na 

žiaka 

Neospra 

vedlnené 

Neosp. 

na 

žiaka 

I.K 6421 L 16 1505 94,06 964 60,25 541 33,81 

I.L 2414 L 01 10 650 65,00 650 65,00 0 0 

I.LS 6424 L 6 644 107,33 644 107,33 0 0 

II.K 6424 L 9 474 52,67 474 52,67 0 0 

II.KS 6421 L 5 189 37,80 189 37,80 0 0 

II.L 2414 L 01 10 51 5,10 0 0 51 5,10 

II.M 6403 L 11 0 0 0 0 0 0 

SPOLU  67 3513 52,43 2921 43,59 592 8,83 

 

d.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 a vedením 

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

vnútorného poriadku školy bolo správanie u  2 žiakov hodnotené 2. stupňom, 3 žiakov 

hodnotené 3. stupňom a u 2 žiakov 4. stupňom. Za výborný prospech, dobrú dochádzku, 

vzorné správanie a reprezentáciu školy bolo udelených 78 pochvál riaditeľkou školy. 

 



 

d.8) Správanie – nadstavbové štúdium 

 

Nehodnotí sa. 

 

 

d.9) 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   

6446 M  Kozmetik  ISCED 3A   

3765 M Technika a prevádzka dopravy  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 

 

 

e) Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších 

zamestnancov 

 

V školskom roku 2021/2022 bolo v SOŠ OaS Humenné zamestnaných 49 zamestnancov, 

z toho 36 pedagogických zamestnancov a 13 nepedagogických zamestnancov.  

 

 

zamestnanci počet muži ženy 

pedagogickí, z toho  36 8 28 

   učitelia SŠ 23 6 17 

   majstri odbornej výchovy 13 2 11 

nepedagogickí, z toho 13 4 9 

   administratívni zamestnanci 4 0 4 

   robotnícke profesie 9 4 5 

Spolu 49 12 37 

 

 

 

 

 

 

 



f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

 

 

platová trieda 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. 

atest. 

2. 

atest. 

ped. 

vzdel. 

učitelia SŠ - - - 7 11 5 11 5 23 

majstri OV - - 8 5 - - 4 - 13 

Spolu 0 0 8 12 11 5 15 5 36 

          

 

 

g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Aktivity školy boli prezentované na webovom sídle školy, webovom sídle Prešovského 

samosprávneho kraja, na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram). 

 

V školskom roku 2021/2022 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 „ 

 

 Cieľ: Čistenie v areály školy medzi jednotlivými pavilónmi. 

 Realizoval: všetci vyučujúci / 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 majú 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. Vladislava Puškárová / II.C, III.C 

 

December: 

 

 „Vianočné aranžovanie“ 

 

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

Realizoval: Mgr. Miriam Jenčová, Mgr. Vladislava Puškárová / všetky triedy 

 

 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 

 

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 

 

 



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. 

Realizoval: Mgr. Petra Majoroššiová / II.C, III.C 

 

Apríl: 

 

 Černobyľská havária 

 

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 

Realizoval: Mgr. Vladislav Quecke I.K, I.L 

 

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. 

Realizoval: Všetci učitelia/ všetky triedy 

 

 ,,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. 

Realizoval: Mgr. Monika Kolesarová, Mgr. Stanislav Gajdoš / všetky triedy 

                                                                                      

Jún: 

 

 Úprava predzáhradky a okolia školy 

 



Cieľ: Starostlivosť a úprava okolia školy a predzáhradky spojená s orezaním stromčekov 

a kríkov. 

Realizoval: Všetci učitelia/ všetky triedy  

 

 

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

 

September 

1. Na základe odporúčania zapracovať do plánov práce triednych učiteľov témy 

súvisiace s protidrogovou 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. 

 

Október 

1. Na celoškolskom rodičovskom združení informoval koordinátor prostredníctvom 

rozhlasu rodičov o opatreniach 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. 27. 10. 2021 sme sa zúčastnili  online diskusie v rámci  "Týždňa OSN na Slovensku - 

Znižovanie rozdielov - spravodlivejší svet". Do diskusie sa zapojili triedy I.C, I.CS 

a I.A, I.AS. Žiaci sa taktiež oboznámili s problematikou dobrovoľníctva.  

 

November  
1. Pri príležitosti Dňa nefajčiarov (21.11.2021) sme so žiakmi z vybraných tried 

vykonávali čistenie areálu školy, ktoré bolo zamerané na zber cigaretových ohorkov. 

2. Priebežne sme urobili besedy o vplyve fajčenia na ľudský organizmus a besedy 

o závislostiach na ľahkých a tvrdých drogách v rámci vybraných tried na predmetoch 

Zdravoveda (II.C, III.C, IV.C), Hygiena potravín (II.BC, II.BC), Potraviny a výživa 

(II.B). 

 

December 

1. Na hodinách biológie a starostlivosti o zdravie (III.C a II.C) a hodine vlasová 

kozmetika (II.K) sa uskutočnila prednáška spojená besedou na tému bezpečný sex. 

 

Január - Február 

1. Pre zhoršenú epidemiologickú situáciu sa naplánované aktivity neuskutočnili. 

 

Marec 

1. Vykonávali sme priebežné opatrenia na zabránenie závislostí od alkoholu a drog. 

2. Na vyučovacích hodinách sa premietal film 28 dní, aby upozornil na vážne následky 

vzniku závislostí na alkohole. 

3. V spolupráci s triednymi učiteľmi sa organizovali prechádzky v prírode v okolí školy. 

 

 

 

 



Apríl 
1. Dňa 5. 4. 2022 sme uskutočnili besedu na tému Kyberšikana pre študentov 1. a  2. 

ročníka s kap. Čopákovou z oddelenia štátnej polície v Humennom. 

      2.   RNDr. J. Horníková zorganizovala prednášku na tému šikana, ktorú pripravila Mgr.  

Čukalovská z CPPaP. 

 

Máj - Jún 

1. Preventívne opatrenia v boji proti drogovej závislosti a závislosti od alkoholu.  

 

- akcie v oblasti VMR  

 

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19, sme prednášky 

naplánované na tento školský rok, zrealizovali len v 2. polroku. 

V súlade s plánom práce, sme aj v tomto školskom roku využili ponuku Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Humennom (CPPPaP 

v Humennom), ktoré nám poskytuje odborno-metodickú pomoc a prednášky pre žiakov.  

