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SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO 
ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 

 
 
     Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006. 

 
 

1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

Názov školy: 
 

Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Adresa školy: Ul. 17. novembra 2579, 022 01  Čadca 

Telefónne čísla školy: 
Služobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

041/4321590 
0917 908 157 

Internetová stránka školy: 
 

www.sosca.sk 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

sekretariat@sosca.sk 

Zriaďovateľ: 
 

Žilinský samosprávny kraj,  
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

 
 

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 

Funkcia: 
 

Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľka  
 

Ing. Ľudmila Verčimáková 

Zástupca 
pre teoretické vyučovanie 

Mgr. Juraj Bujňák 

Zástupca  
pre praktické vyučovanie  

Mgr. Pavlina Bulejčíková 

Zástupca 
pre technicko-ekonomické činnosti  

Ing. Valéria Rizmanová 

Výchovný poradca 
 

Ing. Valéria Rizmanová 

Koordinátor prevencie 
 

Ing. Zuzana Švejdová 

Školský psychológ 
 

Mgr. Monika Cyprichová 

Kariérový poradca Ing. Valéria Rizmanová 
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3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 

P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: 
 

Volený/delegovaný za... 

1. PaedDr. Silvia Okuliarová - predseda volený zástupca pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Anna Koptáková volený zástupca pedagogických zamestnancov 

3. Ľubica Kupková volený zástupca nepedagogických zamestnancov 

4. Mgr. Lenka Tomašcová volený zástupca rodičov 

5. Alena Mikulová volený zástupca rodičov 

6. Beáta Ďurčanová volený zástupca rodičov 

7. Erika Jatiová volený zástupca žiakov 

8. Ing. Milan Gura delegovaný zástupca zriaďovateľa /ŽSK/ 

9. Mgr. Eva Turská delegovaný zástupca zriaďovateľa /ŽSK/ 

10. PaedDr. Jozef Cech delegovaný zástupca zriaďovateľa /ŽSK/ 

11. Mgr. Tomáš Rybárik  delegovaný zástupca zriaďovateľa /ŽSK/ 
Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej 
samosprávy: 

16.02.2017 

 

 
4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  
 

Poradné orgány školy, ktoré pomáhali riaditeľke školy pri pedagogickom riadení boli: 
a) Gremiálna porada – pomáhala riaditeľke školy pri správnom rozhodovaní pri výkone štátnej správy, 
predrokovala problémy a úlohy, ktoré mala riaditeľka povinnosť prerokovať v kolektíve zamestnancov školy. 
Pomáhala prezentovať a obhajovať školu pred kolektívom zamestnancov školy, rodičmi a verejnosťou.  
b) Pedagogická rada – je najvyšším poradným orgánom riaditeľky školy. Funkcie pedagogickej rady boli:  
informačná, profesionálna, rozhodovacia, jednotiaca, poradná, odborno-metodická, kontrolná a hodnotiaca.  
Vo vzťahu k riaditeľke má odporúčajúci charakter, ale vo vzťahu k členom pedagogickej rady má záväzný 
charakter.  
c) Pracovná porada 
  Cieľom pracovných porád bolo operatívne riešiť aktuálne problémy, ktoré sa nedajú odložiť na 
pedagogickú radu. Išlo o výmenu informácií a návrhov na riešenie aktuálnych problémov.  
d) Metodické orgány – pomáhali riaditeľke školy pri odbornom riadení a pri kontrole výchovno-vzdelávacieho 
procesu. Plnili funkciu iniciatívnych a poradných orgánov a zaoberali sa pedagogickými a výchovno-
vzdelávacími problémami. V školskom roku boli zriadené metodické orgány:  
- predmetová komisia odborných predmetov, 
- predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov,  
- predmetová komisia cudzích jazykov. 
V každej predmetovej komisii pracovali sekcie podľa odborných predmetov.  
e) Rada školy 
 Je samosprávnym a iniciatívnym orgánom. Vyjadrovala sa ku koncepčným zámerom, k návrhom na 
počty prijímaných žiakov, k informáciám v pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacieho procesu, k správam o hospodárení, k návrhu rozpočtu a správe o výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch školy.  
f) Žiacka školská rada 
 Reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy.  Vyjadrovala sa k podstatným otázkam, školskému 
poriadku, návrhom a opatreniam školy, predkladala riaditeľke školy svoje návrhy a stanoviská. 
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g) Rada rodičov 
 Je dobrovoľným občianskym združením rodičov. Zastupovala záujmy rodičov žiakov školy a predkladala 
stanoviská a návrhy riaditeľke školy.  

 
 

5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 
 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2018 Stav k 31. 08. 2019 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

A B C A B C 

Denné štúdium 1. ročník 6 124 6   6 114 6   

2. ročník 6 122 3   6 114 3   

3. ročník 5 107 5   5 107 4   

4. ročník 3 64 2   3 61 2   

5. ročník 1 22    1 22    

6. ročník           

Nadstavbové, 
pomaturitné a vyššie 
odborné štúdium 

1. ročník 1 31    1 22    

2. ročník 1 18    1 12    

3. ročník           

Externé a kombinované štúdium           

Spolu: 23 488 16   23 452 15   

 
5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ 

A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY  
 
Ročník   1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne úplne čiastočne 

CH D CH D CH D CH D 

1. ročník  0 5 0 13 0 5 0 13 

2. ročník  1 4 0 5 1 4 0 5 

3. ročník  2 5 0 1 2 5 0 0 

4. ročník  0 4 0 3 0 4 0 3 

5. ročník 0 1 0 0 0 1 0 0 

Spolu: 3 19 0 22 3 19 0 21 

Spolu CH + D: 22 22 22 21 

 
6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE 

 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Počet 

žiakov 
určený zo 

strany 
ŽSK 

Stupeň 
vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

6323 K hotelová akadémia 1 24 24 3A 5 17 49 24 

6446 K kozmetik 0,5 10 10 3A 4 7 14 9 

6405 K pracovník marketingu 0,5 10 8 3A 4 6 13 8 

6444 K čašník, servírka 0,5 10 9 3A 4 10 17 9 

6445 K kuchár 0,5 10 9 3A 4 6 9 8 

2964 H cukrár 0,5 10 10 3C 3 7 15 8 
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6460 H predavač 0,5 10 8 3C 3 2 8 8 

6444 H čašník, servírka 0,5 12 11 3C 3 6 14 3 

6445 H kuchár 0,5 12 11 3C 3 6 14 8 

6456 H kaderník 1 20 20 3C 3 12 26 16 

6421 L spoločné stravovanie 0,5 20 18 3A 2 23 23 18 

6426 L vlasová kozmetika 0,5 10 12 3A 2 13 13 12 

 

 
7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

 

 
 
Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:  
 
Kód Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech Spolu 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 

ADK Administratíva a korešpondencia 1,39      1,39 

ANJ Anglický jazyk 2,85 2,89 2,9 3,02 2,32  2,94 

AGH Anglický jazyk v gastronómii a 
hotelierstve 

 1,4     1,4 

API Aplikovaná informatika   1 1,44   1,22 

BIO Biológia  1,44 2,63    2,03 

BCL Biológia človeka 2,64 1,89 2,63    2,38 

BIK Biológia kože 2,45 2 3,13    2,53 

CTO Cestovný ruch 2,4 2,32     2,57 

CKT Cukrárska technológia 2,25 2 1,91    2,05 

CUY Cukrárske výrobky  1,71     1,71 

DEJ Dejepis 2,25 1,56     1,98 

DRT Dermatológia    2,44   2,44 

EKO Ekonomika 2,64 2,47 2,72 2,52 2,05  2,53 

EPR Ekonomika podniku cestovného 
ruchu 

 1,44 1,81    1,62 

EVV Estetická a výtvarná výchova 2,06 1     1,71 

FRJ Francúzsky jazyk 2 1,58 2,4 2,31 1,91  1,91 

GEG Geografia 2,7 1,78 2,12    2,13 

GOR Geografia cestovného ruchu   2,11 2,2   2,16 

HOK Hospodárska korešpondencia 2,33 2,14     2,24 

HVY Hospodárske výpočty   2,64    2,64 

HSZ Hotelové služby 2,87      2,87 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet % počet % 

Celkový počet žiakov  461 X 452 X 

Prospech prospeli s vyznamenaním 47 10,20 61 13,50 

prospeli s priemerom 1,00 6 1,30 13 2,88 

prospeli veľmi dobre 118 25,60 117 25,88 

prospeli 252 54,66 250 55,31 

neprospeli 34 7,38 11 2,43 

neklasifikovaní 4 0,86 0 0 

celkový prospech za školu 2,14 X 2,09 X 

Správanie veľmi dobré 442 95,88 431 95,36 

uspokojivé 11 2,39 12 2,65 

menej uspokojivé 8 1,73 9 1,99 

neuspokojivé 0 0 0 0 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 24397 X 31329 X 

počet ospravedlnených hodín 23829 97,67 30592 97,65 

počet neospravedlnených hodín 568 2,33 737 2,35 
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HGM Hotelový a gastronomický 
manažment 

   2,1 1,77  1,94 

CHE Chémia 2,85 2,9     2,85 

INF Informatika 1,64 1,31     1,53 

IOD Informatika v odbore 1,68 1,49 1,38  1,05  1,51 

KMU Komunikácia  1,22  1,65   1,55 

KEC Kozmetická chémia 2,91 1,89 2,38    2,39 

MNZ Manažment  2,4     2,4 

MPC Manažment podnikov cestovného 
ruchu 

  2,44 1,44   1,94 

MVS Manažment v spoločnom 
stravovaní 

2,47 2,86     2,66 

MKT Marketing 2,3 2,84 1,33 1,44 2,05  2,1 

MKG Marketingová komunikácia 
a propagácia 

 1,88     1,92 

MAT Matematika 2,33 2,37 2,51 2,18 2,45  2,39 

MTE Materiály 2,73 2,24 3,05 2,81   2,67 

NBV Náboženská výchova 1,03 1     1,02 

NAN Náuka o nápojoch  1,68     1,68 

NEJ Nemecký jazyk 2,2 2,29 1,81 1,33 2,27  1,98 

NJO Nemecký jazyk v odbore 1,43 2,28 2 2,08   1,82 

OBN Občianska náuka 1,53 1,58 1,69    1,58 

OCH Obchodná prevádzka 2,58 2,14     2,36 

PRX Odborná prax  1,33   1,32  1,33 

OXV Odborná prax vo vlasovej 
kozmetike 

2,57      2,57 

ODK Odborné kreslenie 2,05 1,47     1,76 

OBO Odborné kreslenie a modelovanie 1,88 1,71     1,79 

OVY Odborný výcvik 1,63 1,74 1,58 1,56   1,63 

OXP Odborný výcvik v príprave 
pokrmov 

1,3 1,04     1,17 

PDN Podnikanie  2,08  2,41 1,91  2,18 

PTB Potravinárska biológia 2,43 1,2     1,82 

PGG Potravinárska biológia 
a mikrobiológia 

2,78 2,57     2,67 

PVY Potraviny a výživa 2,22 2,06 2,04 1,94   1,98 

PRW Právo 2,53 2  1,84 1,91  2 

POJ Prístrojová technika  1,22     1,22 

PSY Psychológia 3,29      3,29 

PBK Psychológia a komunikácia 1,73 1,27     1,49 

REG Regionálna gastronómia 1,93      1,93 

RJO Ruský jazyk v odbore    3,27   3,27 

SJL Slovenský jazyk a literatúra 2,75 2,63 2,63 2,92 2,36  2,72 

SLC Služby cestovného ruchu    1,78   1,78 

KMM Spoločenská komunikácia 2,06 2,13     2,09 

SRB Spotrebiteľská výchova   2    2 

SRQ Sprievodcovské služby   1,56    1,56 

STO Stolovanie 2,61 3,08 2,46    2,72 

STZ Stroje a zariadenia 2,5      2,5 

SUR Suroviny 1,44 2,29 1,73    1,82 

SEE Svet práce   1,94    1,93 

TEA Technika administratívy 1,93 1,79     1,82 

TOB Technika obsluhy 2,32 1,7 1,88 2,78   2,15 

TPY Technika prevádzky 2 2,71     2,36 

TEC Technológia 1,95 2,44 2,42 1,65   2,09 

EPP Technológia prípravy pokrmov 2,49 1,58     2,1 

TSV Technológia služieb cestovného 
ruchu 

  1,67    1,67 

TVK Technológia v kozmetike 2 1,44 1,88    1,77 

TSV Telesná a športová výchova 1,35 1,34 1,27 1,68 1,52  1,39 
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TVZ Tovaroznalectvo 2,18 1,86 2,67    2,08 

TDQ Trendy a móda   1,13    1,13 

UCT Účtovníctvo 2,77 2,67 2,41 2,31 2,09  2,41 

VVL Virtuálna vizáž a líčenie   1    1 

VLS Vlasová kozmetika 2,14      2,14 

ZYV Základy výživy  1,71 2,18    1,95 

ZDR Zdravoveda 2,27 1,88 3,05 3,06   2,54 

 

8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA 
 
Údaje o maturitnej skúške 
 
Externá časť maturitnej skúšky: 

 

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky: 

 
 
Ústna / praktická forma internej časti maturitnej skúšky: 
 

 
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci ako jedna zo škôl, ktoré sú zaradené ako 

certifikačné školy NÚCEM pre elektronické testovanie, pokračuje v trende rozširovania počtu žiakov, ktorí 
dobrovoľne absolvujú EČ MS zo SJL elektronickou formou. Od MS 2015, kedy MS elektronicky absolvovali 3 
žiaci, v roku 2016 to bolo 12 žiakov, v roku 2017 26 žiakov, v roku 2018 58 žiakov a v roku 2019 69 žiakov, čo 
bolo z celkového počtu prihlásených  žiakov na MS  84,4%.  

