
                Stredná odborná škola 

    Jarmočná 108,  064 01 Stará Ľubovňa 
  

 

 

 

tel. č.: 052/71 643 11 

  

e-mail: sekretariat@sosjsl.sk,  web: www.sosjsl.edupage.org  

 

 
 

 
 
 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy,  

 jej výsledkoch a podmienkach školy 

za školský rok 2019/2020 

 
 

 

 
 

 

September 2020                             PaedDr. Vladimír Buvalič  

                                                                       riaditeľ školy 

 

mailto:sekretariat@sosjsl.sk
http://www.sosjsl.edupage.org/


 2 

(1) 
 

a) Základné identifikačné údaje o škole 
 

 
1. Názov školy: 

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

 

2. Adresa školy 

Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa 

 

3. Tel. a faxové čísla školy 

Telef. číslo: 052/71 643 11 

Faxové číslo: 052/71 643 19;  052/71 643 14  

 

4. Internetová a elektronická adresa školy 

webové sídlo: www.sosjsl.edupage.org,   

e-mail:  sekretariat@sosjsl.sk,   sekretariat@sos-jarmocna-sl.vucpo.sk 

 

5. Údaje o zriaďovateľovi 

Zriaďovateľom školy je Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 

6.  Vedúci zamestnanci školy: 

A) PaedDr. Vladimír Buvalič – riaditeľ školy 

B) RNDr. Peter Petrík - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie – všeobecno-

vzdelávacie predmety 

C) Mgr. Ján Bondra - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie – odborné predmety 

D) Ing. Mgr. Miroslav Knap – zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie 

E) Bc. Anna Kseňáková – vedúca Elokovaného pracoviska, Lomnička 150 

F) Mgr. Anna Štucková – vedúca úseku technicko-ekonomických činností 

     

Ďalší vedúci zamestnanci školy: 

G) Mgr. Alţbeta Štefančíková – hlavný majster odbornej výchovy pre  skupiny 

študijných a učebných odborov a ich zameraní – 64 ekonomika a organizácia,  

obchod a sluţby, 29 potravinárstvo 

H) Mgr. Miroslav Mytník – hlavný majster odbornej výchovy pre  skupiny študijných 

a učebných odborov a ich zameraní -  36 stavebníctvo, geodézia a kartografia, 45 

poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, 31 textil a odevníctvo, 33 

spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 

 

Odborní zamestnanci školy: 

Mgr. Dáša Senková - školský špeciálny pedagóg 

 

7.  Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy 

 

A) Rada školy 

Pri SOŠ, Jarmočná 108 pracovala Rada školy v tomto zložení: 

za kategóriu zriaďovateľa:  Ing. Peter Sokol, MUDr. Peter Bizovský, MPH;  

 Mgr. Ľudmila Stašáková, Mgr. Mária Kovalčíková 

http://www.sosjsl.edupage.org/
mailto:sekretariat@sosjsl.sk
mailto:sekretariat@sos-jarmocna-sl.vucpo.sk
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zástupca zamestnancov (úsek TEČ): Mgr. Mária Patorajová  

zástupca pedagogických zamestnancov (úsek PV): Mgr. Milan Ondrej  

zástupca pedagogických zamestnancov (úsek TV): Ing. Peter Štucka  

3 zástupcovia rodičov 

1 zástupca ţiakov : Júlia Filičková 

 

B) Iné poradné orgány školy: 

1) stále poradné orgány a komisie: 

 

- Ţiacka školská rada 

- Pedagogická rada školy 

- Kolégium riaditeľa      

- Gremiálna a operatívna porada 

- Pracovné porady  

- Predmetové komisie (ďalej len PK) 
 

1. predmetová komisia  všeobecno-vzdelávacích a spoločenskovedných predmetov  

                                                                   vedúca PK: Mgr. Iveta Kuzárová  

 

2. predmetová komisia cudzích jazykov 

  vedúca PK: PaedDr. Adriana Gergelyová 

 

3. predmetová komisia telesnej výchovy a športu 

  vedúci PK: PaedDr. Dana Joštiaková 

 

4. predmetová komisia prírodovedných predmetov 

  vedúca PK: Ing. Zuzana Pekárová 

 

5. predmetová komisia odborných predmetov pre skupiny študijných a učebných 

odborov, 63 ekonomika a organizácia, obchod a sluţby I, 64 ekonomika a 

organizácia, obchod a sluţby II, 29 potravinárstvo 

  vedúca PK: Ing. Petra Romanová 

 

6. predmetová komisia odborných predmetov pre skupiny študijných a učebných 

odborov  42, 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, 31 textil 

a odevníctvo 

  vedúci PK: Ing. Jozef Čanda 

 