 

Pod vedením Mgr. M. Čukalovskej sa dňa 19.05.2022 zrealizoval program „Ako sa 

utvára láska“ pre žiakov 2. ročníka a 26.05.2022 sa uskutočnil program „Výber partnera 

a partnerské vzťahy (alkoholizmus, agresivita a i.)“ pre žiakov 3. ročníka. 

 

- športové akcie  

 

V školskom roku 2021/2022 podľa plánu práce PK spoločensko-vedných predmetov sme 

realizovali telovýchovné, športové podujatia: 

13.9.2021 - Učitelia TSV zorganizovali jesenné účelové cvičenie na ochranu života a zdravia 

pre študentov prvého a druhého ročníka.  

 

8.10.2021 – cezpoľný beh, zúčastnili sa ho žiaci: Adamová Alexandra, Štofiková Lea, 

Pašeková Klaudia, Burik Marek, Čišovský Adam, Kostovaľ David. 

 

30.5.2022-1.6.2022 – sa uskutočnil KOŽAZ. Kurzu pre triedy tretieho ročníka sa zúčastnilo 

64 žiakov tried III. A, B, C. Kurz je zameraný na využitie teoretických vedomostí 

v každodennom živote, je vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich 

vlastenecké povedomie, dotvára sústavu ich zručnosti a návykov o ochrane života a zdravia 

človeka,  ochrane prírody, životného prostredia , prispieva k zvyšovaniu telesnej zdatnosti 

a psychickej odolnosti žiakov. Kurz pozostával z týchto častí (zdravotnícka príprava, civilná 

ochrana, pobyt v prírode, technické činnosti a športy). 

 

29.6.2022 - 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.   

  

 



- akcie PK prírodovedných a odborných kadernícko-kozmetických predmetov  

 

September 2021 

- 13. 9. 2021 Jesenné účelové cvičenie – prechádzka na Hubkovú 

- 16. 9. 2021 Deň tradičných remesiel 

- 24. 9. 2021 Súťaž o zlaté nožnice- majsterky OV Bc. M. Bujačková, Bc. H. Leličová, 

Bc. M. Kováčová 

Deň tradičných remesiel  
16. 9. 2021 sa žiaci všetkých tried zúčastnili na Dni tradičných remesiel, ktorý sa uskutočnil v 

Expozícii ľudovej architektúry a bývania (skanzene) Vihorlatského múzea v Humennom. 

Súčasťou prezentácie tradičných remesiel regiónu horného Zemplína boli folklórne 

vystúpenia detských spevákov a prehliadka skanzenu. Podujatie sa konalo s odkazom na Dni 

európskeho kultúrneho dedičstva.  

Žiakov zaujali tradičné ľudové remeslá v živote našich predkov – kováčstvo, podkúvanie 

koní, hrnčiarstvo, spracovanie slamy, výroba drevených šindľov... Učitelia ocenili 

interaktívny program pre školskú mládež s cieľom zoznámiť žiakov s tradičnými remeslami 

regiónu ako významnej súčasti kultúrneho dedičstva. Podujatie povzbudilo úctu k ľudskej 

tvorivej činnosti ale aj podnietilo záujem o tradičné  remeslá a ich využitie v súčasnosti.   

 

24. 9. 2021 v Bratislave, v dome kultúry Ružinov, sa konal 6-ty ročník súťaže o zlaté 

nožnice "Ukáž čo vieš ". 
Študentky odborov kozmetik a kaderník sa zúčastnili prestížnej kadernícko-vizážistickej 

súťaže „Zlaté nožnice“, ktorú organizuje Polat Elalmis salón pod záštitou Ministerstva 

školstva a naše žiačky tretieho ročníka odboru kaderník Denisa Falová z III.AS s modelkou 

Simonou Buríkovou umiestnili  na treťom mieste v kategórii „Svadobný účes“ . Našu školu 

tiež skvelo prezentovala aj žiačka nadstavbového štúdia odboru vlasová kozmetika Simona 

Brudňákova 1.LS v kategórii “Módny pánsky strih“ a spoločnosti barberov z celého 

Slovenska predviedla skvelý výkon.  

V kategórii make-up so skvelou témou „Glamour 1920“ sa prezentovala žiačka tretieho 

ročníka odboru kozmetik Martina Holpová s modelkou Elizabeth Bohdan.  

 

Október 2021 

- 13. 10. 2021 Virtuálny Deň otvorených dverí na VŠ – študenti II.K (RNDr. 

Šebáková a RNDr. Horníková) 

- 15. 10. 2021 Oktoberfest – zapojenie  sa do celoškolskej akcie ŽŠR pre triedne 

kolektívy – súťažíme, tvoríme jesennú výzdobu  

- 15. 10. 2021 Školenie na lepenie 3D mihalníc 

Virtuálny Deň otvorených dverí na VŠ 
13.októbra študenti II.K nadstavbového štúdia strávili 2 vyučovacie hodiny v online priestore 

návštevou podujatia DOD VŠ a fakúlt. Študenti VŠ im odpovedali na otázky ohľadom štúdia, 

uplatnenia, aj rady ako si správne vybrať VŠ. Virtuálny DOD VŠ a fakúlt zaujal, rovnako  aj 

možnosť pýtať sa cez chat priamo. 

 

Školenie na lepenie 3D mihalníc 

15. októbra sa konalo na praktickom vyučovaní odborné školenie na lepenie 3D mihalníc pod 

vedením Mgr. Lucie Bajcurovej. Školenia sa zúčastnili žiačky II.C študijného odboru 

kozmetik a žiačky IV.C študijného kozmetik. Školenie zorganizovala Mgr. M. Vajdová. 

 

 



November 2021 

- 5. 11. 2021 Žiacka konferencia – „Zdravie, krása, zdravý životný štýl“  

- Matematická súťaž iBobor- žiaci Oliver Tchir (II.B), Alžbeta Balogová, Michaela 

Horná, Laura Jenčíková (II.B) sa zapojili do matematickej súťaže. Zodpovedná bola 

Mgr. V. Puškárová 

- 11. 11. 2021 - nahrávanie prezentačného videa, ktoré bolo uverejnené na sociálnych 

sieťach za účelom prezentácie našich odborov  

- 16. 11. 2021 Národná súťaž HIV/AIDS prevencia 

 

5. 11. 2021 sa uskutočnila Žiacka konferencia – „Zdravie, krása, zdravý životný štýl“ 

vzhľadom na covidové opatrenia iba pre žiakov dvoch tried I.C – kozmetička a vizážistka, 

II.AS – kaderník pod vedením RNDr. Šebákovej a RNDr. Horníkovej. Cieľom konferencie 

bolo upriamiť pozornosť študentov na svoje zdravie a zdravý životný štýl, ale aj na vplyv 

liečivých bylín a vitamínov pre zdravie. Žiačky I.C a II.AS odprezentovali zaujímavé témy: 

Zdravý životný štýl; Základné pojmy z oblasti výživy; Zdravá výživa; Jablko ako 

symbol zdravej výživy; Sedem byliniek pre zdravú jeseň; Jesenný príjem vitamínov; 

Strava a krása; Fajčenie a jeho vplyv na naše zdravie. V dotazníku ocenili podnetné 

informácie a rady pre svoje zdravie. 