NÚCEM tieto výsledky porovnáva z výsledkami, ktoré títo žiaci dosiahli pri testovaní v 9. ročníku ZŠ 
a pri poslednom hodnotení konštatoval, že žiaci našej školy dosiahli výsledky na MS na úrovni, ktorá sa od nich 
očakávala. 

 
 
 
 

predmet úroveň  počet žiakov priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra ------ 77 45,30 

Anglický jazyk 
B1 69 42,20 

B2 1 75,80 

Nemecký jazyk 
B1 5 37,30 

B2 1 57,50 

predmet úroveň  počet žiakov priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra ------ 77 63,40 

Anglický jazyk 
B1 69 60,40 

B2 1 100,00 

Nemecký jazyk 
B1 5 42,00 

B2 1 70,00 

predmet úroveň  počet žiakov priemerný prospech 

Slovenský jazyk a literatúra ------ 74 2,35 

Anglický jazyk 
B1 20 2,05 

B2 1 1,00 

Nemecký jazyk 
B1 5 2,20 

B2 1 1,00 

Teoretická časť odbornej zložky ------ 74 1,92 

Praktická časť odbornej zložky ------ 76 1,57 
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Porovnanie výsledkov  SOŠ obchodu a služieb Čadca s celoslovenským priemerom EČ MS 
 

Stredná odborná škola obchodu a služieb dosiahla v predmete slovenský jazyk a literatúra priemer 
45,30%, celoslovenská priemerná úspešnosť  bola 50,70% z toho žiaci stredných odborných škôl dosiahli  
priemernú úspešnosť 44,2% na základe čoho konštatujeme mierne zvýšenie úspešnosti žiakov našej školy. 
V predmete anglický jazyk  úroveň B1 bola celoslovenská priemerná úspešnosť na úrovni 51,2% a žiaci našej 
školy dosiahli 42.2%, na úrovni B2 vnímame významné zvýšenie na úroveň 75,8% pri celoslovenskej úrovni 
61,7%. V predmete nemecký jazyk  úroveň B1 bola celoslovenská priemerná úspešnosť na úrovni 39,2% a žiaci 
našej školy dosiahli 37.3%, na úrovni B2 vnímame zvýšenie na úroveň 57,5 pričom celoslovenský priemer bol 
53,0%.  
 
Údaje o záverečných skúškach 
 

 
 

9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 
 
A) Aktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 

    

6323 K hotelová akadémia denná 3A 

6446 K kozmetik denná 3A 

6405 K pracovník marketingu denná 3A 

6444 K čašník, servírka denná 3A 

6445 K kuchár denná 3A 

2964 H cukrár denná 3C 

6460 H predavač denná 3C 

6444 H čašník, servírka denná 3C 

6445 H kuchár denná 3C 

6456 H kaderník denná 3C 

6421 L spoločné stravovanie denná 3A 

6426 L vlasová kozmetika denná 3A 

6411 L prevádzka obchodu denná 3A 

 
B) Neaktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Neaktívne od šk. 

roku 

2962 H pekár denná 3C 1.9.2009 

2977 H  cukrár, kuchár denná 3C 1.9.2014 

 
 

Kód Učebný odbor Počet 
žiakov 

Prospech Počet žiakov, 
ktorí nekonali  
skúšku 

prospeli s  
vyznamenaním 

prospeli 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli 

6445 H  kuchár 11 1 4 6 0 0 

6444 H  čašník, servírka 17 5 3 9 0 0 

6460 H  predavač 3 1 1 1 0 0 

2964 H  cukrár 11 3 4 4 0 0 

6456 H  kaderník 22 6 5 11 0 0 
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10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ženy 46   

Muži 7   

Spolu (kontrolný súčet): 53   

Kvalifikovanosť v %: 100 % X 

Veková štruktúra do 30 rokov 2   

do 40 rokov 4   

do 50 rokov 15   

do 60 rokov 22   

nad 60 rokov 7   

dôchodcovia 3   

Spolu (veková štruktúra): 53   

 
 

11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

Ženy 18 

Muži 3 

Spolu (kontrolný súčet): 21 

Veková štruktúra do 30 rokov  

do 40 rokov 3 

do 50 rokov 5 

do 60 rokov 11 

nad 60 rokov  

dôchodcovia 2 

Spolu (veková štruktúra): 21 

 
 

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet Forma štúdia Garant štúdia 

(napr. MPC, VŠ a iné) 

absolventi 
vysokých škôl 

ženy    

muži    

do 30 rokov ženy    

muži    

do 40 rokov ženy 1 externá MPC Bratislava, prípravné atestačné vzdelávanie,  Úrad 
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 
Bratislava, Osvedčenie 

 1 externá MPC Bratislava, prípravné atestačné vzdelávanie, 
Osvedčenie o 1. atestácii,  Global Contract, s. r. o. 
Košice, 15 kreditov 

 1 externá Katolícka univerzita Ružomberok, Osvedčenie o 2. 
atestácii, Global Contract, s. r. o. Bratislava, 21 kreditov, 
Akreditačná rada MŠVVaŠ SR Bratislava, 10 kreditov 
(vzdelávanie v zahraničí), Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR, Osvedčenie 
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13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH  

VYUČOVACÍCH PREDMETOV 
 
P. č. Zoznam vyučovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie  

(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok) 

Odbornosť 

1. Administratíva a korešpondencia 100 

2. Anglický jazyk 100 

3. Anglický jazyk v gastronómii a hotelierstve 100 

4. Aplikovaná informatika 100 

5. Biológia 100 

6. Biológia človeka  70 

7. Biológia kože 100 

8. Cestovný ruch 100 

9. Cukrárska technológia 100 

10. Cukrárske výrobky 100 

11. Dejepis 100 

12. Dermatológia 100 

13. Ekonomika 100 

14. Ekonomika podniku cestovného ruchu 100 

    

muži    

do 50 rokov ženy 1 externá  Interaktívna škola, s. r. o. Prešov, 15 kreditov,  Global 
Contract, s. r. o. Košice, 15 kreditov 

 1 externá  Mani Konsult, s. r. o., Revúca, 15 kreditov, ,  Global 
Contract, s. r. o. Košice, 25 kreditov 

 1 externá Global Contract, s. r. o. Bratislava, 21 kreditov, 
Akreditačná rada MŠVVaŠ SR Bratislava, 10 kreditov 
(vzdelávanie v zahraničí),  Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR, Bratislava, Osvedčenie 

 1 externá MPC Bratislava, 14 kreditov 

 1 externá MPC Bratislava, 15 kreditov,  Global Contract, s. r. o. 
Bratislava, 15 kreditov 

 1 externá Global Contract, s. r. o. Košice, 15 kreditov 

muži 1 externá Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 
Bratislava, Osvedčenie  

do 60 rokov ženy 1 externá MPC Bratislava, prípravné atestačné vzdelávanie 

 1 externá Mani Konsult, s. r. o., Revúca, 15 kreditov,  Global 
Contract, s. r. o. Košice, 25 kreditov,  Úrad pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Bratislava, 
Osvedčenie 

 1 externá Global Contract, s. r. o. Bratislava, 21 kreditov 

 1 externá Akreditačná rada MŠVVaŠ SR Bratislava, 10 kreditov 
(vzdelávanie v zahraničí),  Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR, Bratislava, Osvedčenie 

 1 externá Global Contract, s. r. o. Košice, 15 kreditov 

 1 externá Global Contract, s. r. o. Košice, 15 kreditov 

 1 externá Akreditačná rada MŠVVaŠ SR Bratislava, 10 kreditov 
(vzdelávanie v zahraničí),  Úrad pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR, Bratislava, Osvedčenie 

muži    

nad 60 rokov ženy    

muži 1 externá Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 
Bratislava, Osvedčenie 

dôchodcovia ženy    

muži    

Spolu:  - - 
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15. Estetická a výtvarná výchova 100 

16. Francúzsky jazyk 100 

17. Geografia 100 

18. Geografia cestovného ruchu 100 

19. Hospodárska korešpondencia 100 

20. Hospodárske výpočty 100 

21. Hotelové služby 100 

22. Hotelový a gastronomický manažment 100 

23. Chémia 100 

24. Informatika 100 

25. Informatika v odbore 100 

26. Komunikácia 100 

27. Kozmetická chémia 100 

28. Manažment 100 

29. Manažment podnikov cestovného ruchu 100 

30. Manažment v spoločnom stravovaní 100 

31. Marketing 100 

32. Marketingová komunikácia a propagácia 100 

33. Matematika 97 

34. Materiály 100 

35. Náboženská výchova 100 

36. Náuka o nápojoch 0 

37. Nemecký jazyk 100 

38. Nemecký jazyk v odbore 100 

39. Občianska náuka 80 

40. Obchodná prevádzka 100 

41. Odborná prax 100 

42. Odborná prax vo vlasovej kozmetike 100 

43. Odborné kreslenie 100 

44. Odborné kreslenie a modelovanie 100 

45. Odborný výcvik 100 

46. Odborný výcvik v príprave pokrmov 100 

47. Podnikanie 100 

48. Potravinárska biológia 100 

49. Potravinárska biológia a mikrobiológia 100 

50. Potraviny a výživa 100 

51. Právo 100 

52. Prístrojová technika 100 

53. Psychológia 100 

54. Psychológia a komunikácia 100 

55. Regionálna gastronómia 100 

56. Ruský jazyk v odbore 100 

57. Slovenský jazyk a literatúra 100 

58. Služby cestovného ruchu 100 

59. Spoločenská komunikácia 100 

60. Spotrebiteľská výchova 0 

61. Sprievodcovské služby 100 

62. Stolovanie 100 

63. Stroje a zariadenia 100 

64. Suroviny 100 

65. Svet práce 100 

66. Technika administratívy 100 

67. Technika obsluhy 100 

68. Technika prevádzky 100 

69. Technológia 100 

70. Technológia prípravy pokrmov 100 

71. Technológia služieb cestovného ruchu 100 

72. Technológia v kozmetike 100 

73. Telesná a športová výchova 100 
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74. Tovaroznalectvo 100 

75. Trendy a móda 100 

76. Účtovníctvo 100 

77. Virtuálna vizáž a líčenie 100 

78. Vlasová kozmetika 100 

79. Základy výživy 100 

80. Zdravoveda 100 

Celkový priemer (%): 96,58 

 
 

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 
 
 
Zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu: 
 
       Činnosť výchovného poradcu sa v školskom roku 2018/2019 zameriavala na plnenie úloh vyplývajúcich z 
plánu práce výchovného poradcu, stanoveného na začiatku školského roka, ktorého podkladom bol plán práce 
výchovného poradcu, pracovný poriadok a školský poriadok SOŠ obchodu a služieb v Čadci, ďalej 
pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2018/2019, vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z. z. 
o výchovnom poradenstve a poradenských zariadeniach a metodický pokyn č. 2/2005-01 o optimalizácii 
a humanizácii práce výchovného poradcu strednej školy. 
       Taktiež vychádzala z metodického usmernenia  č. 7/2006 r. z 28. 3. 2006 vydaného MŠ SR podľa § 14 ods. 
1 zákona č. 595/2003 Z. z.,  z Národného programu boja proti drogám, Stratégie prevencie kriminality v SR, zo 
smernice rady (EÚ) č. 2220/2000 o zriadení Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, 
v súlade s článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa o priebežnom vykonávaní opatrení na ochranu pred 
nezákonným požívaním narkotík a psychotronických látok. 
        Cieľom práce výchovného poradcu bolo uskutočnenie takých preventívnych programov, ktoré pomôžu 
žiakom : 

- v osobnostnom vývine, 
- vo vzdelávacom vývine, 
- so ŠVVP, 
- v pravidelnej dochádzke do školy, 
- pri riešení problémových situácií v škole, 
- v prípade krízovej intervencie.  

        Výsledkom aktivít uskutočnených v školskom roku 2018/2019, uvedených v tabuľke bola správa, v ktorej 
sa konštatuje , že realizovaním preventívnych programov  sa poskytnutá pomoc prejavila zlepšením výsledkov  
v oblasti správania. Pravidelnými konzultáciami so žiakmi a rodičmi, individuálnymi pohovormi so žiakmi, 
s triednymi učiteľmi, so školskou psychologičkou  a koordinátormi sa vyriešili mnohé problémy, ktoré sa 
dôsledným monitorovaním môžu vyriešiť ešte v ich začiatkoch. Opakovanou depistážou (mapovaním problémov 
školy) pomocou besied, pohovorov, dotazníkov  a aktivitami na predchádzanie vzniku sociálno-patologických 
javov mládeže konštatujeme, že v školskom roku 2018/2019 došlo k výraznému zníženiu počtu riešení prípadov 
nevhodného správania žiakov a s tým súvisiaceho porušovania školského poriadku. 