7. predmetová komisia odborných predmetov pre skupiny študijných a učebných 

odborov 36 stavebníctvo, geodézia a kartografia, 33 spracúvanie dreva a výroba 

hudobných nástrojov 

                                                                    vedúca PK: Ing. Vincent Sokolák 
 

 

2) Ďalšie poradné orgány školy: 

- Výchovný poradca – PaedDr. Adriana Gergelyová 

- Školský špeciálny pedagóg - Mgr. Dáša Senková  

- Komisia pre prípravu prijímacieho konania 

- Komisia pre prípravu maturitných skúšok 

- Komisia pre stredoškolskú odbornú činnosť 
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- Komisia pre komisionálne skúšky a iné  

- Stravovacia komisia   

- Komisia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

- Inventarizačná, vyraďovacia a likvidačná komisia 

- Škodová a odškodňovacia komisia 

 

Koordinátori školských výchovno-vzdelávacích projektov : 

A) Koordinátor pre činnosť ţiackej školskej rady – Mgr. Antónia Merklová, 

B) Koordinátor projektu Škola podporujúca zdravie - PaedDr. Dana Joštiaková, 

C) Koordinátor prevencie – Ing. Petra Romanová  

D) Koordinátor projektu environmentálnej výchovy a enviroprojektov  

E) Koordinátor výchovy k manţelstvu a rodičovstvu – PaedDr. Adriana Gergelyová 

F) Koordinátor informatizácie - Ing. Viera Sroková 

G) Koordinátor stredoškolskej odbornej činnosti - PaedDr. Adriana Gergelyová   

H) Špecialista pre propagáciu a dokumentáciu aktivít školy - Mgr. Iveta Kuzárová 

I) Špecialista na výchovu a vzdelávanie ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

- Mgr. Dáša Senková 

 

 
 

b) Údaje o počte žiakov školy, vrátane žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami 

 
 

Celkový počet ţiakov k 15. 9. 2019:  344 ţiakov (Stará Ľubovňa + Lomnička) 

Z toho ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 44 ţiakov 

 

Celkový počet ţiakov k 31. 8. 2020:  315 ţiakov (Stará Ľubovňa + Lomnička) 

Z toho ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 39 ţiakov 

 
 
 

 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základnej 
školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov  na prijímacích 
skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredných 
školách 

 
 

 
 
 

d) Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka strednej školy;  
údaje o počte  a  úspešnosti uchádzačov na prijatie 

 
 

V školskom roku 2019/2020 bolo spolu prijatých a  zapísaných do tried  1. ročníka strednej 

školy do jednotlivých študijných a učebných odborov  121  ţiakov. 
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Kritériá k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2019/2020 a podmienky pre prijatie 

uchádzačov na štúdium do tried 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 úspešne splnilo 121 

ţiakov.  Uchádzači o štúdium v študijnom odbore hotelová akadémia konali prijímaciu 

skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a zvoleného cudzieho jazyka,  uchádzači o 

štúdium v učebných odboroch boli prijatí bez prijímacích skúšok v zmysle schváleného 

počtu ţiakov na základe umiestnenia v celkovom poradí uchádzačov. 

 

Počty prijatých a zapísaných ţiakov do tried 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 

 

5-ročný študijný odbor:  

1 trieda: 6323 K  hotelová akadémia - 18  

 

3-ročné učebné odbory:     
1 trieda:   3355 H  stolár – 9  

 3661 H  murár – 9 

 

1 trieda: 6445 H  kuchár - 9 

   6456 H  kaderník – 8 

      

1 trieda  4561 H 03 poľnohospodár – sluţby – 15 

 3661 H  murár – 6 

  

študijné odbory nadstavbového  štúdia: 

1 trieda:             3659 L  stavebníctvo - 7 

 6421 L  spoločné stravovanie - 8 

 6426 L  vlasová kozmetika - 4  

  

učebné odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi: 

   3161 F  praktická ţena - 10 

 3686 F  stavebná výroba  - 12 

         4579 F  lesná výroba – 7 

    

Nenaplnenosť jednotlivých študijných a učebných odborov: 

 

Škola nenaplnila plánované počty ţiakov pre prijatie na štúdium v školskom roku 2019/2020 

v týchto študijných odboroch: 
 

3650 M  staviteľstvo   

3656 K  operátor stavebnej výroby 

4211 M 16  záhradníctvo - záhradná a krajinárska tvorba  

6405 K  pracovník marketingu 

6444 K  čašník, servírka 

6445 K  kuchár 

 

Škola nenaplnila plánované počty ţiakov pre prijatie pre školský rok 2019/2020 v týchto 

učebných odboroch: 
 

3668 H  montér suchých stavieb 

6444 H  čašník, servírka  

6445 H  kuchár 
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Počet tried plánovaných odborov v školskom  roku 2019/2020: 