11. 11. 2021 sa uskutočnilo nahrávanie prezentačného videa, ktoré bolo uverejnené na 

sociálnych sieťach za účelom prezentácie našich odborov. 

V odbore kozmetik prebiehalo natáčanie v troch fázach. V učebni nechtového dizajnu žiačky 

prezentovali ukážku lakovania nechtov a parafínový zábal. V kozmetickom salóne pre výučbu  

boli premietané prezentácie na interaktívnej tabuli a zároveň ukážka  líčenia a práce 

vizážistov. V salóne pre verejnosť sme prezentovali prácu kozmetičiek a prístrojového 

ošetrenia pleti pomocou prístrojov, ako napr. Radiofrekvencia, Scin scruber, Ozonizér 

a prístroja Blue Lait.  Do tejto akcie boli zapojené žiačky štvrtého a druhého ročníka a akciu 

pripravovali majsterky Mgr. Vajdová, Bc. Kováčová a Mgr. Hudáková. 

Okrem toho pravidelne prispievame príspevkami z prác našich žiačok na sociálne siete ako je 

Instagram za účelom prezentácie našej školy aj našich odborov. 

 

16. 11. 2021 trojčlenný tím žiačok z triedy 1.C Duffalová Klaudia, Jenčíková Karin 

a Sentivanová Sabína sa zúčastnili online kola VI. Ročníka Národná súťaž o HIV/AIDS 

prevencii formou online testu. Súťaž bola súčasťou celoslovenskej kampane boja proti HIV. 

 

December 2021/ Január 2022 

- Červené stužky 2021 RNDr. E. Šebáková 

Žiaci našej školy sa zapojili do výtvarnej súťaže ,,Červené stužky,, určenej pre 

jednotlivcov. Ich úlohou bolo grafické vyjadrenie, návrh loga pre kampaň Červené 

stužky. Kampaň Červené stužky je kampaň zameraná na prevenciu boja proti HIV/ 

AIDS. Žiakom niektorých ročníkov vyučujúci na odborných hodinách sprístupnili 

pozeranie dokumentu Anjeli o deťoch v Afrike, ktoré sú nakazené týmto vírusom. 

- konzultácie a príprava žiakov na SOČ RNDr. J. Horníková, RNDr. E. Šebáková, 

Mgr. V. Puškárová 

- výtvarná súťaž Anjel Vianoc 2022 - žiačka Klára Zoubková z triedy III.C sa zapojila 

do výtvarnej súťaže, od poroty dostala za svoju prácu čestné uznanie.  

- V decembri sme využili ponuku na online vzdelávanie v súvislosti s pandémiou 

COVID -19, ktoré organizovala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach v spolupráci so spoločnosťou BIONT a s podporou Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR.  

 



Február 2022 

- Dňa 11.02.2022  žiačky III.AS z odboru kaderník a III.C kozmetička a vizážistka 

vytvorili účesy a líčenie na Valentínsky večierok, pod vedením Bc. Miriam 

Bujačkovej a Mgr. Martiny Vajdovej. 

- Dňa 14.02.2022 žiačky I.C študijného odboru kozmetička a vizážistka na praktickom 

vyučovaní súťažili v kategórii o najkrajšie nalíčené pery. V súťaží zvíťazila Amália 

Mikerová. 

 

Marec 2022 

01.03.2022 – školské kolo SOČ  

Členky PK – Horníková, Puškárová a Šebáková motivovali 22 žiakov študijných odborov I.C, 

II.C, III.C, IV.C – kozmetik, kozmetička a vizážistka; I.K, II.KS – spoločné stravovanie; II.K 

– vlasová kozmetika, aby sa zapojili do SOČ (spolu to bolo 14 prác v 6 odboroch). 

 

Apríl 2022 

- 22.04.2022 - Deň Zeme – zapojenie sa do aktivít na úpravu exteriéru školy s I.LS, 

II.AS, I.C, II.C (Mgr.Puškárová) 

 

Máj 2022 

- 10.05.2022 – dozor pri administrácii testov PISA – testovanie žiakov 1.ročníka 

narodených v roku 2006 v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti (za 

našu PK dozor vykonávali Horníková, Bárta) 

- 9.-10.05.2022- sa konal v Rimavskej Sobote 13. ročník festivalu škôl krajín V4 

Four Fest. Fantazijné líčenie na tému ,,Víla na jarnej lúke plnej kvetov,, predviedla 

žiačka II.C študijného odboru kozmetik Ema Antóniová s modelkou a spolužiačkou 

Lenkou Janušovou. Spomedzi ôsmich súťažiacich sa Ema Antóniová umiestnila na 2. 

mieste. 

Žiačka učebného odboru kaderník z II.AS Lenka Ďurišová súťažila v disciplíne na 

tému ,, Dámsky kokteilový účes drdol,,. Modelku jej robila Vanesa Baranská z triedy 

II.C, vybojovali si mimoriadne ocenenie za orginalitu. Súťaže sa zúčastnila aj Denisa 

Falová. Dievčatá pripravovali na súťaž majsterky odbornej výchovy Bc. M. 

Kováčová, Bc. H. Leličová a Bc. M. Bujačková. 

- Dňa 12.05.2022 sa na praktickom vyučovaní konalo odborné školenie na lepenie 3D 

mihalníc pod vedením Mgr. Lucie Bajcurovej. Školenia sa zúčastnili žiačky druhého 

ročníka študijného odboru kozmetik. Akciu zorganizovala Mgr. Martina Vajdová.  

- Dňa 13.05.2022 sa na praktickom vyučovaní konalo odborné školenie na „Modeláž 

gélových nechtov“ pod vedením Mgr. Lucie Bajcurovej. Školenia sa zúčastnili žiačky 

štvrtého ročníka študijného odboru kozmetik. Akciu zorganizovala Mgr. Martina 

Vajdová. 