 
Názov aktivity,  

Forma realizácie aktivity 

 
Dátum, aktivity 

 
Meno pedagogického 
zamestnanca, ktorý 

danú aktivitu 
zabezpečil, zúčastnil sa 

 
Zúčastnení  

 

Oboznámenie žiakov 1.ročníkov s 
výchovným poradenstvom    spojené so 
vstupmi do jednotlivých tried, založenie 
denníka VP 

September 2018  
 

Ing. Valéria Rizmanová 
ďalej len VP 

všetci žiaci 1. ročníkov 
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Konzultačná činnosť ( individuálne so 
žiakom, riešenie príp. problémov so 
žiakmi v prítomnosti zákon. zástupcov 
a tried. učiteľa) 

September 2018 VP 
triedny učiteľ 

žiaci individuálne 

Individuálne rozhovory s rodičmi detí  s 
poruchami učenia                         príp. 
správania, diagnostika (spolupráca pri 
vytváraní tém. plánov), práca  
s nadanými deťmi, vzdelávanie 
rómskych žiakov 

September 2018 VP 
 

žiaci individuálne 

Riešenie problémov žiakov v spolupráci 
so školským psychológom a  školskými 
koordinátormi 

September 2018 VP 
školský psychológ 

žiaci individuálne 

Nástenka- osvetová činnosť 
(propagačná a informačná činnosť )  

Október 2018 VP - 

Sprostredkovanie prepojenia školy s 
porad. zariadeniami a inými  
zariadeniami zaoberajúcimi sa 
starostlivosťou o deti a mládež 

Október 2018 VP - 

Konzultačná činnosť ( individuálne so 
žiakom, riešenie príp. problémov so 
žiakmi v prítomnosti zákon. zástupcov 
a tried. učiteľa 

Október 2018 VP 
triedny učiteľ 

žiaci individuálne 

Účasť na propagácií stredných škôl Október 2018 
 

VP,  triedni učitelia - 

Riešenie problémov žiakov v spolupráci 
so školským psychológom a 
koordinátormi 

Október 2018 
 

VP 
školský psychológ 
koordinátori 

žiaci individuálne 

Divadelné alebo filmové predstavenie 
pre žiakov všetkých ročníkov na 
prevenciu sociálno-patologických javov 
mládeže 

November 2018 VP 
učitelia 

vybrané triedy 

Účasť na aktívoch, seminároch, 
kurzoch spojených s výchovnou a  
poradenskou činnosťou 

November 2018 
 

VP - 

Konzultačná činnosť ( individuálne so 
žiakom, riešenie príp. problémov so 
žiakmi v prítomnosti zák. zástupcov a 
tried. učiteľa 
 

November 2018 
 

VP 
triedny učiteľ 

žiaci individuálne 

Návšteva ZŠ v rámci propagácie školy November 2018 
 

VP 
pedagogickí zamestnanci 

- 

Riešenie problémov žiakov v spolupráci 
so školským psychológom a 
koordinátormi 

November 2018 
 

VP 
školský psychológ 
Koordinátori 

žaci individuálne 

Depistáž – mapovanie problémov školy 
(dotazníky a iné metódy)                               

December 2018 VP vybrané triedy 

Konzultačná činnosť ( individuálne so 
žiakom, riešenie príp. problémov so  
žiakmi v prítomnosti zák. zástupcov a 
tried. učiteľa 

December 2018 VP 
triedny učiteľ 

žiaci individuálne 

Návšteva ZŠ v rámci propagácie školy December 2018 VP 
pedagogickí zamestnanci 

- 
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Riešenie problémov žiakov v spolupráci 
so školským psychológom a 
koordinátormi 

December 2018 VP 
školský psychológ 
Koordinátori 

žiaci individuálne 

Konzultačná činnosť ( individuálne so 
žiakom, riešenie príp. problémov so  
žiakmi v prítomnosti zákon. zástupcov 
a tried. učiteľa 

Január 2019 VP 
triedny učiteľ 

žiaci individuálne 

Riešenie problémov žiakov v spolupráci 
so školským psychológom a 
koordinátormi 

Január 2019 VP 
školský psychológ 
koordinátori 

žiaci individuálne 

Prednášky pre 1.ročníky realizované 
OR PZ Čadca o právach a  
povinnostiach mladistvých 

Február 2019 VP žiaci 1.ročníkov 

Konzultačná činnosť ( individuálne so 
žiakom, riešenie príp. problémov so 
žiakmi v prítomnosti zákon. zástupcov 
a tried. učiteľa 

Február 2019 VP 
triedny učiteľ 

žiaci individuálne 

Riešenie problémov žiakov v spolupráci 
so školským psychológom a 
koordinátormi 

Február 2019 VP 
školský psychológ 
koordinátori 

žiaci individuálne 

Účasť na aktívoch, seminároch, 
kurzoch spojených s výchovnou a  
poradenskou činnosťou                     

Marec 2019 VP - 

Prednášky individuálne do náhodne 
vybraných tried na vybranú tému 

Marec 2019 VP vybrané triedy 

Konzultačná činnosť ( individuálne so 
žiakom, riešenie prípadných problémov 
so žiakmi v prítomnosti zákon. 
zástupcov a tried. učiteľa 

Marec 2019 VP 
triedny učiteľ 

žiaci individuálne 

Riešenie problémov žiakov v spolupráci 
so školským psychológom a  
koordinátormi 

Marec 2019 VP 
školský psychológ 
koordinátori 

žiaci individuálne 

Individuálne rozhovory s rodičmi detí  s 
poruchami učenia                          príp. 
správania 

Apríl 2019 VP žiaci individuálne 

Konzultačná činnosť ( individuálne so 
žiakom, riešenie príp. problémov so 
žiakmi v prítomnosti zákon. zástupcov 
a tried. učiteľa 

Apríl 2019 VP 
triedny učiteľ 

žiaci individuálne 

Riešenie problémov žiakov v spolupráci 
so školským psychológom a 
koordinátormi 

Apríl 2019 VP 
školský psychológ 
koordinátori 

žiaci individuálne 

Vyhodnocovanie zapojenia tried do 
súťaží (športových, na prevenciu   
sociálno-patologických javov v 
spolupráci s koordinátorom všeobecnej 
prevencie)                                                                  

Máj 2019 VP 
koordinátor všeobecnej 
prevencie 

všetci žiaci 

Konzultačná činnosť (individuálne so 
žiakom, riešenie príp. problémov     so 
žiakmi v prítomnosti zákon. zástupcov 
a tried. učiteľa 

Máj 2019 VP 
triedny učiteľ 

žiaci individuálne 

Depistáž – mapovanie potrieb a 
problémov školy (dotazníky a iné  
 metódy) 

Máj 2019 VP vybrané triedy 
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Zhodnotenie plnenia plánu práce kariérového poradcu: 
 
       Činnosť kariérového poradcu sa v školskom roku 2018/2019   zameriavala na plnenie úloh vyplývajúcich z 
plánu práce  stanoveného na začiatku školského roka, ktorého podkladom bol plán práce výchovného poradcu, 
pracovný poriadok a školský poriadok SOŠ obchodu a služieb v Čadci, ďalej pedagogicko-organizačné pokyny 
MŠ SR na školský rok 2018/2019, Zákon č.61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov,  vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z. z. o výchovnom poradenstve a poradenských 
zariadeniach a metodický pokyn č. 2/2005-01  o optimalizácii a humanizácii práce výchovného poradcu strednej 
školy. 
        Cieľom práce kariérového poradcu bolo uskutočnenie takých aktivít, ktoré pomôžu žiakom s ich 
individuálnymi predpokladmi a záujmami  a potrebami orientovať sa na trhu práce.  Kariérové poradenstvo ako 
samostatná činnosť v rámci výchovného poradenstva  realizuje   rámci školy činnosť: 

- výchovnú, 
- poradenskú, 
- a informačnú.        

        Výsledkom činnosti práce kariérového poradenstva bolo: 
   - postupné a sústavné poskytovanie informácií žiakom, rodičom o hlavných typoch a druhoch škôl, ich poslaní, 
o možnostiach štúdia na nich, o sústave študijných odborov, ktoré možno na vysokých školách študovať, o 
povolaniach, pre ktoré sa žiaci pripravujú, o potrebe pracovníkov pre tieto pracovné pozície a podobne, 
 - sústavné komplexné sledovanie a hodnotenie vývoja žiakov aj podmienok, za ktorých tento vývoj prebieha, 
po celú dobu dochádzky do školy,  
- vytváranie podmienok pre rozvíjanie vlastností dôležitých pre ich ďalší študijný a profesionálny vývoj, 
 - systematická poradenská a konzultačná pomoc pri postupnom vytváraní a ujasňovaní predstáv o ďalšom 
štúdiu a budúcom povolaní, pri konfrontácii týchto predstáv s potrebami spoločnosti, pri posudzovaní a 
hodnotení vlastných predpokladov pre ďalšie štúdium a prípravu na povolanie podľa priloženej tabuľky.  

Riešenie problémov žiakov v spolupráci 
so školským psychológom a  
koordinátormi 

Máj 2019 VP 
koordinátor všeobecnej 
prevencie 

žiaci individuálne 

Konzultačná činnosť ( individuálne so 
žiakom, riešenie príp. problémov         
so žiakmi v prítomnosti zákon 
zástupcov a tried. učiteľa   

Jún 2019 VP 
triedny učiteľ 

žiaci individuálne 

Vyhodnotenie prospechu a správania 
žiakov 

Jún 2019 VP 
ZRTV 

všetci žiaci 

Riešenie problémov žiakov v spolupráci 
so školským psychológom a  
koordinátormi 

Jún 2019 VP 
školská psychologička 
koordinátori 

žiaci individuálne 

 
Názov aktivity,  

Forma realizácie aktivity 

 
Dátum, 

Miesto aktivity 

 
Meno pedagogického 
zamestnanca, ktorý 

danú aktivitu 
zabezpečil, zúčastnil 

sa 

 
Zúčastnení  

 

Nástenka- osvetová činnosť 
(propagačná a informačná činnosť, 
Účasť na propagácií vysokých škôl 

September 2018  
 

Ing. Valéria Rizmanová 
ďalej len KP 

-  

Konzultačná činnosť ( individuálne so 
žiakom príp. v prítomnosti triedneho 
učiteľa) 

Október  2018 KP 
triedny učiteľ 

žiaci individuálne 
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Zhodnotenie plnenia plánu všeobecnej prevencie: 
 

Činnosť koordinátora všeobecnej prevencie bola realizovaná v súlade so schváleným plánom práce, 
ktorý vychádza zo školského poriadku. Taktiež vychádza z metodického usmernenia č.7/2006 r. z 28.3.2006 
vydaného MŠ SR podľa § 14 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z., v zmysle Smernice č. 36/2018 k prevencii 
a riešeniu šikanovania žiakov v školách. Plán práce koordinátora vychádza aj z Koncepcie boja proti extrémizmu 
na roky 2015 – 2019 a zo Smernice rady (EÚ) č. 2220/2000 o zriadení Európskeho monitorovacieho centra pre 
drogy a drogovú závislosť, čiže je v súlade s článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa priebežne vykonávať 
opatrenia na ochranu pred nezákonným požívaním narkotík a psychotronických látok.  
Činnosť vykonávaná v súlade so schváleným plánom práce koordinátora všeobecnej prevencie prebiehala 
v školskom roku 2018/219 nasledovne: 
 
 
 

Sprostredkovanie prepojenia školy so 
zariadeniami a inštitúciami v rámci 
poradenstva spojeného s trhom práce 
 

November 2018 KP 
 

žiaci individuálne 

Účasť na aktívoch, seminároch, 
kurzoch spojených s výchovnou a  
poradenskou činnosťou                     
 

December 2018 KP - 

Poradenská činnosť pre žiakov 
končiacich ročníkov pri vypĺňaní  
prihlášok na vysoké školy 
 

Január 2019 KP žiaci individuálne 

Poradenská činnosť pre žiakov 
končiacich ročníkov pri vypĺňaní  
prihlášok na vysoké školy 

Február 2019 KP žiaci individuálne 

Prednášky vedené zástupcom Úradu 
práce pre žiakov končiacich   
ročníkov spojené so sprostredkovaním 
informácií kam po skončení školy                    

Marec 2019 KP 
ÚPSVaR 

žiaci končiacich ročníkov 

Poradenská činnosť pre žiakov 
končiacich ročníkov                                                    

Apríl 2019 KP žiaci končiacich ročníkov 

Konzultačná činnosť ( individuálne so 
žiakom príp. v prítomnosti triedneho 
učiteľa) 

Máj  2019 KP 
triedny učiteľ 

žiaci individuálne 

Konzultácie so zariadeniami 
a inštitúciami v súvislosti s potrebami 
trhu práce  

Jún 2019 KP - 

 
Názov aktivity,  

Forma realizácie aktivity 

 
Dátum, aktivity 

 
Meno pedagogického 
zamestnanca, ktorý 

danú aktivitu zabezpečil, 
zúčastnil sa 

 
Zúčastnení 
a finančné 

náklady 
 

Koordinátor všeobecnej 
prevencie 

Šk. rok 
2018/2019 

Ing. Zuzana Švejdová, 
ďalej KP 

žiaci SOŠOaS 
Čadca 
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Vytvorenie informačných 
letákov pre rodičov, žiakov 
a pedagogických  
zamestnancov o 
problematike závislostí  

September 2018 
 

 
 
KP 

finančné 
náklady:5 € 

Aktualizácia násteniek, 
osvetová činnosť- 
propagačná a informačná 
činnosť 
 

Šk. rok 
2018/2019 

 
 
KP 

žiaci SOŠOaS 
Čadca 
finančné 
náklady:50€ 

Riešenie problémov žiakov 
v spolupráci so školským 
psychológom, výchovným 
poradcom, triednymi učiteľmi 
a zák. zástupcami 

Šk. rok 
2018/2019 

KP, VP, školský 
psychológ, triedni učitelia 

žiaci 
individuálne 

Konzultačná činnosť -
individuálne  so žiakom, 
riešenie príp. problémov so 
žiakmi v prítomnosti zákon. 
zástupcov, šk. psychológa a   
triedneho učiteľa, príp. VP 

Šk. rok 2018/2019 KP, VP, triedny učiteľ žiaci 
individuálne 

Informatívna výchova 
v knižnici:  Prednáška s 
diskusiou  

7.9.2018- 
Kysucká 
knižnica Čadca 

KP,  
Ing. Eva Brezovská 

I.K,I.D 
III.K, III.A 

Realizácia a vyhodnotenie 
dotazníka na zmapovanie 
adaptácie žiakov prvých 
ročníkov na školské 
prostredie 

Október 2018 
SOŠOaS Čadca 
 

 
 
KP 
 

žiaci prvých 
ročníkov 
 

Dni nádeje 2018- 24. ročník 
celoslovenskej akcie 
zameranej na sociálno – 
patologické javy 
v spoločnosti - Literárna 
a výtvarná súťaž: "Drogy? 
Toto je moja odpoveď!" 