- 5-ročné študijné odbory : 1 trieda 

- 3-ročné učebné odbory: 3 triedy 

- 2-ročné nadstavbové štúdium: 1 trieda 

- 2-ročné učebné odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi: 2 triedy 

 

 

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

 

 

A) Výsledky klasifikácie prospechu, dochádzky a správania ţiakov k 30.6.2020( Stará    

      Ľubovňa) 
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I.HOA 19/1 19 5 5 9 0 0 0 0 0 0 1,99 0 0 0 630 3 

I.KHC 15/4 14 0 1 13 0 0 0 0 0 1 2,88 5 1 0 926 183 

I.MSK 11/2 11 1 1 9 0 0 0 0 0 0 2,58 0 0 0 435 8 

I.SVS 17/3 16 0 4 12 0 0 0 0 0 1 2,58 0 0 0 222 8 

II.HOA 18/1 18 3 6 9 0 0 0 0 0 0 2,08 0 1 0 470 34 

II.KHC 22/9 21 2 4 15 0 0 0 0 0 1 2,37 3 2 0 991 280 

II.SVS 15/1 15 0 5 10 0 0 0 0 0 0 2,40 0 0 0 951 107 

III.HOA 32 32 5 11 16 0 0 0 0 0 0 2,04 0 0 0 1085 58 

III.KHC 23 23 1 8 14 0 0 0 0 0 0 2,47 4 0 0 897 114 

IV.HOA 19/1 18 3 5 10 0 0 0 0 0 1 2,08 0 0 0 524 23 

V.HOA 22/1 22 8 4 10 0 0 0 0 0 0 1,98 0 0 0 1071 34 
Spolu 213/23 209 28 54 127 0 0 0 0 0 4 2,31 12 4 0 8202 852 

 

Priemerný počet vymeškaných ospravedlnených hodín na 1 ţiaka je:  38,50 
Priemerný počet vymeškaných neospravedlnených hodín na 1 ţiaka je:  4 
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B) Výsledky klasifikácie prospechu, dochádzky a správania ţiakov k 30.6.2020 

     (Lomnička) 
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I.MUP 21/21 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0  0 0 0 378 0 

I.PRZ 10/10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0  0 0 0 230 0 

I.SLV 12/12 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0  0 0 0 252 0 

II.MUP 20/17 20 0 2 18 0 0 0 0 0 0 2,59 1 1 0 780 67 

II.PRZ 8/8 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0  0 0 0 326 64 

II.SLV 17/17 17 0 0 17 0 0 0 0 0 0  0 0 0 384 54 

III.MUP 14/14 14 0 1 13 0 0 0 0 0 0 2,40 0 0 0 381 9 

Spolu 102/99 102 0 3 99 0 0 0 0 0 0 2,49 1 1 0 2731 194 

 

 

Priemerný počet vymeškaných ospravedlnených hodín na 1 ţiaka je:  26,77 

Priemerný počet vymeškaných neospravedlnených hodín na 1 ţiaka je:  1,9 

 

 

 

C) Údaje  o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie  na maturitnej skúške 2020 
 

V školskom roku 2019/2020 sa rozhodnutím ministra  školstva, vedy, výskumu a športu SR 

zrušila externá časť a písomná forma internej časti maturitnej. Interná časť maturitnej 

skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zloţky maturitnej skúšky 

vykonala iba administratívne s výnimkou dobrovoľnej maturitnej skúšky. 

 

Počet prihlásených ţiakov na MS : 41 

Externú časť maturitnej skúšky konalo: 0 

Neúspešní ţiaci na externej časti maturitnej skúšky:  0 

Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky konalo: 0 

Neúspešní ţiaci na písomnej forme internej časti maturitnej skúšky: 0  

 

Praktickú časť odbornej zloţky maturitnej skúšky konalo: 37 ţiakov 

Neúspešní ţiaci z praktickej časti odbornej zloţky maturitnej skúšky: 0 ţiakov 

Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky konalo: 37 ţiakov 

Neúspešní ţiaci na ústnej forme internej časti maturitnej skúšky z predmetov :  0 

 

Dobrovoľná maturitná skúška – nemecký jazyk : 5 ţiakov 
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Dosiahnuté výsledky z internej časti maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy: 

 

Maturitný predmet Počet ţiakov 

Ústna forma 

Ø známka 

Slovenský jazyk 37 2,97 

Anglický jazyk 28 2,32 

Nemecký jazyk 10 2,30 

Ruský jazyk 4 3,50 

Praktická časť odbornej zloţky 37 1,54 

Teoretická časť odbornej zloţky 37 2,32 

 

 

 

Študijný odbor 
Počet 

ţiakov 

Praktická časť OZ 

Ø známka 

Teoretická časť 

OZ 

Ø známka 

Hotelová akadémia 22 1,18 2,27 

Vlasová kozmetika - 

nadstavbové štúdium   
3 1,66 2,33 

Stavebníctvo - nadstavbové 

štúdium   
6 2,16 2,33 

Spoločné stravovanie -

nadstavbové štúdium   
6 2,16 2,50 

 