- Dňa 20.05.2022 sa v Kráľovskom Chlmci konal 5.ročník kaderníckej súťaže 

kaderník - Medzibodrožia pod záštitou Košického samosprávneho kraja. V 

kategórii spoločenský účes sa žiačka Denisa Falová z 3.AS s modelkou 

Danielou Mitrovou 2.C umiestnili na 3.mieste. 

 

Jún 2022 

- Žiačky II.C Antoniová, Baranská a Pašeková, prezentovali svoj odbor kozmetik v 

materskej škole na Družstevnej ulici v Humennom.  Deťom maľovali na tvár pri 

príležitosti Medzinárodného dňa detí.  

- Dňa 10.06.2022  sa naša škola zúčastnila 8. Festivalu študentského remesla 2022 

pod záštitou predsedu PSK v Kežmarku. Súťaže sa zúčastnili žiačky učebného odboru 

http://3.as/


kaderník na tému „Margaréta“, kde súťažila Denisa Falová z III.AS s modelkou Leou 

Štofíkovou z II.C. V líčení na tému „Folklór na tvári“ súťažila žiačka študijného 

odboru kozmetička a vizážistka Sara Nosáľová v III.C s modelkou Viktóriou 

Cilipovou z III.C. Na súťaž žiačky pripravovali MOV: Bc. Miriam Bujačková a Mgr. 

Martina Vajdová. 

- 28.06.2022 – Športové aktivity na  Vinianskom jazere pre žiakov. Výlet pre žiakov 

I.A, II.AS, II.C a III.C zorganizovala RNDr. Horníková v spolupráci s RNDr. 

Šebákovou, Mgr. Majoroššiovou, Mgr. Gajdošom a majsterkami OV – Bc. Leličovou 

a Mgr. Hudákovou. 

 

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

výchovy  

 

August 2021 

- zrealizovaná výzdoba v pavilónoch T, A – Kolesárová 

 

September 2021 

- zabezpečenie učebníc na vyučovanie cudzích jazykov - vyučujúci ANJ, NEJ a RUJ 

zabezpečili pre žiakov nové učebnice – vyuč. cudzích jazykov, 

- vyučujúci cudzích jazykov zrealizovali „Európsky deň cudzích jazykov“. Hodiny boli   

zamerané na význam cudzích jazykov v každodennom živote,  

- rozhlasová relácia na tému Holokaust – Ildžová, 

13. 09. 2021 účelové cvičenie pre žiakov školy –  vyučujúci TSV 

 

Október 2021 

8. 10. 2021 sa konal Cezpoľný beh žiakov základných a stredných škôl v parku Humenné. 

Našu školu reprezentovalo 3-členné družstvo chlapcov – Burik, Čakurda, Čišovský a 3-členné 

družstvo dievčat – Adamová Štofíková, Pašeková, 

10. 10. 2021 – sa uskutočnila medzitriedna súťaž na tému: „Jesenná výzdoba“ -1. miesto II. 

K, 2. miesto III. C – medzi organizátorov patrila p.  Majoroššiová. 

22. 10. 2021 –  slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek žiačkam IV. C – Ildžová. 

25. 10. 2021 – prezentácia žiakov so záložkami do knihy na tému: „Vianočná a rozprávková 

záložka do knihy“. Záložky žiaci zhotovili na hodinách estetickej výchovy pod vedením p. 

Majoroššiovej a a vytvorili z nich aj výstavu v pavilóne C. 

 

November 2019 

13. 11. 2021 – sa uskutočnila súťaž „Anjel Vianoc 2021“ – čestné uznanie získala žiačka 

Klára Zoubková pod vedením p. Majoroššiovej, 

 

December 2021 

6. 12. 2021 – výzdoba a medzitriedny kvíz na tému: „Mikuláš“ -  1. miesto III. C – pripravila 

- Majoroššiová 

 

Január 2022 

7. 12. 2021 - návšteva školskej knižnice so žiakmi IV. C a III. B spojená s čítaním s 

porozumením -  Ildžová, Balková, 

- v rámci hodín TSV – téma: „Zimné radovánky“ (guľovačka, stavanie snehuliaka) – Mgr. 

Gajdoš, 

 

 



Február 2022 

Mgr. Majoroššiová pripravila:   

6. 2. 2022 - projekt „Vtipné vysvedčenie“ – triedy I.C,  II. C a III. C, 

11. 02. 2022 - výtvarná súťaž „Moje (ne)istoty 2022“ s mottom: „Vidím sa v tieni“ – žiačky  

I.C  (J. Schleicherová, K. Jenčíková) a žiačka II. AS (S. Leblochová),   

11. a 14. február 2022 -  Valentínska pošta a výroba Valentínok so  žiačkami  I.C  

a  II.C,  príspevok do rozhlasového okienka, 

25. 2. 2022 -  výtvarná súťaž vo Vihorlatskej knižnici v Humennom na tému „Moja najmilšia 

kniha“   –  žiačka III.BC (S. Janošová) sa zúčastnila súťaže s výtvarným dielom „ Ponorenie 

do ticha“. Námet čerpala z knihy „Všetky skvelé miesta“ od americkej autorky Jennifer 

Niven.  

Deň Zeme - aktivita rýchle pexeso - slovná zásoba v angličtine a slovenčine na tému "Človek 

a príroda" 

Svetový deň bez mobilu – beseda I. C – Quecke. 

Rozhlasová relácia  - Sv. Valentín  - pripravila Balková. 

Súťaž v čitateľskej gramotnosti medzi IV. C a III. B – pripravili Ildžová, Balková. 

 

Marec 2022 

Rozhlasová relácia ku Dňu učiteľov – Balková. 

Návšteva školskej knižnice so žiakmi IV. C – pri príležitosti – Marec mesiac knihy – Ildžová. 

 

Apríl 2022 

PhDr. Kudzejová  sa podieľala  na výbere a príprave vybraných študentov na účasť 

v programe Erazmus+ (výberové konanie, úvodný jazykový dotazník – OLS (Online jazyková 

podpora), Europass, pokyny k účasti). 

Beseda  so žiakmi I. C na tému „Kyberšikana“ – Quecke. 

Príprava testov zo SJL na prijímacie skúšky vo verzii A, B, C  - Balková. 