1.10. - 
5.10.2018 
CSS LÚČ Žilina 

 
KP 

vybraní žiaci 
školy – 7 
literárnych prác 
a 2 výtvarné 
práce 
Finančné 
náklady:10 € 

Monitoring zameraný na 
výskyt sociálno-patologických 
javov v škole 

1.10.2018  
KP 

žiaci SOŠOaS 
Čadca 

Realizácia a vyhodnotenie 
dotazníkov žiakov 
zameraných na výskyt 
sociálno-patolog. javov 
v SOŠOaS Čadca 

Október 2018  
KP 

žiaci SOŠOaS 
Čadca 

1.Zdravý životný štýl ako 
prevencia nezdravých 
závislostí 
2.Pozitívne spôsoby 
správania ako prevencia 
užívania drog: Workshopy   

18.10.2018 
SOŠOaS Čadca 
 

Organizovala: KP 
 

 I.K 
 IV.A 

1.Fetálny alkoholový 
syndróm 

22.10. 2018 
Kysucká 
knižnica Čadca- 

 
KP 

I.A 
II.I 
III.A 
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2.Kyberšikana 
a gamblérstvo -Prednášky s 
diskusiou realizované 
pracovníkmi  RÚVZ na dané 
témy 

RÚ VZ Čadca 

Európsky týždeň boja proti 
drogám-aktualizácia 
násteniek, workshopy 
zamerané na prevenciu 
drogových závislostí, relácia 
v školskom rozhlase 

November 2018 
ŠOŠOaS Čadca 

 
KP 

vybrané triedy 
Finančné 
náklady:5 € 

Drogové závislosti  -
Prednáška s diskusiou so 
žiakmi, pracovníkmi   RÚVZ 
a KP 

13.11.2018 
Knižnica Čadca- 
RÚ VZ Čadca 

KP II.A 
II.K 
I.A2 

Kyberšikanovanie a 
nebezpečné hoaxy: 
Workshop  

16.11.2018 
u.č.30 
 

KP I.K 

Nástenky k „Európskemu 
týždňu boja proti drogám“ 
 

19.11–23.11. 
2018 
Na chodbách 

KP  

20. november-
Medzinárodný deň bez 
fajčenia -  Aktualizácia 
násteniek, súťaž o najkrajší 
plagát  

 
November 2018 

KP I.K, IIA, III.A 
 

Nepriatelia – Kyberšikana -  
DVD Film s diskusiou 

1.12-21.12.2018 
 

KP I.K,I.A,II.A,I.I 

Kyberšikana - Metodické 
stretnutie koordinátorov 
prevencie  

5.12.2018 
CPPPaP 
v Čadci 

KP  

Ľudské práva- 
Prednáška a aktivity 
zamerané na predchádzanie 
všetkým formám 
diskriminácie 

14.12.2018 
 

KP I.K 

Rasizmus, xenofóbia, 
intolerancia -  Diskusia 
a aktivity so žiakmi zamerané 
na rôzne formy intolerancie 

25.01.2019 
 

KP I.K, I.A 
  

Povedz drogám NIE!- 
Rozhlasové vysielanie s 
protidrogovou prevenciou 

Január-jún 2019 
 

Zabezpečila: 
Ing. Zuzana Švejdová 
PaedDr. Silvia Okuliarová 

SOŠOaS Čadca 

Správanie sa vo 
vrstovníckej skupine- 
Workshop na danú tému 
spojený s aktivitami 

22.02.2019 
 

KP žiaci I.K 

Sebavedomie: Workshop  14.02.2019 
 

KP III.I 

Asertívna komunikácia 
a odosobnenie: Prednáška 
s diskusiou  

21.03.2019 
 

KP  I.K 
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Zhodnotenie plnenia plánu školského psychologa: 
 

V školskom roku 2018/2019 boli podkladom pre prácu školskej psychologičky plán práce na školský rok 
formulovaný na začiatku školského roka, Pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2018/2019, 
zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch §20 ods. 2, zákon č. 
245/2008 Z. z. § 94 ods. 2 a Vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia vydaný MŠ SR  
r. 2009. 
 V septembri boli vypracované IVVP integrovaných žiakov. Prebehli konzultácie s triednymi učiteľmi 
integrovaných žiakov a bola uzavretá ústna dohoda o forme vzájomnej spolupráce.  V priebehu celého 

Šikana a kyberšikana: 
Aktivity žiakov s KP, šk. 
psychologičkou a so žiakmi 
zamerané na šikanovanie a 
kyberšikanovanie  

21.03.2019 
 

KP,  šk. psychologička  I.I 

Viktimačná prevencia: 
Diskusia so žiakmi a KP 
 

06.04.,17.05.201
9 
 

KP  III.A, IV.A 

Kyberšikana a ako sa 
brániť – 
Aktualizácia násteniek 

13.04.2018 KP finančné 
náklady:5 € 

Kreatívna tvorba- 
Tvorba animovaných 
plagátov v cudzích jazykoch 
na tému Multikulturalita - 
celoškolská súťaž 
  

apríl 2019 
 

Zabezpečila: 
Mgr. Nataša Krulikovská 
Zúčastnili sa: 
Ing. Zuzana Švejdová 
PaedDr. Silvia Okuliarová 

78 žiakov školy 
finančné 
náklady:20 € 

Multikulturalita - kresby 
žiakov na tému Multikultúrna 
spoločnosť -  Aktualizácia 
násteniek na chodbách 

apríl 2019 
 

KP žiaci 
I.K,I.A,II.A,I.H 
III.A,I.I 
finančné 
náklady:18 € 

Nebezpečné závislosti- 
Workshop so žiakmi, šk. 
psychologičkou a KP 

02.05.2019 
 

KP, šk. psychologička 17 žiačok III.I 

Komunikácia- Prednáška s 
diskusiou so šk. 
psychologičkou, KP A žiakmi 

02.05.2019 
 

KP,  šk. psychologička  I.K 

Identifikácia syndrómu 
CAN, identifikácia 
domáceho násilia-
Multidisciplinárne 
vzdelávanie koordinátorov 
všeobecnej prevencie   

17.05.2019 
 
Úrad práce, soc. 
vecí a rodiny 
Čadca 

KP  

V rámci grantového 
programu „Škola bez 
tabaku, alkoholu a drog“  
realizovaný  projekt  „Ako 
byť nezávislý“ - 
Aktivity pre žiakov 
základných škôl  zamerané 
na fajčenie, alkohol, drogy, 
gamblerstvo 

Apríl-jún 2019 
Kysucká 
knižnica Čadca 

Zabezpečili: 
Mgr. Iveta Chilá, 
Ing. Zuzana Švejdová 
PaedDr. Silvia Okuliarová 
 

žiaci ZŠ 
a SOŠOaS 
Čadca 
finančné 
náklady:450 € 
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školského roka sa uskutočňovali konzultácie s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi, ktorí prichádzali do kontaktu 
s integrovanými žiakmi s cieľom plnenia IVVP a korekcie prístupu v prospech ich školského výkonu 
a optimalizácie ich sociálnych vzťahov v triednom kolektíve. Ako aj v minulom školskom roku prebiehala 
spolupráca s CPPPaP v Čadci a so špeciálnou pedagogičkou zo ZŠ Komenského v Čadci s cieľom 
individuálneho riešenia problémov integrovaných žiakov a vedenia ich dokumentácie. 
 V priebehu celého školského roka školská psychologička v spolupráci s pedagógmi a koordinátorkou 
prevencie organizovali rôzne skupinové aktivity pre žiakov s cieľom realizácie prevencie sociálno-patologických 
javov, zlepšenia interpersonálnej komunikácie, ale aj zvýšenia informovanosti v oblasti antikoncepcie 
a plánovaného rodičovstva. Témy, techniky a načasovanie aktivít boli volené a modifikované s ohľadom na 
individuálne potreby a situáciu v daných triednych kolektívoch.     
 V priebehu celého školského roka prebehli interaktívne prezentácie zamerané na komunikáciu 
v prváckych triedach za účelom prevencie interpersonálnych konfliktov nových triednych kolektívoch. Témami 
boli: asertivita, odosobnenie, vhodné komunikačné štýly, osobnostná typológia a sebapoznanie a ich využitie 
v medziľudskej interakcií.  

V novembri a vo februári sa uskutočnili interaktívne besedy so žiakmi 1., 2.  a 3. ročníkov na témy zdravá 
sebaláska a zdravé partnerské vzťahy, plánované rodičovstvo a antikoncepcia ako súčasť programu výchovy 
k partnerstvu a rodičovstvu.  
 V októbri a v máji sa realizovali aktivity v triedach tretiakov a štvrtákoch zamerané na prevenciu 
užívania návykových látok a závislostí ako takých. 
 V decembri bola uskutočnená u prvákov diskusia s cieľom preventívne pôsobiť proti šikane v školskom 
prostredí. 

V máji prebehli besedy s druhákmi pripravujúcimi sa na zahraničnú prax v niektorých európskych 
destináciách na tému: multikulturalizmus, kde dostali praktické informácie o rizikách spojených scestovaním 
a pobytom v cudzine, ale i priestor na formuláciu vlastných očakávaní a osobných cieľov spojených s prácou 
a fungovaním v zahraničí. 
  Počas celého školského roka bola nastavená optimálna spolupráca medzi školskou psychologičkou a 
pedagógmi  s maximálnou snahou flexibilne reagovať na aktuálne potreby  triednych kolektívov i jednotlivcov.  
Momentálne problémy a individuálne prípady boli konzultované  s výchovnou poradkyňou, vyučujúcimi a 
zákonnými zástupcami i s inými odborníkmi v oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky. 
 
d) Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie 
 

Spolupracujúcimi subjektmi v tejto oblasti v školskom roku 2018/2019 boli:  
    - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Čadci,  
    - Kysucká knižnica v Čadci,  
    - Obvodné oddelenie policajného zboru v Čadci,  
    - Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci,  
    - Mestská polícia v Čadci, 
    - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Čadci,  
    - Regionálny úrad verejného zdravotníctva,  
    - Kysucké múzeum v Čadci, 
    - Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, 
    - MPC Žilina,  
    - Mesto Čadca, 
    - Mestské a miestne samosprávy v regióne. 
     

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 
 
Multimediálna prezentácia školy 
 Prostredníctvom firmy Google je zabezpečená multimediálna 3-D prezentácia školy a jej prevádzok. 
 Aktivity školy sú prezentované na web-stránke školy, facebooku a instagrame školy.  
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Spolupráca školy s rodičmi 
 
 Spolupráca školy s rodičmi sa uskutočňovala na niekoľkých úrovniach: 
a) Prostredníctvom Rady rodičov pri SOŠO a S v Čadci. 

Rada rodičov pozostáva z výboru a zástupcov rodičov jednotlivých tried. Na zasadnutiach rady rodičov 
a výboru bola pozývaná riaditeľka školy, na ktorých boli prerokované aktuálne otázky a požiadavky 
rodičov.  
 

b) Prostredníctvom Rady školy pri SOŠO a S v Čadci.  
V rade školy majú zastúpenie aj volení zástupcovia rodičov a mali možnosť na rokovaniach predniesť, 
pripomienkovať a predkladať návrhy k materiálom, ktoré predkladala riaditeľka školy.  
 

c) Prostredníctvom triednych aktívov rodičovských zhromaždení jednotlivých tried. 
 Z uvedených triednych aktívov sa vyhotovovali zápisnice, s ktorými sa oboznámilo vedenie školy  
 a vyjadrilo k nim stanoviská. Riaditeľka školy prijala príslušné opatrenia na podnety zo strany rodičov.  
 
d)  Rodičia prejavili spoluprácu a ochotu vyjadriť sa ku kvalite školy prostredníctvom Dotazníka na   

hodnotenie kvality školy rodičmi žiakov končiacich ročníkov. 
 
 Formy prezentácie školy na verejnosti 
 
 Škola sa na verejnosti prezentovala najmä praktickými zručnosťami, poskytovaním cateringových 
služieb, na Budatínskom rínku organizovanom zriaďovateľom a účasťou na odborných, vedomostných či 
športových súťažiach. 
 V rámci prezentácie na verejnosti sme sa zúčastnili na „Expo Kariéra“ v Čadci.  
 V mesiaci december sme organizovali Deň otvorených dverí s účasťou zahraničného partnera, na 
ktorom sme prezentovali študijné a učebné odbory a súťaže a všetky aktivity, ktoré škola ponúka verejnosti 
s možnosťou prehliadky priestorov školy.  
 Okrem uvedených prezentácií sa škola prezentovala v regionálnych médiách ako je regionálna televízia 
KTV a týždenníky Kysucké noviny, Kysuce, Kysucký večerník, časopis Gastro s celoslovenskou pôsobnosťou 
a na webovej stránke školy www.sosca.sk. 
 
Školský časopis 
 
 V školskom roku 2018/2019 vydala redakčná rada školského časopisu pod vedením Mgr. Anny 
Krkoškovej  dve čísla časopisu, ktorý má názov KOCKA @ MY.  
 
 Činnosť žiackej školskej rady 
 
      Koordinačnú činnosť žiackej školskej rady (ďalej ŽŠR) zabezpečuje PaedDr. Silvia Okuliarová. Žiacku 
školskú radu v rade školy zastupuje Erika Jatiová z III. A triedy, študijného odboru hotelová akadémia. Činnosť 
ŽŠR vychádza zo štatútu žiackej školskej rady. 
     Aktivity v školskom roku 2018/2019 boli zamerané tak na internú činnosť ako aj externú spoluprácu medzi 
strednými školami kysuckého regiónu. Spolupráca sa týkala vzájomných stretnutí koordinátorov a ich členov na 
zasadnutiach Krajského stredoškolského parlamentu za región Kysuce s cieľom mobilizovať  navrhnuté aktivity 
s regionálnym zameraním. Dňa 5. februára 2018 sme sa v Kysuckom Novom Meste zúčastnili spoločnej aktivity 
pod názvom „Inšpirujme sa navzájom“. Cieľom aktivity bola prezentácia činností žiackych školských rád 
regiónu Kysúc, ako aj výmena skúseností členov žiackych školských  rád stredných škôl na Kysuciach.  
      V oblasti politiky mládeže Žilinského samosprávneho kraja sme sa zapojili do troch aktivít 
organizovaných Radou mládeže Žilinského kraja. 
1. Predsedníčka ŽŠR Erika Jatiová sa v období september až november 2018 zúčastnila akreditovaného 

vzdelávania Líder žiackej školskej rady v Ružomberku.  
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2. Inovatívne poznatky zo školenia žiackych rád Žilinského kraja získali aj dvaja členovia Matěj Brezina 

z II. A triedy a Šimon Buček z I. A  triedy. V októbri 2018 sa zúčastnili trojdňového školenia v Terchovej.  

3. Žiacka školská rada sa zapojila do Olympiády žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja. 

V rámci nej sme zorganizovali sériu aktivít v Centre  sociálnych služieb v Čadci, kde naši žiaci preukázali 

prosociálne cítenie k starším ako aj šikovnosť pri kaderníckych, kozmetických či cukrárskych zručnostiach.  

Vyvrcholením olympiády bola finálová Konferencia žiackych školských rád, ktorá sa uskutočnila 19. decembra 

2018 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Získali sme darčekový poukaz pre dvoch 

členov do Národnej rady SR a Národnej banky SR. 

      Interná činnosť bola zameraná na spoluprácu s vedením školy a koordinátorkami všeobecnej 
prevencie Ing. Švejdovou, pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, Ing. Brezovskou a členkou projektového 
tímu Mgr. Chilou.  
      Zapojili sme sa do projektových aktivít grantového programu „ Mládež v pohybe – spolu dokážeme 
viac 2018 “ a „Škola bez tabaku, alkoholu a drog.“ 
      V mesiaci december sme zorganizovali dve školské akcie: Mikuláš v škole a Vianočnú akadémiu 
spojenú s rozhlasovým vysielaním. 
      Činnosť sme v tomto šk. roku rozšírili o zavedenie elektronickej Kroniky žiackej školskej rady. 
Kronika zaznamenáva aktivity ŽŠR a je prístupná na webovej stránke našej školy. 
       V oblasti školskej záujmovej činnosti ŽŠR zrealizovala školské rozhlasové vysielanie.  
Pripravili sme nahrávky pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, Valentínskej kvapky krvi, 
Vianočnej akadémie ako aj nahrávku o projekte s protidrogovou tematikou  Ako byť nezávislý.  

 
Iné aktivity 

 
 Škola zabezpečuje pre žiakov študijných odborov hotelová akadémia, čašník, servírka a spoločné 
stravovanie zahraničnú prax na Cypre, v Karibiku, v Taliansku a vo Švajčiarsku. 
 Zahraničná prax bola zabezpečená prostredníctvom agentúr Global Contract, s. r. o., Bratislava,  
Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu Banská Bystrica, EUROPE 3000, Bergamo, Taliansko.  
 V školskom roku 2018/2019 sa zahraničnej praxe zúčastnilo celkom 14 žiakov. Účasťou na zahraničnej 
praxi sa žiakom umožňuje zdokonaliť sa v cudzom jazyku a cudzojazyčnom prostredí. Viacročné skúsenosti 
organizovania zahraničnej praxe ukazujú aj na veľký prínos v profesijnom raste a uplatnení sa na trhu práce. 
Žiaci vykonávali prax v reštauračných, ubytovacích a stravovacích zariadeniach v prímorských 
i vnútrozemských letoviskách.  
 Zastúpenia v jednotlivých destináciách boli nasledovné: Cyprus – 5 žiakov, Švajčiarsko – 1 žiak, 
Taliansko – 6 žiakov, Guadeloupe – 2 žiaci. 
 Účasťou na zahraničnej praxi majú žiaci možnosť okrem jazykového a profesijného zdokonalenia aj 
spoznať špecifickú gastronómiu a hotelové služby príslušného štátu alebo destinácie.  

V rámci programu Erasmus+ sa 30 žiakov II. a III. ročníka študijných  odborov hotelová akadémia,  
kuchár, čašník a servírka zúčastnilo  dvoch štvortýždňových mobilít v Kalábrii v  Taliansku.    
16.augusta 2018 sa začala I. mobilita projektu (15 žiakov) a 4. júla  2019 začala II. Mobilita(15 žiakov)  projektu 
Erasmus+ s názvom Kvalita odborného vzdelávania a prípravy mladých gastronómov otvára trhy 
európskeho trhu práce. Cieľom projektu bolo prehĺbiť odborné kompetencie, najmä odborné zručností, získať 
nové kompetencie z prípravy  špecialít talianskej kuchyne  a špecifík organizácie práce vo výrobnom stredisku 
prímorských hotelov. 
Realizácia tohto  projektu  prispela k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania a prípravy žiakov a pedagogických 
zamestnancov školy cez  rozvoj ich odborných kompetencií, podpore poznávacej zvedavosti a tvorivosti žiakov, 
k podpore zvyšovania európskeho a multikultúrneho povedomia žiakov prácou v medzinárodnom tíme 
prímorského hotela. 
            V mesiaci október 2018 (6.-13.10.2018) bol zrealizovaný projekt Erasmus+ s názvom Projektový 
manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe  pre pedagogických zamestnancov školy 
s cieľom nadobudnúť nové vedomosti, zručnosti a kompetencie z oblasti projektového manažmentu cez 
rozšírenie  teoretických vedomostí, praktických zručností a kompetencií  účastníkov v etapách   plánovania, 
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organizovania, riadenia, hodnotenia, vyhodnotenia a diseminácie  európskych projektov a spoznať nových 
potencionálnych projektových partnerov z rôznych európskych krajín. 

 
16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU 

2018/2019 
 
 

Projekt 
/ 

Grant 

Názov projektu / 
grantu 

Stručná char. 
projektu / grantu 

Schválený/N
eschválený/V 

procese 
hodnotenia 

Termín 
začiatku 

realizácie 
pr. 

Termín 
ukonče

nia 
realizáci

e pr. 

Celkový 
rozpočet 

Spolufinancovanie 

Š
ko

la
 

Ž
S

K
 

Ž
S

K
 

Vráťme šport do 

škôl: „ Fit BOX“ 

Cieľ: zlepšiť 

MTZ pre telesnú 

a športovú 

výchovu. 

Podstatou 

projektu sú 

pomôcky pre                  

moderné kardio-

cvičenie, ktorého 

obsahom sú údery 

a kopy do 

boxovacích 

totemov 

s využitím 

hudobného 

sprievodu 

 Schválený a 

zrealizovaný  

Máj 2018 Novem

ber 

2018 

610 € 60 € 550 € 

Mládež 

v pohybe- spolu 

dokážeme viac 

„Aktivity žiackej 

školskej rady 

v kocke“ 

Cieľ: podporiť 

fungovanie 

a aktivity ŽSR za 

účelom podpory 

partnerstva 

a rešpektujúcej 

komunikáciu 

medzi školou 

a mladým 

človekom 

s cieľom 

prizvania do 

diskusie 

a rešpektovania 

reálneho hlasu 

mladých vo 

všetkých 

oblastiach života 

školy 

Schválený a 

zrealizovaný 

November 

2018 

Decem

ber 

2018 

300 € 50 € 350 € 

 

Mládež 

v pohybe- spolu 

dokážeme viac 

„ Darujme si 

radosť- zahrajme 

sa“ 

 

 

 

 

 

Cieľ: zvýšiť 

povedomie žiakov 

o hodnote 

dobrovoľníctva 

a zabezpečiť 

udržateľnosť 

v dobrovoľníctve 

uskutočnením 

aktivity Darujme 

si radosť- 

zahrajme sa spolu 

Schválený a 

zrealizovaný 

November 

2018 

Decem

ber 

2018 

400 € 50 € 450 € 
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pre deti 

v Detskom 

domove Horný 

Kelčov 

 

Telesná 

a športová 

výchova „Bez 

snehu 

a v predstihu“ 

Cieľ: zlepšiť 

materiálno-

technické 

podmienky pre 

výchovno-

vzdelávací proces 

v telesnej 

a športovej 

výchove 

V realizácií Máj 2019 Október 

2019 

550 € 60 € 610 

 

Škola bez 

tabaku, alkoholu 

a drog 

„Ako byť 

nezávislý“ 

 

Cieľ: zabezpečiť 

udržateľnosť 

protidrogových 

aktivít v škole 

a posilniť 

schopnosť 

mladších žiakov 

chrániť sa pred 

sociálno-

patologickými 

javmi 

v spoločnosti 

ohrozenej drogou 

Schválený a  

zrealizovaný 

Apríl 2019 Jún 

2019 

400  € 50  € 450 € 

 

Mládežnícka 

politika v kraji 

„Podpora 

kreativity žiakov 

prostredníctvom 

duálneho 

systému 

vzdelávania 

a projektov 

Erasmus+ - cesta 

pre uplatnenie na 

trhu práce 

Cieľ: v rámci 

konferencie 

vybraných 

stredných 

odborných škôl 

žilinského regiónu 

orientovaných na 

obchod a služby 

organizovanej 

Strednou 

odbornou školou 

obchodu a služieb 

Čadca 

prezentovať 

a zdieľať cez 

projekt Erasmus+ 

a duálne 

vzdelávanie 

pozitívne 

skúsenosti 

a príklady žiakov 

z praxe 

V realizácií Jún 2019 Október 

2019 

300  € 50  € 350  € 

 

 

 

 

 

Pomáhajme 

druhým 

„Kockiáda- 

spoznajme sa 

navzájom“ 

  

 

Cieľ: podporiť 

dobrovoľníctvo 

žiakov 

a uskutočnením 

aktivity 

Kockiáda- 

spoznajme sa 

navzájom rozvíjať 

tradičné kultúrne  

morálne hodnoty, 

odovzdávanie 

skúseností 

a spájanie 

generácií 

V realizácií August 

2019 

Október 

2019 

450 € 50 € 400 € 
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MŠV

VaŠ 

SR 

Enviroprojekt 

2019 

„ Rozmanitá 

školská záhrada 

pre zážitkové 

učenie i voľný 

čas“ 

Cieľ:  vybudovať 

v areáli školy  

záhradu, ktorá 

bude mať nielen 

vzdelávací, ale aj  

oddychový 

charakter 

s dôrazom na 

environmentalisti

ku a podporu 

kreativity žiakov 

školy.    

Zachovanie 

biodiverzity, 

ochrana a tvorba 

životného 

prostredie je 

v našej škole 

jednou 

s prioritných tém 

Neakceptova

ný 

Máj 2019 Novem

ber 

2019 

2000€ 100€ 100€ 

 

Formovanie 

žiakov 

k zdravému 

životnému štýlu, 

prevenciu alergii 

a respiračných 

problémov 

„Krok za 

krokom 

k zdravému 

životnému štýlu“ 

Hlavným cieľom 

projektu je 

formovať 

a zároveň 

dosiahnuť 

uvedomelý postoj 

žiakov k 

vlastnému 

zdraviu, 

propagovať a 

uprednostňovať 

zdravú 

životosprávu, 

správne 

dýchanie  a 

zdravý životný 

štýl formou 

zážitkového 

programu. 

Chceme 

motivovať žiakov 

k ešte väčšej 

participácií na 

aktivitách, ktoré 

im pomôžu 

začleniť zásady 

zdravého 

životného štýlu do 

svojho 

hodnotového 

rebríčka 

V procese 

hodnotenia 

September 

2019 

Decem

ber 

2019 

2000€ 200€ 2200€ 

 

Podpora 

organizačného 

zabezpečenia 

vzdelávania 

pedagogických 

zamestnancov 

v oblasti 

finančnej 

gramotnosti 

a výchovy 

k podnikaniu na 

rok 2019 

Cieľ: podporiť 

a zvýšiť finančnú 

gramotnosť 

pedagógov 

a následne žiakov 

a rodičov 

prostredníctvom 

inovatívnych 

modelových 

situácií, cvičení, 

príkladov a metód 

V realizácií Jún 2019 Novem

ber 

2019 

2100€ 100€ 2000€ 
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„Rozvíjanie 

finančnej 

gramotnosti 

pedagogických 

zamestnancov na 

modelových 

situáciách“ 

F
o

n
d

y
 E

U
 

 

Erasmus+ KA1 

Mobilita 

učiacich sa a 

zamestnancov v 

OVP 

„Kvalita 

odborného 

vzdelávania a 

prípravy 

mladých 

gastronómov  

otvára brány 

európskeho trhu 

práce“ 

 