 

Máj 2022 

PhDr. Kudzejová a Mgr. Gajdoš sprevádzali  študentov, ktorí sa zúčastnili programu 

Erazmus+ v Poľsku. P. Kudzejová pripravila aj záverečnú správu. Zároveň pripravili 

prezentáciu projektu a spolu so žiakmi vyplnili „Správu účastníka“ za každého žiaka. 

Slávnostná rozlúčka s maturantmi – báseň a príhovor žiakov – Mgr. Ildžová. 

KOŽAZ pre žiakov III. ročníka – zorganizovali vyučujúci TSV a zúčastnili sa aj niektorí 

členovia PK. 

 

Jún 2022 

Slávnostná rozlúčka so žiakmi 3. ročníka – Balková. 

Deň riaditeľky – aktívna účasť všetkých prítomných členov PK. 

     

 

- akcie PK služieb a odborných ekonomických predmetov 

 

ODBOR CUKRÁR 

- v mesiaci december si žiaci 1. a 3. ročníka, porovnali svoje zručnosti v súťaži na                  

tému „Vianoce sa blížia“. Žiaci podľa vlastného výberu, fantázie a tvorivosti pripravili 



adventné svietniky z perníkového cesta, ktoré zdobili v predvianočnom čase ich domovy.   

- sviatok VALENTÍNA si žiaci II.BC triedy pripomenuli a osladili vlastnoručne                 

upečenými  Valentínskými srdiečkami z lineckého cesta, 

- marec so sebou priniesol súťaž „Makrónkové potešenie“, ktorej sa zúčastnili žiaci I. BC a 

III.BC,  

- v máji žiaci I.BC a žiaci III.BC, na sviatok matiek, obdarovali svoje mamky sladkými, 

vlastnou rukou upečenými a ozdobenými srdiečkam, ktoré boli finálnymi výrobkami  vlastnej 

fantázie a súťaže zručnosti na tému „Prekvapenie pre mamičku“. 

 

ODBOR HOSTINSKÝ A SPOLOČNÉ STRAVOVANIE 

- žiaci 2. ročníka, odboru hostinský, pripravili slávnostnú tabuľu spojenú s výstavkou 

   jesenných plodov pod názvom „Farebná paleta jesene v gastronómii“, 

- žiaci 2. a 3. ročníka  odboru  hostinský v priestoroch OV flambovali a pripravovali miešané  

   nápoje, 

- v mesiaci február žiaci I.B triedy zrealizovali výstavku Valentínskej tabule,  

- v apríli a v máji žiaci II.B triedy pripravovali jedlá regionálnej kuchyne, 

- žiaci odboru spoločné stravovanie pripravili veľkonočnú výstavku stolovania spojenú s 

prípravou veľkonočných jedál nášho regiónu, 

- v mesiaci máj bola zrealizovaná exkurzia do podniku spoločného stravovania a  

ubytovacieho zariadenia v hoteli Alibaba so žiakmi 3. ročníka odboru hostinský a v  

mesiaci jún exkurzia do cukrárenských zariadení (Katka, Daysi) v meste Humenné so  

žiakmi 1. ročníka odbor cukrár,   

- v mesiaci apríli žiaci I.B + I.BC + I.BP spolu s triednou učiteľkou Ing. Najpaverovou 

zrealizovali výlet do Vihorlatského múzea v Humennom, ktorý spojili s obhliadkou  

výstavky veľkonočných kraslíc,  

- v rámci ekonomických predmetov MOF, UCT, UCS a EKO, priamo na vyučovacích 

hodinách, sa žiaci triedy I.K, II.K, II.KS, I.LS formou online testovania zapojili do súťaží:   

Podnikový hospodár, Finančná gramotnosť a do Ekonomickej olympiády 

 

Akcie zrealizované mimo plánu práce  

 

- v mesiaci október, učiteľka Hančarová na predmete PVY na spojenej hodine I.B a III.B 

triedy, zrealizovala ukážkovú hodinu, kde žiaci vyrábali citronádu, 

- žiaci z odboru: 

- cukrár: Zeleňák (III.BC), Kačmárová (I.BC) a Pirová (I.K) odbor prezentovali  

     prípravou sladkých maškŕt - linecké tortičky a francúzske venčeky, 

- spoločné stravovanie: Burdová, Galovská (I.K) a Kraus (II.K), pripravovali                  

slávnostnú tabuľu, miešané nápoje, vyrezávali ovocie a flambovali palacinky, 

- predavač: Biľová (I.BP) balila darček 

sa podieľali na natáčaní videa „Prezentácia školy“, ktoré bolo uverejnené na sociálnych 

sieťach a webovom sídle školy s cieľom propagovať jednotlivé učebné a študijné odbory, 

- žiaci 1. a 3. ročníka odboru predavač, sa dňa 22. 4. 2022 v rámci "Dňa Zeme" zapojili do 

zberu odpadkov v okolí hypermarketu Tesco Humenné, 

- žiaci 2. ročníka  odboru predavač sa v rámci odborného výcviku v Tesco Humenné, dňa  

   29. 4. 2022, zapojili do zbierky "Deň narcisov", 

- učiteľka Hančarová v spolupráci s učiteľkou Horníkovou pripravili pre úsek teoretického  

   vzdelávania Mikulášsky deň, 

- v rámci predmetu SUR a TVZ žiaci, za pomoci učiteľky Najpaverovej, zhotovili učebné  

   pomôcky, ktoré budú nápomocné pri výučbe a tiež pri záverečných skúškach. 

 

http://i.ls/


- akcie PK  technických predmetov 

 

Október 2021 

Exkurzia v kovošrote Humenné. 

 

Február 2022 

Školské kolo tretieho ročníka odbor autoopravár Young car mechanic pod záštitou firmy Inter 

cars. 

 

Máj 2022 

Krajské kolo súťaže Young car mechanic, kde sa žiaci, Matúš Kozár  umiestnil na 4. mieste 

a Šimon Mažerik na 3. mieste.  

Celoštátne kolo súťaže Young car mechanic, kde sa žiak Šimon Mažerik umiestnil na 2. 

mieste.  

 

- správa o činnosti ČERVENÉHO KRÍŽA  

 

V školskom roku 2021/2022 naša škola v dôsledku pandémie a vojny na Ukrajine 

nespolupracovala s národnou spoločnosťou SČK, ktorej činnosť bola zameraná na 

zdravotnícku a humanitárnu pomoc. Člen SČK poskytol školenie prvej pomoci žiakom 

tretieho ročníka v rámci KOŽAZ dňa 30. 5. 2022. 