Hlavnými cieľmi 

projektu je 

prehĺbiť odborné 

kompetencie, 

najmä odborné 

zručností, získať 

nové kompetencie 

z prípravy  

špecialít talianskej 

kuchyne  a 

špecifík 

organizácie práce 

vo výrobnom 

stredisku 

prímorských 

hotelov a prehĺbiť 

odborné 

kompetencie, 

najmä odborné 

zručností, získať 

nové kompetencie 

z formy predaja  

špecialít talianskej 

kuchyne  a 

špecifík 

organizácie práce  

v obsluhe v 

prímorských 

hoteloch 

Zrealizovaný Jún 2018 August 

2019 

103258 € 0 € 0 € 

Erasmus+ KA1 

Mobilita 

pracovníkov v 

oblasti 

školského 

vzdelávania 

„Rozvoj 

kompetencií 

projektového 

manažmentu 

a rozvoj 

interkultúrnych 

kompetencií 

v škole“ 

Cieľom projektu 

je nadobudnutie 

nových 

vedomostí, 

kompetencií 

a zručností 

z oblasti 

projektového 

manažmentu 

a vytváranie 

strategických 

partnerstiev 

v rámci 

európskeho 

priestoru 

Zrealizovaný August 

2017 

Novem

ber 

2018 

3700 € 0 €  

Erasmus+ KA1 

Mobilita 

pracovníkov v 

oblasti 

školského 

vzdelávania 

„Projektový 

manažment 

interkultúrnych 

výmenných 

projektov 

v Európe“ 

Cieľom projektu 

je nadobudnutie 

nových 

vedomostí, 

kompetencií 

a zručností 

z oblasti 

projektového 

manažmentu 

Zrealizovaný Jún 2018 Máj 

2019 

4010 € 0 €  
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Erasmus+ KA1 

Mobilita 

učiacich sa a 

zamestnancov 

v OVP 

„Profesijný 

rozvoj osobnosti 

mladého 

gastronóma ako 

súčasť poslania 

a vízie odbornej 

školy“ 

 

Cieľom projektu 

je prehĺbiť  

odborné 

kompetencie, 

odborné 

zručnosti, získať 

nové kompetencie 

z prípravy 

špecialít 

portugalskej 

kuchyne 

a špecifík 

organizácie práce 

obsluhy hosťa 

v prímorskom 

rezorte 

Portugalska 

Zaradený na 

rezervný 

zoznam 

schválených 

projektov 

Národnej 

agentúry 

SAAIC 

August 

2019 

Septem

ber 

2020 

 

84188 € 0 €  

Erasmus+ KA1 

Mobilita 

pracovníkov v 

oblasti 

školského 

vzdelávania 

„Projektový 

manažment 

interkultúrnych 

výmenných 

projektov 

v Európe“ 

Cieľom projektu 

je rozšíriť 

teoretické 

vedomosti, 

praktické 

zručnosti 

a kompetencie 

účastníkov 

v jednotlivých 

etapách 

plánovania, 

realizácie 

vyhodnotenia 

a diseminácie 

európskych 

projektov 

Zaradený na 

rezervný 

zoznam 

schválených 

projektov 

Národnej 

agentúry 

SAAIC 

Jún 2019 Máj 

2020 

4180 € 0 €  

IN
É

 

Nadácia TESCO 

–Vy 

rozhodujete, my 

pomáhame 

„Školská 

záhrada pre 

zážitkové 

učenie“ 

Cieľom projektu 

je využiť 

potenciál voľnej 

trávnatej plochy a 

vybudovať 

náučnú školskú          

záhradu 

Schválený a 

zrealizovaný 

August 

2018 

Decem

ber 

2018 

300 € 0 €  

 

Fond na podporu 

umenia – 

Obnova školskej 

knižnice 

Strednej 

odbornej školy 

Čadca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Revitalizáciou 

knižničného 

fondu školy 

k odbornému 

rastu žiakov 

a zamestnancov 

školy“ 

vybraných diel a 

odbornej 

literatúry. 

Cieľom projektu 

bude nákup 

knižničného 

fondu a jeho 

využitie na 

podporu 

kompetencií 

pedagógov 

a žiakov. 

Samotnému 

nákupu bude 

predchádzať 

Schválený a 

zrealizovaný 

Jún 2018 Január 

2019 

1060 € 1000

€ 

60 € 
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17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

 
Zistenia: 
Na základe poverenia č.:5112/2017-2018 bola vykonaná školská inšpekcia Školským inšpekčným centrom 
Žilina v dňoch od 11.04.2018 do 11.05.2018. 
 Predmet inšpekcie:  
 Realizácia internej časti maturitnej skúšky – praktickej časti odbornej zložky v strednej odbornej škole. 
Kontrolné zistenia: 
 1) Odporúča 
 a) zabezpečiť pri konaní PČOZ MS náhodný výber zákazníčok, určených na ošetrenie pleti žiačkami
 2) Ukladá prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov týkajúcich sa organizácie 
MS tak, aby bola zabezpečená sústavná prítomnosť všetkých menovaných členov PMK pri konaní PČOZ  žiačok 
študijného odboru kozmetik 

Následná inšpekcia bola vykonaná dňa 16.05.2019 so zameraním na kontrolu realizácie internej 
maturitnej skúšky PČOZ žiačok študijného odboru kozmetik.  Odporúčanie a Opatrenie bolo splnené (viď príloha 
č. 2). 
 

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 
A) budovy, dielne, odborné učebne 

prieskum o 

záujme žiakov a 

pedagógov o 

konkrétne tituly 

z literatúry 

Digitálne 

zručnosti pre 

život pomocou 

ECDL 

Grant 

Slovenskej 

informačnej 

spoločnosti  

 V procese 

hodnotenia 

     

MŽP 

SR 

Školský 

recyklačný 

program 

„Recyklohry“ 

Cieľ: 

systematické 

zapájanie témy 

správneho 

nakladania 

s odpadom, 

triedenia 

a recyklácie, tak 

aby sa správne 

návyky stali 

súčasťou 

životného štýlu 

mladej generácie 

Zrealizovaný September 

2018 

Jún 

2019 

   

Kapacita školy 
k 01.09.2018 

720 
Skutočný počet 

žiakov: 
488 

Naplnenosť 
školy (%): 

67,78% 
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B) športoviská 

 Počet Počet skutočne 
využívaných učební 

Priestor v m3  / m2  Poznámka 

Budovy celkom 3 3 40230  

 Učebne 35 35 6125  
Z

 t
o

h
o

 

Kmeňové 23 23 X  

Jazykové 1 1 X  

Odborné 8 8 X  

IKT 3 3 X  

Laboratória 0 0 X  

Šatne(Áno/Nie) 10 10 1006  

Dielne(Áno/Nie) 6 6 2026  

Školský internát               
(Áno/Nie) 

NIE    

Školská jedáleň                
(Áno/Nie) 

NIE    

Výdajná školská jedáleň  
(Áno/Nie) 

NIE    

Telocvičňa                         
(Áno/Nie) 

1  4437  

Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia) 

NIE    

T
ec

h
n

ik
a 

 PC                             
(ks) 

191  X  

Dataprojektory         
(ks) 

24  X  

Interaktívne tabule   
(ks) 

10  X  

Športoviská 

Názov športoviska Áno 
/ 

Nie 

Rozmery Povrch Stav  
(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade nevyhovujúceho  

popísať závady) 

Posledná 
rekonštrukcia 

(dátum) 

Telocvičňa A 17,25x29,
40 

palubovka vyhovujúci   

Telocvičňa        

Ihrisko        

Ihrisko        

Viacúčelové ihrisko A 36x46 umelá 
tráva 

vyhovujúci   

Atletický ovál       

Atletická rovinka        

Atletické doskočisko A X umelá 
hmota 

vyhovujúci   

Vrhačský sektor  X     

Hokejové ihrisko       

Posilňovňa  7,50x8,40  vyhovujúci   

Tenisové kurty       

Plaváreň       

Sauna  X X    

Pohybové štúdio A 5,50x8,50 koberec vyhovujúci   

Gymnastická telocvičňa A 9,80x10,1
0 

liata 
guma 

vyhovujúci   

Floorbalové ihrisko       

Iné (uviesť)       

       

Šatne 5 - vyhovujúci 

Hygienické zariadenia 5 - vyhovujúci 
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19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 
 
 

Hlavný cieľ: Analyzovať podmienky strednej odbornej školy pre postupné zavedenie komplexného manažérstva 
kvality ako nástroja riadiacej práce prostredníctvom sebahodnotiacich nástrojov pre sebahodnotenie vo 
vybraných oblastiach. 
 
Vybrané oblasti: 

 V riadiacej oblasti sa zamerať na prácu manažmentu na postupné zavádzanie systému kvality do školy. 

 V personálnej oblasti podporovať celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
             a vzdelávanie nepedagogických zamestnancov.  

 Vo VVP monitorovať úroveň dosiahnutých študijných výsledkov žiakov, prijímať závery a odstraňovať 
nedostatky. 

 V materiálno-technickej oblasti pokračovať v rekonštrukcii priestorov a zabezpečiť efektívne využitie 
majetku. Odborné učebne a pracoviská praktického vyučovania vybavovať moderným zariadením 
a inventárom v súlade s normatívom a požiadavkami výchovno-vzdelávacieho procesu. 
 

           Podlkadom pre identifikáciu potrieb a zmien boli štyri dotazníky, ktoré boli rozoslané respondentom  
           prostrednícvom elektronickej pošty a následne spracované: 

- Dotazník na hodnotenie kvality školy rodičmi žiakov, 

- Dotazník na hodnotenie školy učiteľmi, 

- Dotazník na sebahodnotenie vedenia školy, 

- Dotazníky zamerané na výučbu predmetu odborný výcvik. 

Prieskumom sme zistili napríklad potreby: 

•  pedagogických zamestnancov: riešiť vzťahy medzi zamestnancami, zlepšiť kvalitu vzdelávania, najmä 

   odbornej časti, oživiť školský vzdelávací program, 

• vedenia školy: riešiť vzťahy zamestnancov,  školský vzdelávací program – zaradiť odborné predmety, 

   ktoré rozvíjajú tvorivosť žiakov, zvýšiť kvalitu vyučovania, 

• rodičov: riešiť oblasť vzájomnej komunikácie a hodnotenia žiakov.  

Návrhy a pripomienky boli predmetom rokovania na pracovnej porade a pedagogickej rade a boli 
zapracované do plánov školy. 
 
a)  Vyhodnotenie plnenia cieľov v riadiacej oblasti 
 
1. Odborne a profesionálne sa riadiť  na všetkých úrovniach  dodržiavaním platnej legislatívy a        interných 

predpisov, rešpektovať pokyny a nariadenia v hierarchii nadriadený → podriadený,   reagovať na spätnú 

väzbu, vytvárať priaznivú klímu, ihneď riešiť problémy  a zabrániť mobingu  a bosingu na pracovisku 

Vedúci zamestnanci dodržiavajú platnú legislatívu. Podriadených pravidelne oboznamujú so zmenami 
a vedú ich k dodržiavaniu zákonov, vyhlášok, nariadení, interných smerníc, poriadkov na 
pedagogických radách, pracovných poradách, elektronickou komunikáciou, na nástenkách v zborovni. 
Všetci zamestnanci školy sú vedení k  vytváraniu priaznivej klímy na pracovisku. Pre vytváranie dobrej 
klímy a team buildingu sme zorganizovali posedenie pri otvorení a ukončení školského roka, 
k Vianociam. Zorganizovali sme odbornú a kultúrnu exkurziu do Prahy. Pri príležitosti Dňa učiteľov 
odmeňujeme pedagogických zamestnancov Plaketou J.A.K a finančnou odmenou z FKSP.  

2. Organizovať odborné prednášky 
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V spolupráci s psychologičkou  boli pre všetkých zamestnancov zorganizované prednášky – Ako 
predchádzať stresu, Mobing a bosing a pre pedagogických zamestnancov Koučing v práci učiteľa. 

3. Zabezpečovať nerušený a úspešný chod celej školy s vhodnými, jasnými a jednoznačnými 
riadiacimi pokynmi a činnosťami a  postupne zavádzať systém kvality do školy 
Chod školy a VVP je riadený tak, že každý zamestnanec sa riadi vlastnou náplňou práce a operatívnymi 
pokynmi vedúcich. 
Pre postupné zavádzanie systému  kvality do školy sa dvaja pedagogickí zamestnanci školy (marec 
2019) zúčastnili školenia Model CAF a jeho využitie na stredných školách, následne bolo zorganizované 
školenie (jún 2019)  k danej problematike pre 20 vybraných zamestnancov školy, kde boli predstavené 
sebahodnotiace  nástroje, ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality.   

4. Rozvíjať a upevňovať spoluprácu so zriaďovateľom, rodičmi, laickou a  odbornou verejnosťou so      

              zameraním na kvalitatívny rozvoj školy, organizovanie duálneho vzdelávania a celoživotného vzdelávania      

Spoluprácu hodnotíme na veľmi dobrej úrovni.  Spolupráca s rodičmi cez rodičovské združenia, osobné návštevy, 

počas konzultačných hodín a osobné stretnutia. Laickú a odbornú verejnosť sme oslovili najmä prostredníctvom: 

„Retro návraty mladých remeselníkov na Budatínskom rínku ku sporáku starých mám“ (október 2018), DOD 

spojeného s Európskym týždňom odborných zručností (december 2018),  „Mládežnícky ples v DK Čadca“( január 

2019), Reprezentačný ples v štýle „retro Návrat do bodky“ v spolupráci s obcou Zborov nad Bystricou,(február 

2019, Deň talianskej kuchyne (august 2019) a ostatné akcie organizované školou. Spolupráca s miestnou 

samosprávou Čadca a Zborov nad Bystricou je efektívna. Osvedčila sa nám spolupráca s Asociáciou učiteľov 

SŠ, Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska, Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov, Barmanskou 

asociáciou SR,  Asociáciou somelierov SR, Školou baristu Banská Bystrica a UM MB Banská Bystrica. 

V spolupráci s NH fakultou EU Bratislava boli v celoslovenskej súťaži pre prínos vo vyučovaní ekonomických 

predmetov ocenené dve PZ. 

Rezervy vidíme u podnikateľských subjektov v SDV, kde sme zo strany školy intenzívne vysvetľovali význam 

zapojenia sa do systému vzdelávania. Kladne hodnotíme spoluprácu už zapojených podnikateľských subjektov 

do SDV – Marlene Oščadnica, Restaurant Bar Artemis Turzovka a Wellness Hotel Diplomat Rajecké Teplice. 

5. Zintenzívniť propagáciu školy prostredníctvom médií, web stránky školy a činnosťami 
pedagogických zamestnancov a žiakov v poskytovaní služieb a charitatívnej činnosti 
Pravidelne informujeme verejnosť o činnosti školy na webovej stránke školy, facebooku a instagrame, 
kde nielen žiaci  majú možnosť zdieľať názory. Oboznamujeme  žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl 
o možnostiach štúdia na našej škole cez stretnutia v jednotlivých základných školách. Pokračujeme 
v charitatívnej činnosti nielen na území mesta Čadca – v centrách sociálnych služieb a v Charitnom 
dome sv. Gianny v Čadci poskytujeme kadernícke a kozmetické služby a  zapájame sa do zbierok Biela 
pastelka, Deň narcisov, Červené stužky  a ďalšie. 

 
6. Zistiť sociálnu  klímy triedy na škole, zistiť názory žiakov na triedu, predmet, na spolužiakov triedy a na 

vyučujúceho. Po zistení potrieb žiakov, vyučujúci zvolí formy, metódy a prostriedky na rozvíjanie 

vzájomnej spolupráce a upevňovanie vzťahov 

Triedni učitelia  realizovali v mesiaci október 2018 v triedach prvých ročníkov a vo vybraných, problémových 

triedach prieskum formou debát a rozhovorov. Na podporu rozvoja dobrých vzťahov, nielen na úrovni učiteľ-žiak, 

ale aj na úrovni žiakov navzájom, navrhujeme využívať kooperatívne vyučovanie, interaktívne metódy, zážitkové 

vyučovanie a ďalšie metódy. V spolupráci so žiackou školskou radou a jej koordinátorkou sa organizovali 

podujatia zamerané na spoluprácu žiakov nižších a vyšších ročníkov, pri vydávaní školského časopisu, 

organizovaní športových podujatí, živej knižnice so známymi osobnosťami a ďalšie podujatia. Na rozvoj 

spolupráce a prosociálneho cítenia žiakov sme zorganizovali  charitatívne aktivity pre centrá sociálnych služieb 

v Čadci a v Oščadnici, Centrum pre deti a rodiny Bytča, pracovisko Horný Kelčov. 

b)  Vyhodnotenie plnenia cieľov v personálnej oblasti: 
  
1.    Kvalifikáciu a odborné vzdelanie  pedagogických zamestnancov zabezpečovať a podporovať      
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            vzdelávaním  podľa plánu kontinuálneho vzdelávania. Na vzdelávanie využívať akreditované 
vzdelávacie  programy. MOV majú možnosť vzdelávať sa  aj v odborných zväzoch, sekciách, 
asociáciách 

 Pedagogickí zamestnanci absolvovali uvedené vzdelávania:  
- 4 pedagógovia zúčastnili s 30 žiakmi projektu Erasmus plus KA1: Mobilita učiacich sa a zamestnancov 
v OVP  „Kvalita  odborného vzdelávania a prípravy mladých  gastronómov otvára brány európskeho 
trhu práce“ v Kalábrii v Taliansku,  

              - 4 pedagógovia s zúčastnili vzdelávania v rámci projektu Erasmus+ s názvom Projektový 

manažment interkultúrnych výmenných projektov v Európe   

              - St. Nicolaus – pilotné školenie, Liptovský Mikuláš, 

             - someliérsky kurz,  PPV Beskyd, 

             - organizácia ukážok prípravy a servírovania nových pokrmov, PPV Beskyd, 

             - baristický kurz,   

  - Portfólio ako prostriedok sebahodnotenie a rozvoja pedagogického zamestnanca, 

  - Moderné prezenčné programy a ich využitie vo vyučovacom procese s názvom Ľudské práva v práci     

  s mládežou, 

  - Využitie motivačných faktorov pri výučbe TSV na ZŠ A SŠ,  

  - Pracovný a kultúrny život v európskom priestore na hodinách cudzieho jazyka stredných škôl, 

  - medzinárodný seminár učiteľov z 12 európskych krajín eTwinning v Bratislave, 

  - tréningový seminár Erasmus+ v Bratislave s názvom ECVET – ako s ním správne pracovať, 

  - Project Fair – úspešné EU projekty v našom kraji, 

  - Kyberšikana a Ochrana detí pred násilím, 

  - školenie MOODLE, 

  - Model CAF a jeho využitie v stredných školách v UNMS Bratislave, 

 - konferencia s názvom Learn&Lead  Žilina - zameraná na skvalitnenie  jazykového vzdelávania, 

  - Akčný výskum - cesta skvalitňovania pedagogickej praxe učiteľov na základných a stredných školách. 

 
2.  Pre nepedagogických zamestnancov, podľa odboru a potreby, zabezpečiť vzdelávanie   
 prostredníctvom odborných inštitúcií 

Ekonomické oddelenie, mzdová účtovníčka a technicko-ekonomická zástupkyňa sa pravidelne 
zúčastňujú seminárov a školení z oblastí ich výkonu práce a meniacej sa legislatívy. 

3.   Zabezpečiť pôsobenie školského psychológa pre potreby žiakov a ich rodičov 
a pedagogických zamestnancov školy  
Pôsobenie školskej psychologičky sa potvrdilo ako nevyhnutnosť. V úzkej spolupráci s výchovnou 
poradkyňou, koordinátormi, rodičmi a žiakmi  a triednymi učiteľmi rieši problémy.  Koordinuje  žiakov 
s poruchami učenia sa. 

4.   Zabezpečiť služby referenta BOZP 
Služby na úseku BOZP zabezpečuje externý referent.  

5.   Získať hosťujúceho zahraničného lektora pre vyučovanie CJ 
Hosťujúceho lektora sa nám nepodarilo získať. Poslali sme žiadosť a zdôvodnenie Fulbrichtovej 
komisii ale odpoveď sme nedostali. V spolupráci s miestnou inštitúciou KERIC zabezpečujeme 
lektorov na diskusie so žiakmi v cudzích jazykoch. 

 
c)  Vyhodnotenie plnenia cieľov vo výchovno-vzdelávacej oblasti: 
 
1.     Vo VVP monitorovať úroveň dosiahnutých študijných výsledkov žiakov, prijímať závery 

a odstraňovať nedostatky  
Pre zvyšovanie kvality vzdelávania realizujeme elektronické testovania (E-test, NÚCEM) žiakov 
v predmetoch slovenský jazyk, matematika a anglický jazyk. Realizovali sa testovania jeseň 2018 
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a v predmete anglický jazyk aj test máj 2019. Výsledky elektronického testovania aj s analýzou 
výsledkov tvoria prílohu správy. 

 
2. Zdokonaliť a  skvalitniť  upevňovanie vedomostí žiakov a  prepojenie teoretických vedomostí s praxou 

Uskutočnilo sa  testovanie žiakov z profilových odborných a ekonomických predmetov študijných 

a učebných odborov s  dotáciou minimálne päť hodín počas celého štúdia.  

Výsledky testovania aj s analýzou výsledkov tvoria prílohu správy. 
 

3. Sledovať  študijné výsledky v profilových predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika a anglický              

jazyk v prvých ročníkoch, vyhodnotiť adaptačných proces 

Testovali sme žiakov prvých ročníkov študijných odborov, kde sme porovnávali výsledky dosiahnuté 

pri vstupe do prvého ročníka a na výstupe z ročníka. Vstupné hodnoty sme porovnali so známkami 

dosiahnutými v druhom polroku 9. triedy na ZŠ. Zároveň sme sa  zamerali na vyhodnotenie 

adaptačného procesu žiakov prvých ročníkov. 

Progres žiakov bol učiteľmi priebežne monitorovaný rôznymi formami testovania. Porovnaním 

výsledkov vstupného a výstupného – koncoročného testu podľa odborov môžeme konštatovať, že 

nastalo zlepšenie. 

Výsledky testovania aj s analýzou výsledkov tvoria prílohu správy. 

 

4.       Výchovno-vzdelávací proces orientovať na rozvoj tvorivého a kritického myslenia, využívať formy  

vyučovania, implementovať motivačné a aktivizujúce formy a metódy práce  

Opatrenia boli zamerané na  implementáciu: 

– metód a foriem aktívneho učenia vo všetkých fázach vyučovacej hodiny, vrátene vrstovníckeho 

            vzdelávania s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka, 

– zážitkového učenia, 

– činnostne zameraného prístupu k vyučovaniu a učeniu sa,  

– podpory individuálnych schopností žiakov v tvorivej činnosti, 

– rôznych motivačných nástrojov neformálneho vzdelávania. 

5.      Rozvíjanie a upevňovanie kompetencii žiakov bolo preverované a kontrolované hospitačnou 
činnosťou zameranou na tento cieľ. Počas hospitácií sa zisťovalo, ako žiaci plnili podmienky pre 
rozvoj : 
- poznávacích kompetencií,  
- kompetencií k celoživotnému učeniu, 
- komunikačných kompetencií, 
- kompetencií v oblasti DT, 
- pracovných návykov a zručností žiakov, 
- občianskych a sociálnych kompetencií. 

       Naplnenie týchto podmienok bolo sledované pri: 
- riešení úloh zameraných na aplikáciu poznatkov z vyučovania aj v rámci medzipredmetových vzťahov,  

- aktívnom vyjadrovaní sa žiakov, 

- pri práci s výpočtovou technikou aj v súvislosti s využitím internetu, 

- organizácii jednotlivých zručností aj v praktickom vyučovaní, 

- tímovej práci a pri vyjadrovaní postojov, názorov a skúseností. 

Rezervy boli zistené hlavne v komunikačných kompetenciách žiakov a v plánovaní a riadení 

pridelených úloh pri  tímovej práci. Dosiahnuté výsledky sú uvedené vo vyhodnocovacích správach 

jednotlivých PK. 
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6. Rozvíjať a upevňovať  kompetencie žiakov v súlade s cieľovými požiadavkami stanovenými 
školským vzdelávacím programom. Zvýšenú pozornosť venovať komunikačným zručnostiam 
Uplatňovanie problémového a projektového vyučovania sa zisťovalo hospitačnou činnosťou, ktorá bola 

vykonávaná na teoretickom i praktickom vyučovaní. Po každej hospitácii bol uskutočnený individuálny 

pohovor s hospitovaným a bolo vykonané hodnotenie vyučovacej hodiny. Nedostatky boli riešené 

individuálne. V súlade s plánom pracovných porád úseku teoretického vyučovania poznatky z hospitácií 

boli na pracovnej porade analyzované a zovšeobecnené s cieľom odstránenia nedostatkov a motivácie 

k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Príkladom sú otvorené hodiny z ekonomických 

predmetov, techniky obsluhy, technológie prípravy pokrmov. 

 

7. Organizovať otvorené hodiny  

Organizovali sa otvorené hodiny vybraných predmetov, následne    na zasadnutiach sekcie 

predmetových komisií bol vykonaný rozbor otvorených hodín a zhodnotili sa výsledky v porovnaní 

s tradičným vyučovaním. Vyučujúci si vymenili postrehy a získali inšpiráciu do ďalšej práce na zlepšenie 

edukačného procesu. 

8. Aktualizovať  školské vzdelávacie programy 

V súlade s projektom Erasmus+ KA1 – realizácia mobility, Tenerife, Španielsko s názvom „Spoznávanie 

nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov“  boli do ŠkVP 

doplnené témy do predmetov anglický jazyk, anglický jazyk v hotelierstve a gastronómii a  odborných 

gastronomických predmetov. 

9.  Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

Na základe prieskumu prostredníctvom Dotazníka na hodnotenie predmetu Odborný výcvik žiakmi sme   

zistili, že  máme rezervy v oblastiach komunikácie,  organizácie práce, hodnotenia. K jednotlivým 

oblastiam sme prijali opatrenia, ktoré sú v realizácií. 

    
d)  Vyhodnotenie plnenia cieľov v materiálno-technickej  oblasti: 
  
Zrealizované aktivity pre modernizáciu VVP a prostedia školy:  
 

- nákup mikrosystémov Panasonic pre učebný odbor kaderník, kozmetik v hodnote 167,80 €, 

- nákup strojčeka na strihanie vlasov, žehličky a fénov na vlasy do kaderníckeho salóna v hodnote 

488 €, 

- pre učebný odbor kozmetik boli zakúpené kreslo na líčenie LOOK s hlavovou opierkou v hodnote 

189,70 € a atypický stôl so zrkadlom v hodnote 306 €, 

- nákup nerezového plynového sporáka s elektrickou teplovzdušnou rúrou v hodnote 1 575,60 € pre 

pracovisko praktického vyučovania Beskyd učebný odbor kuchár, čašník / servírka a automatická 

práčka  v hodnote 449,00 €, 

- pre pracovisko praktického vyučovania Podzávoz, odbor cukrár sa zakúpili nerezové regály v počte 

2 kusov v hodnote 576 €, nerezové pracovné dosky v počte 6 kusov a v hodnote 1 008 € a nerezovú 

ručnú baličku v počte 1 kusu a v hodnote 212,82 €, spolu v celkovej hodnote 1 796,82 €, 

- počítače pre žiakov v počte 6 kusov  v celkovej hodnote 843 €, 

- úprava a zveľadenie okolia školy svojpomocne – zapojili sa učitelia a žiaci. Financovanie bolo 

prostredníctvom získaných grantov a projektov a z vlastných zdrojov. 