 

 

-   výchovné poradenstvo  na škole v školskom roku 2021/2022 

 

Úvodné mesiace školského roka 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 a majstrami odbornej výchovy. Počet 

problémových a prospechovo slabých žiakov je stále vysoký. Jednou z príčin je už slabý 

vedomostný základ žiakov prichádzajúcich z 9. ročníka ZŠ a tiež je potrebné zohľadniť 2 roky 

dištančného vzdelávania, ktoré sa podpísali na nesystematickej práci žiakov. 

Problémovým žiakom bola venovaná cielená pozornosť, kde v rámci pohovorov (v 

1.polroku bolo uskutočnených 14 pohovorov a v 2.polroku 16 pohovorov) boli riešené 

neustále sa opakujúce dôvody: slabá disciplína žiakov, impulzívne konanie, veľa 

vymeškaných a neospravedlnených hodín, nesústredenosť, nepozornosť žiakov, 

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

pokynov učiteľa a majstra OV, používanie nevyberaných slov a urážok, neprimerané 

správanie ako na teoretickom vyučovaní, tak aj na odbornom výcviku.  
V 2. polroku sme v rámci pohovorov riešili závažnejšie problémy – kyberšikanu, 

fajčenie, požitie alkoholu – (oceňujem podporu vedenia školy), všetky tieto prípady v 2. 

ročníku boli neustále sledované a v rámci riešenia týchto problémov sa realizovali prednášky 

s kpt. Čopákovou „Tresno-právna zodpovednosť a kyberšikana (Z:Mgr. Puškárová)  

V spolupráci s CPPPaP – Mgr. M.Čukalovská sa v týchto triedach zamerala na sociometriu 

a komunikáciu (rešpekt, úcta, tolerancia...), nakoľko žiaci práve po 2 rokoch dištančnej 

výučby majú problém spolu komunikovať, aby si nerobili zle, aby sa dokázali vcítiť do 

problémov toho druhého a nastala zmena správania.  



Aj keď úspešnosť týchto pohovorov nie je 100 %-ná, je žiadúce, aby triedny učiteľ 

v spolupráci s majstrom OV bol dôsledný, sledoval dochádzku a správanie žiakov, bol 

v kontakte s rodičmi a nedal tak možnosť žiakom zámerne sa vyhýbať škole a školským 

povinnostiam. 

 

Práca s integrovanými žiakmi:  

V školskom roku 2021/2022 (z celkového počtu 321 žiakov k 15. 9. 2021) na základe 

psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení bolo začlenených v podmienkach 

klasickej triedy 19 žiakov so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami): 12 

žiakov s vývinovými poruchami učenia VPU (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), 

2 žiaci s poruchou aktivity a pozornosti, 1 žiačka so sluchovým a 1 žiak so zrakovým 

postihnutím, 1 žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou, 2 žiaci zdravotne oslabení. 

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Nadstavbové 

štúdium Spolu 

1. 2. 

Počet žiakov 3 5 7 0 1 3 19 

Títo žiaci na základe špeciálnopedagogického a psychologického vyšetrenia mali úľavy pri 

hodnotení a pri prístupe počas vyučovania. Pedagogická diagnostika a pomoc žiakom s 

problémami v učení a správaní bola zabezpečovaná prostredníctvom CPPPaP a CŠPPP v 

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

odstránenie a minimalizovanie. Žiaci mali vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací 

plán tak, aby vyučujúci zohľadnili odporúčania vo výchovno-vzdelávacom procese a 

špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov. 

 

Práca s talentovanými žiakmi: 

Na zvýšenie záujmu žiakov a ich motivácie k mimoškolskej činnosti bola zameraná: 

- pravidelná relácia do školského rozhlasu „Úspechy a aktivity školy“ (1-2-krát v mesiaci – 

09.09., 28.09., 07.10., 4.11., 6.12.2021). RNDr. Horníková v spolupráci s Mgr. Puškárovou,  

Ing.Hančarovou, Mgr.Ildžovou a Mgr.Majoroššiovou sa v rozhlasovom okienku zamerali na 

úspechy žiakov v súťažiach, činnosť ŽŠR, projekty, workshopy, ekologické témy, zdravý 

životný štýl, finančnú gramotnosť, holokaust, históriu 17. novembra, advent a Vianoce.  

Pre podporu talentovaných žiakov pomáha aj zviditeľňovanie úspechov na centrálnej 

nástenke školy a aktivity zverejňované na Facebookovej stránke školy.   

V 2. polroku bolo pripravené rozhlasové okienko v spolupráci s PaedDr. Balkovou 

28.3.2022 – Úspechy a aktivity/SOČ, Európsky strom roka, mesiac knihy, Deň učiteľov, 

darcovstvo krvi, súťaž pre triedne kolektívy – kde zvíťazili žiačky III.C /. 

Aktivity: 

Na základe požiadavky VP boli zrealizované v 2. polroku odborným zamestnancom CPPPaP 

Mgr. Marianou Čukalovskou besedy na tému: Ako sa efektívne učiť pre žiakov 1. ročníka 

I.A a I.B (12.4.2022) a pre 1.C (28.4.2022) s cieľom pomôcť pri adaptácii a predchádzaní 

stresu z učenia v post-covidovom čase. 

 



Na základe aktuálnych problémov v 2. ročníku na požiadanie VP boli tiež zrealizované 

odborným zamestnancom CPPPaP  Mgr. Marianou Čukalovskou programy na tému:  

POVEDZ TO PRIAMO (rešpekt, úcta, tolerancia) v II.A a II.C 21.4.2022 1.časť, 

3.5.2022 2.časť a 19.5.2022 3.časť.  

Program je zostavený tak, aby dochádzalo k ovplyvňovaniu zmeny postoja a komunikácie na 

všetkých troch úrovniach (kognitívnej, konatívnej, emocionálnej) v kruhu rovesníckej skupiny 

a v modelových situáciách. 

Témy stretnutí: 

-je možné rozumieť si bez slov? 

-kedy komunikujeme verbálne a kedy neverbálne, ktoré pocity skrývame, nemému dieťaťu 

ani mama nerozumie, keď sa nenaučí posunkovú reč...všetko je o úmysloch? 

-aká komunikácia buduje vzťahy a aká ničí? 

-ubližujú ľudia vedome?..... kedy áno a kedy nie? 

-ako zastaviť ľudí, keď ubližujú? 

-je ľahké komunikovať priamo, byť sám sebou a asertívny? 