                   Definícia cieľa pre školský rok 2019/2020: 
Analyzovať podmienky SOŠ za účelom postupného zavedenia manažérstva kvality implementáciou 
modelu CAF vo vybraných oblastiach. 
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20. SWOT ANALÝZA 
 

Silné stránky školy: Slabé stránky školy: 

1. Predmetová odbornosť pedagogických 
zamestnancov 

1.Nedostatok kapitálových prostriedkov na riešenie  
energetickej revitalizácie objektov, opráv a údržby  

2. Participatívny štýl riadenia 2.Pomalá obnova fondu učebníc za nové 

3.Odborná úroveň vyučovania 3.Staré budovy, kde sa nachádzajú pracoviská 
praktického vyučovania pre gastronómiu 

4.Tvorivé schopnosti mnohých zamestnancov 4.Veľká vzdialenosť medzi jednotlivými budovami 
pracoviskami praktického vyučovania školy v rámci 
mesta 

5. Dobrý informačný systém školy, vybavenie učební, 
výučbové programy, možnosť realizovať externú časť 
MS na PC  

5.Nižší záujem rodičov o výchovno-vzdelávacie 
výsledky svojich detí 

6.Možnosť zahraničnej odbornej praxe – Cyprus, 
Karibik, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, 
Švajčiarsko 

6.Absencia kreatívnych voliteľných predmetov 
v ŠkVP 
 

7.Široký výber výučby cudzích jazykov 7.Slabšia počítačová gramotnosť niektorých 
pedagogických zamestnancov  

8.Organizovanie odborných kurzov (baristický, 
barmanský, someliérsky, animačný) na podporu 
rozvoja zručností žiakov a MOV 

8.Nevyužívanie celého programu ASC agendy 
 

9.Rekvalifikačné kurzy  v akreditovaných 
vzdelávacích programoch (čašník, servírka, kuchár, 
cukrár, kozmetik, kaderník) 

 

10.Široká ponuka záujmových krúžkov (jazykových, 
športových, odborných) 

 

11.Výhodná poloha budovy školy, príjemné 
prostredie 

 

12.Vybavenosť telocvičňami, ihriskom s umelým 
trávnikom, posilňovňou a pohybovým štúdiom 

 

13.Dobrá spolupráca so zriaďovateľom, mestom, 
radou školy, radou rodičov, žiackou ŠR, 
predmetovými komisiami 

 

14.Systém duálneho vzdelávania a individuálny 
odborný výcvik 

 

15.Školská psychologička  

Príležitosti: Riziká: 

1.Postavenie školy v regióne a rozvoj regiónu 
z hľadiska CR  

1.Demografický pokles populácie 

2.Záujem verejnosti o školu a jej služby 2.Vysoký počet stredných škôl v regióne 

3.Spolupráca školy so základnými, strednými 
a vysokými školami  

3.Celkový pokles záujmu o učebné odbory, 
mimoriadne o odbor  pekár, kuchár-cukrár 

4.Európska mobilita žiakov a pedagógov v odbornom 
vzdelávaní a príprave, Internacionalizácia školy 

4.Nestabilné  vedenie MŠVVaŠ, často meniaci sa 
ministri 

5.Možnosť ďalšieho vzdelávania zamestnancov 5.Často meniaca sa legislatíva 

6.Účasť na EXPO stredných škôl, DOD, výstavy 
žiackych produktov 

6.Zvyšovanie výdavkov na prevádzku 

7.Spolupráca s podnikateľskými subjektmi, zväzmi, 
komorami  

7.Strata motivácie pedagogických zamestnancov 
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8.ŠkVP - navrhnúť voliteľné predmety, zaradiť nový 
študijný odbor  

8.Zlá ekonomická a sociálna situácia niektorých 
rodín 

9.Zapájanie sa do odborných súťaží, súťaží na 
rôznych úrovniach 

 

10. Komplexné manažérstvo kvality   

 
Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:  
 

 Vo výchovno-vzdelávacom procese zavádzať prvky systému kvality školy, podporovať profesijný rozvoj 
zamestnancov, využívať neformálne a informálne vzdelávanie, uplatňovať interaktívne metódy a vedomosti zo 
vzdelávania, rozvíjať kritické myslenie žiakov a podporovať tímovú prácu žiakov, pravidelne monitorovať 
vedomostnú úroveň žiakov a odstraňovať zistené nedostatky. 

 Zefektívniť spoluprácu so základnými školami pri získavaní žiakov pre štúdium. 

 Podporovať spoluprácu s UNI, VŠ  pri príprave učiteľov a MOV. Umožňovať praktické 
              cvičenia študentom pripravujúcich sa na budúce učiteľské povolanie.  

 Získavať projekty z EF zamerané na mobilitu žiakov a pedagógov v odbornom vzdelávaní a príprave v súlade 

s Plánom európskeho rozvoja školy a potrieb školy.  

 Pokračovať vo výchovnom pôsobení na žiakov, aby si uvedomili sebazodpovednosť za svoje konanie a študijné 

výsledky. 

 Propagovať školu a vytvárať imidž školy s využitím účinných marketingových nástrojov a nástrojov podnikovej 

identity. 

 Zúčastňovať sa  súťaží, súťaží praktických zručností všetkých odborov na rôznych úrovniach. 

 Vytvárať priateľské prostredie, aby sa žiak cítil v škole bezpečne a v učiteľovi a MOV našiel odborníkov, ktorí ho 

pripravia nielen pre trh práce, ale aj pre život. 

21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA 
A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 

 
Kód Kód a názov 

študijných 
a učebných 
odborov   

Ukazovateľ 

celkový 
počet 

absolventov  

počet 
žiakov 

ďalšieho 
štúdia 

počet 
zamestnaných 

žiakov 

z toho: počet 
evidovaných 

nezamestnaných 
žiakov   k 15. 09. 

2019 

počet žiakov 
zamestnaných 
v odbore, ktorí 

vyštudovali 

6323 K 6323 K hotelová 
akadémia 

22 8 7 6 7 

6446 K 6446 K kozmetik 16 5 4 4 7 

6405 K 6405 K pracovník 
marketingu 

8 5 3 2 0 

6444 K 6444 K čašník, 
servírka 

11 0 10 8 1 

6445 K 6445 K kuchár
   

8 0 4 3 4 

2964 H 2964 H cukrár 11 7 3 3 1 

6460 H 6460 H predavač 3 1 2 2 0 

6444 H 6444 H čašník, 
servírka 

17 9 6 4 2 

6445 H 6445 H kuchár 11 2 8 6 1 

6456 H 6456 H kaderník 22 12 6 5 4 

6421 L 6421 L spoločné 
stravovanie 

6 0 3 2 3 

6411 L 6411 L prevádzka 
obchodu 

4 0 1 1 3 

Spolu: 139 49 57 46 33 



 36 

 
22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 
 

Súčasná doba kladie čoraz väčšie nároky na psychiku človeka. Nárast informácií, životná úroveň, 
životné tempo a meniace sa podmienky v oblasti školstva kladú vysoké nároky na psychickú zdatnosť žiakov 
i pedagogických zamestnancov. Preto je dôležité v podmienkach školy dodržiavať zásady duševnej hygieny. 
V tejto súvislosti sa vedenie školy snaží o dodržiavanie určitých zásad v organizácii práce pedagogických 
zamestnancov i v organizácii práce žiakov. Ide o dodržiavanie rytmu práce, dodržiavanie poriadku a striedanie 
odpočinku a práce pri rešpektovaní výkonnostnej krivky v priebehu dňa.  
 Psychohygienické podmienky sú prispôsobené personálnym a priestorovým podmienkam školy 
a primerane zodpovedajú základným potrebám žiakov a učiteľov.  
 Každá z učební je funkčne vybavená. Škola disponuje niekoľkými odbornými učebňami. Má vlastnú 
telocvičňu, ihrisko, nemá vlastnú jedáleň. Zrekonštruované sú hygienické zariadenia, vytvorená je zóna na 
oddych ako čitateľský kútik. 
 Štruktúra vyučovacích hodín a prestávok je v súlade s platnou legislatívou. Pitný režim je zabezpečený 
prostredníctvom školského bufetu a žiaci a zamestnanci majú možnosť sa stravovať v školských jedálňach 
susedných stredných škôl a vo vlastnom zariadení PPV Beskyd. 
 Škola zabezpečuje dostatočnú informovanosť a sústavnosť v riadiacej práci a dbáme na dodržiavanie 
medziľudských vzťahov. 

 
 

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 
Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2018/2019: 
 

Zaradenie Názov krúžku 
Počet 
žiakov 

Vedúci krúžku 
(meno a priezvisko) 

Spoločensko-vedné Informačné noviny v škole 14 PaedDr. Oľga Králiková 

Korešpondencia v administratíve 13 Ing. Eva Brezovská 

Finančná gramotnosť v praxi 19 Ing. Marcela Kašubová 

Účtovníctvo v praxi 14 Ing. Elena Korduliaková 

Kultúra spoločenského správania 12 Ing. Mária Hrušková 

Nemecky s úsmevom 14 Ing. Zuzana Švejdová 

Taliančina hrou 17 Ing. Zuzana Švejdová 

Komunikácia v anglickom jazyku 12 Ing. Slavka Jašurková 

Zmaturuj z francúzštiny 12 PaedDr. Silvia Okuliarová 

Testovanie z angličtiny 12 Mgr. Nataša Krulikovská 

Slovenčina krok za krokom  12 Mgr. Magdaléna Sihelníková 

Aktivity v SLJ 13 Mgr. Anna Krkošková 

Príprava na maturitu z ANJ 12 Ing. Martina Sloviaková 

Nemecký jazyk v službách 14 Ing. Ľubica Horváthová 

Základy anglickej gramatiky 2 12 Mgr. Ida Kurzyszová 

Multimédia  12 Ing. Marcela Kubalíková 

Športové Atletika/fitbox 16 PaedDr. Anna Skorková 

Plavecký krúžok  14 Mgr. Miroslav Kardoš 

Iné Školské rozhlasové vysielanie  13 PaedDr. Silvia Okuliarová 

Someliérsky krúžok  12 RNDr. Dušan Kormanec 

Gastronómia a cestovný ruch  13 Ing. Pavol Straka 

Príroda okolo nás 15 Ing. Pavol Pončka 

Cestovateľ 13 Ing. Mária Janíčková 

Modelujeme a zdobíme 14 Ing. Erika Liščáková 

Carving a miešané nápoje 14 Mgr. Marta Škoríková 

Enviro aktivity 12 Ing. Eva Poláčková 
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- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových olympiád 
a postupových súťaží (nie regionálne kolá): 
 

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo O Najkrajšiu tortu Slovenska v Púchove 
11. 10. 2018 
            

 

Weronika Anna Lewická  
Katarína Poláčková 

zlatá medaila 
 

strieborná medaila 
 

Žilinská gastronomická jeseň 2018 
8. 11. 2018             
             

Matúš Hulák 
Petra Michalinová 
 

zlaté pásmo –  
2. miesto 

Žilinská gastronomická jeseň 2018 
8. 11. 2018             
             

Peter Balala   1.miesto 
absolútny víťaz 

 

7. ročník TOP cukrár 2019 Liptovský 
Mikuláš   
3. 4. 2019 

Weronika Anna Lewická  
Nikola Gálová 

strieborné pásmo  

SOČ – Taliančina v „Kocke“ Dominika Brodová 
Nikola Pápolová 
Danila Baránková 

2. miesto 

SOČ – Slovenská kuchyňa v novom šate Peter Balala 3. miesto 

SOČ – Olympijské a športové zbierkové 
predmety našej školy 

Samuel Gajdičiar 3. miesto 

Realitný vodičák  družstvo  3. miesto 

Môj originálny čitateľský denník  Patrícia Činčalová 1. miesto 
Celoslovenské 
kolo  

Gastro Junior Skills Slovakia Metro Cup – 
kuchár  
Nové Zámky 
4. 12. 2018  

Peter Balala   zlaté pásmo, postup 
do súťaže Gastro 
Junior Skills Slovakia 
v Bratislave 

Gastro Junior Skills Slovakia Bratislava 
24. 1. 2019 

Weronika Anna Lewická  
Natália Jopčíková 

strieborné pásmo  

Gastro Junior Skills Slovakia Bratislava 
24. 1. 2019 

Peter Balala tretie miesto 
a postup do výberu 
EURO Skills-
Rakúsko v meste 
Gráz  

Skills Slovakia 2018 Juvyr – Súboj 
o kaderníckeho Oskara „Zlaté nožnice“  
5. 10. 2018 

Aneta Budošová 3. miesto 

Interbeauty Trophy 2019  
8. 2. 2019 Bratislava EXPO 
kozmetik 

Nikola Ballonová 2. miesto  

Interbeauty Trophy 2019  
8. 2. 2019 Bratislava EXPO 

Aneta Budošová 3. miesto 

Celoštátna súťaž v darčekovom balení 
s medzinárodnou účasťou v Bratislave 
28. 3. 2019 

Darina Kuricová strieborné pásmo 

SOČ – Taliančina v „Kocke“ 
23. 4. - 26. 4 .2019, Košice 

Dominika Brodová 
Nikola Pápolová 
Daniela Baránková 

bez umiestnenia 
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Vyznanie matke  
7.5.2019, Synagóga Šurany 

Matej Minárik  
Klára Machýlová 
Lucia Jašurková 

1. miesto  
3. miesto 
3. miesto 

Medzinárodné 
kolo 

Coulinaryworld cup 2018 
v Luxembursku - svetová      súťaž  za 
Žilinský zväz kuchárov a cukrárov  
22. 11. - 25. 11. 2018  
 

Peter Balala  bronzové pásmo 

Čína- THE BELT AND ROAD 
INTERNATIONAL SKILLS 
26. 5. - 31. 5. 2019 
 

Peter Balala 7.miesto 
v celosvetovej súťaži 
v Číne zo 17 
účastníkov 

Medzinárodná súťaž škôl v darčekovom 
balení: Tvoríme pre radosť iných v SŠTaS 
Karviná 11. 4 2019 

Darina Kuricová cena diváka 

 
 
 
- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží (nie 
regionálne kolá): 
 

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  

(družstvo chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo Atletika družstvo 4. miesto 

   

   

   

 
 

 
 
 
 
 
Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský 
rok 2018/2019 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 

 
Dátum: 14.10.2019  
 
 
 
Podpis riaditeľky a pečiatka školy:      Ing. Ľudmila Verčimáková 
               riaditeľka školy, v. r.  