-zlozvyky v komunikácií (dominancia/ submisivita/ superracionalita/ ignorancia - sochovanie, 

modelovanie)?   - výhody a nevýhody 

-zhrnutie základných pravidiel priamej komunikácie a asertivity 

-priama komunikácia 

-modelové situácie 

Štruktúra: Úvod: uvedenie do problematiky + zahrievacia aktivita 

                   Jadro: inštrukcia k aktivite zameranej na problém 

                    Záver: diskusia k problému 

 

Na základe SOCIOMETRIE 21.4.2022 vzhľadom na akútny aktuálny problém vo vzťahoch 

v triede II.B bol zrealizovaný program: POVEDZ TO PRIAMO (vzťahy v triede) v dňoch 

3.5.2022, 19.5.2022. 

 

Na základe plánu VP bol zrealizovaný pre 1.ročník aj program “VIEME, ŽE TO ŠKODÍ“ 

v dňoch 28.4 2022 pre I.A, pre I.B a I.C 24.5.2022. 

Vieme, že to škodí - tento krátkodobý program pre 1 ročník SOŠ je zameraný na sekundárnu 

prevenciu  závislostí a iných sociálno-patologických javov, rozlišovanie fám a faktov, rozbor 

modelových situácií a ukážku asertívneho nie. 

 

Program: „Ako byť úspešný v remeslách“ bol realizovaný na základe plánu VP pre žiakov 

3.ročníka III.A, III.B a III.C 26.5.2022. Krátkodobý program „Ako byť úspešný 

v remeslách“ je zameraný na kariérové poradenstvo a prevenciu nezamestnanosti, hľadanie 

zdrojov v nás pre úspech, na motiváciu a upozornenie na význam verbálnej a neverbálnej 

komunikácie v pracovnom pohovore. 

Kariérne poradenstvo a profesijná orientácia: 

V mesiaci október - november VP zisťovala záujem o pomaturitné štúdium a výber VŠ 

u maturantov IV.C a NŠ II.K a II.L. Z celkového počtu 51 maturantov prejavilo záujem 

o informácie 10 žiakov (19,6 %), ktorí dostali aj Spravodaj SCIO – Ako na VŠ. 



Virtuálny Deň otvorených dverí na VŠ – 13. októbra študenti II.K nadstavbového 

štúdia strávili 2 vyučovacie hodiny v online priestore návštevou podujatia DOD VŠ a fakúlt. 

Študenti VŠ im odpovedali na otázky ohľadom štúdia, uplatnenia, aj rady ako si správne 

vybrať VŠ. Virtuálny DOD VŠ a fakúlt zaujal, rovnako  aj možnosť pýtať sa priamo cez chat. 

(Z: RNDr. Horníková; RNDr. Šebáková) 

Najväčšia konferencia o budúcnosti trhu práce pre maturantov – 27. októbra sa 

študenti IV.C, II.K a II.L zúčastnili v rámci skupiny Strojárstvo a Obchod počas vyučovania 

na online konferencii READYCON, ktorú organizovala SAIDE - Slovenská asociácia pre 

rozvoj inovácií vo vzdelávaní. Cieľom konferencie bolo poskytnúť študentom prehľad o 

aktuálnych trendoch, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v 

rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí, t.j. pripraviť študentov na budúci svet práce a 

podporiť ich plynulý prechod od školskej lavice k zmysluplnej pracovnej pozícii. Informácie 

v rámci workshopov boli zaujímavé a inšpirujúce do budúcnosti. Aj keď nie všetkých 

študentov táto forma sprostredkovania informácií zaujala, je potrebné žiakov motivovať aj 

k účasti na takejto platforme získavania informácií, vzhľadom na to, že potreby 

zamestnávateľov sa menia a mladí ľudia sa budú musieť vedieť adaptovať, aby sa na trhu 

práce dokázali dobre uplatniť. (Z: RNDr. Horníková; RNDr. Šebáková; Ing. Beňatinský; Mgr. 

Vajdová; Bc. Hudáková) 

 

V 2. polroku v spolupráci s ÚPSVaR v Humennom sa uskutočnilo informačné 

stretnutie a diskusia „Poradenstvo pri orientácii na trhu práce“ 8. apríla 2022 pre žiakov 

II.K, II.L, IV.C a I.L a 9. mája 2022 pre žiakov 3.ročníka.  

Odborná poradkyňa Mgr. J.Taňkošová a EURES poradkyňa Mgr. M.Hiľovská veľmi 

prístupnou formou sprostredkovali žiakom dôležité informácie o aktuálnych trendoch na trhu 

práce na Slovensku a v EÚ, o možnostiach uplatnenia po skončení štúdia, ale aj praktické 

rady pri hľadaní práce... (Čo ďalej, keď skončím školu?; Ako neskončiť v radoch 

nezamestnaných?; Ako si správne napísať životopis?; Ako a kde hľadať voľné pracovné 

miesto v Európe?...) 

 

h) Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 

1. Nadácia Orange – E-Školy pre budúcnosť – S internetom bezpečne  
Projekt je určený na rozvoj digitálnej bezpečnosti a kritického myslenia s cieľom zvýšiť 

povedomie o nástrahách online priestoru. V projekte boli plánované prednášky a besedy na 

tému Kyberšikana a na tému Bezpečne na internete. Záverečnú prezentáciu by pripravovali 

vybraní žiaci. 

Žiadosť nebola schválená. 

 

2. Fulbright Slovakia   

Projekt bol zameraný na žiadosť o ročné hosťovanie amerického lektora, ktorý by v škole 

asistoval pri výučbe anglického jazyka max. na 10 mesiacov. Asistent by sa podieľal na 

výučbe anglického jazyka v maximálnom rozsahu 15 až 18 hodín týždenne. 

Žiadosť nebola schválená a škole nebol asistent pridelený. 

 

 

 

https://www.saide.sk/
https://www.saide.sk/
https://www.saide.sk/


3. EKOPOLIS – Zelené oázy - Alej života 

Projekt bol určený na revitalizáciu stromovej aleje v areáli školy prostredníctvom aktívnej 

činnosti študentov a v spolupráci s Lesoochranárskym zoskupením VLK. V pravej časti areálu 

školy sa plánovala úprava terénu, osadenie jazierka, lavičiek, vybudovanie skalky, osadenie 

domčeka pre hmyz, osadenie informačnej tabule a samotná propagácia projektu. 

Žiadosť nebola schválená. 

 

4. Projekt  - Za krásami a kultúrou východu  

Projekt mesta Humenné zameraný na rozvoj cestovného ruchu a spoznávanie východného 

Slovenska – realizácia projektu pokračuje v nasledujúcom školskom roku.  

Predpokladané čerpanie finančných prostriedkov: 300 € 

Žiadosť o projekt bola podaná vo februári 2022. 

Projekt je v realizácii od 1. mája 2022 do 30. septembera 2022. 

 

5. Erasmus+ - Projekt  „Tvorivosť a odbornosť – naša lepšia budúcnosť“ 

Projekt č. 2020-1-SK01-KA102-077868 z obdobia 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022 zameraný na 

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

kozmetička a vizážistka a cukrár; skupina 12 žiakov vykonávala odbornú stáž vo Wroclawe 

v Poľsku počas troch týždňov od 1. 5. 2022 do 23. 5. 2022. 

 

i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou 

 

V školskom roku 2021/2022 na SOŠ OaS realizovala Štátna školská inšpekcia následnú 

inšpekciu č. 7054/2021-2022 a tematickú inšpekciu č. 7053/2021-2022 dňa 16. 03. 2022 na 

EČ a PFIČ MS v strednej škole. V správe o výsledkoch následnej školskej inšpekcie sa 

uvádza splnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, čo malo pozitívny 

dopad na zabezpečenič samostatnej práce žiakov a dodržiavanie objektivity pri realizácii EČ 

a PFIČ MS z cudzích jazykov. V správe o výsledkoch tematickej školskej inšpekcie sa 

uvádza, že EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov sa uskutočnili v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi a internými predpismi. 

 

j) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach 

školy 

 

- pre teoretické vyučovanie slúži 14 klasických učební, 11 špeciálnych učební pre odbory  

strojárstvo, kozmetička  a vizážistka,  kaderník, predavač, gastroodbory vybavených 

interaktívnou tabuľou alebo dataprojektorom, 1 učebňu informatiky a výpočtovej techniky, 

2 učebne pre  cudzie jazyky, telocvičňa, posilňovňa, ihrisko,  

- internet je prístupný vo všetkých učebniach a priestoroch školy, 

- na vyučovanie je k dispozícii 53 počítačov na teoretickom a praktickom vyučovaní, 

- počítačová učebňa bola vybavená novými počítačmi, 

- všetci pedagógovia využívajú notebooky na dištančnú výučbu a prípravu na vyučovanie, 

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

- do dielne autoopravárov sa zakúpil nový dielenský vozík a technika na výmenu brzdovej 

kvapaliny, 

- do pavilónov A a C boli z OZ Škola so srdcom zakúpené nové lavice a stoličky, 

- do všetkých pavilónov boli zakúpené z OZ Škola so srdcom nové šatňové skrine, 

- zriadila sa učebňa s interaktívnou tabuľou pre výučbu všeobecnovzdelávacích predmetov, 

- na úseku teoretického vyučovania sa vymenili vo všetkých pavilónoch plynové kotly,  



- do šatní na praktickom vyučovaní sa zakúpili nové skrinky,  

- priestorové problémy nemáme, nevyužité priestory prenajímame. 

 

 

k) Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, 

v ktorých má škola nedostatky 

 

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, 

 pripojenie na internet, WIFI, 

 úspechy na súťažiach, 

 prírodný areál teoretického vyučovania, 

 škola otvorená verejnosti (Deň otvorených dverí), 

 vlastné sociálne stránky (Facebook, Instagram), 

 vlastná internetová stránka, internetová žiacka knižka. 

 

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, 

 zvýšený záujme žiakov o tradičné remeselné odbory, 

 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, NÚCEM 

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, 

 slabá motivácia žiakov, 

 nízka priemerná mzda v regióne, 

 slabá spolupráca s rodičmi.  

 

 

l) 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 na trhu 

práce v súvislosti s pandémiou COVID-19. Podľa našich informácií 5 absolventi pokračujú 

v štúdiu na VŠ, 41 absolventov pokračuje v nadstavbovom štúdiu, 44 absolventov našlo 

uplatnenie v praxi, 4 absolventov sa hlásilo na ÚPSVaR a 4 absolventi majú iné dôvody 

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

 

 

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

1. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2020 

- vlastné prostriedky      105.528,04 € 

2. Príjmy 

Príjmy z rozpočtu PSK na prenesené kompetencie     1.209.218,00 € 

Príjmy z rozpočtu PSK        50.420,02 €  

Príjmy z vlastných zdrojov - škola       102.900,91 € 

 

za: 

 nájom          58.295,20 € 

 ostatné príjmy        44.605,71 € 

Príjmy z projektu EÚ         47.733,00 € 

Príjmy z rozpočtu mesta Humenné      400,00 € 

Príjmy spolu          1.410.671,93 € 



3. Výdavky 

 mzdy          722.291,74 € 

 poistné a príspevok zamestnávateľa      267.391,91 €  

 bežné transfery        44.211,76 € 

 výdavky na tovary a služby       285.775,96 € 

z toho: 

o cestovné        312,00 € 

o energie        160.113,59 € 

o materiál        24.588,72 € 

o dopravné        2.830,83 € 

o opravy a údržba       8.771,80 € 

o ostatné služby       89.159,02 € 

 kapitálové výdavky       46.920,02 € 

Výdavky celkom:         1.366.591,39 € 

4. Kapitálové výdavky 

V rámci kapitálových výdavkov PSK boli poskytnuté finančné prostriedky na výmenu 

kotlov na vykurovanie objektov teoretickej výučby na ulici Družstevnej vo výške 46.920,02 €.  

Vzdelávacie poukazy  

Príjem vzdelávacie poukazy        8.243,00 € 

Čerpanie          8.243,00 €  

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

materiálno-technické vybavenie krúžkov, ostatné režijné náklady. 

6. Učebnice 

Škola zakúpila učebnice pre učebné a študijné odbory vo výške 3.365,- € z dotácie PSK – 

prenesené kompetencie. 

 

7. Projekt EÚ  

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

Príjem finančných prostriedkov z projektu EÚ     47.733,00 € 

Čerpanie – vrátenie finančných prostriedkov    24.517,00 €  

u nezrealizovaného projektu v dôsledku pandémie 

 



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 3.907,86 €. 

 

 

V Humennom  20. 09. 2022 

 

 

 

 

 

        RNDr. Oľga Skysľaková 

              riaditeľka školy 

 

 