 

 

Celkové hodnotenie: 

     Organizácie maturitnej skúšky 2020 sa uskutočnila v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách 

v znení neskorších predpisov, Rozhodnutia ministra školstva o termínoch a organizácii 

internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku, číslo 

2020/9826:7-A2200 zo dňa 23.4.2020 a Rozhodnutia riaditeľa SOŠ Jarmočná 108, Stará 

Ľubovňa o určení skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavajú do 

hodnotenia maturitného predmetu maturitnej skúšky v jednotlivých študijných odboroch, 

číslo: L-2020/12-SOSJ-009-1 zo dňa 27. 4. 2020 

 

Predmetové maturitné komisie pracovali zodpovedne. Dbali na presnosť stanovenia 

výslednej známky. Pedagogická dokumentácia a všetky poţadované tlačivá  boli pripravené 

podľa pokynov a usmernení v súlade s platnou legislatívou a vyššie spomenutými 

rozhodnutiami..  Organizačné zabezpečenie a harmonogram  kontroly aritmetického 

priemeru a výslednej známky v jednotlivých maturitných predmetoch boli vypracované 

precízne.  

Maturitná skúška prebehla bez akýchkoľvek problémov.                                                          

Ţiaci výsledné hodnotenie prijali bez výhrady a nikto neprejavil záujem o opravu pridelenej 

známky. 
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   Výsledky záverečných skúšok v školskom roku 2019/2020 

 
 

 

 

 

Učebný odbor 

 

Počet ţiakov 

N
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     S
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3161 F praktická ţena - Lomnička 

 

8 

 

2 

 

3 

 

3 

 

8 

 

0 

 

0 

 

3661 H murár – Lomnička 

 

4 

 

0 

 

1 

 

3 

 

4 

 

0 

 

0 

 

3686 F stavebná výroba -Lomnička 

 

6 

 

0 

 

3 

 

3 

 

6 

 

0 

 

0 

 

4579 F lesná výroba - Lomnička 

 

11 

 

0 

 

1 

 

10 

 

11 

 

0 

 

0 

4561 H 03 poľnohospodár – sluţby 

Lomnička 

 

6 

 

0 

 

2 

 

4 

 

6 

 

0 

 

0 

 

 6489 H hostinský, hostinská 

 

7 

 

2 

 

2 

 

3 

 

7 

 

0 

 

0 

 

3661 H murár  

 

4 

 

3 

 

1 

 

0 

 

4 

 

0 

 

0 

 

6445 H kuchár  

 

10 

 

1 

 

3 

 

6 

 

10 

 

0 

 

0 

 

2964 H cukrár  

 

6 

 

0 

 

2 

 

4 

 

6 

 

0 

 

0 

 

Spolu 

 

62 

 

8 

 

18 

 

36 

 

62 

 

0 

 

0 

 

Záverečné skúšky 

- harmonogram záverečných skúšok spracuje ZRPV do 15. mája, 

- témy na záverečnú skúšku, jej písomnú, praktickú a ústna časť po prerokovaní 

v predmetových komisiách  schvaľuje  riaditeľ školy do 15. apríla, 

- termín vymenovania predsedov skúšobných komisií Okresným úradom v Prešove  je 

do 15. apríla, 

- členov skúšobnej komisie z pedagogických zamestnancov školy vymenúva riaditeľ 

školy do 30.apríla, 

- delegovaného zástupcu stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie 

vymenúva riaditeľ školy za stáleho člena skúšobnej komisie do 15. mája, 

- vymenúvací dekrét a harmonogram organizácie záverečnej skúšky zašle riaditeľ 

školy zástupcovi stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie do 25. mája, 

- témy na jednotlivé časti záverečnej skúšky predkladá riaditeľ školy stavovskej 

organizácie alebo profesijnej organizácie najneskôr do 07. mája, 

- stavovská organizácia alebo profesijná organizácia sa písomne vyjadrí k obsahu 

záverečnej skúšky najneskôr do 25. mája 
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f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov  a ich 
zameraní, v ktorých škola zabezpečuje  výchovu 
a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 

 

Študijné odbory: 
6323 K  hotelová akadémia 

 

Denné nadstavbové štúdium 
3659 L stavebníctvo  

6421 L spoločné stravovanie 

6426 L vlasová kozmetika 

 

Učebné odbory: 
2964 H            cukrár     

3355 H  stolár 

3661 H murár 

4561 H 03 poľnohospodár so zameraním – sluţby 

6445 H  kuchár 

6456 H kaderník 

6489 H   hostinský 

 

Učebné odbory so zvlášť upravenými učebnými plánmi: 

3161 F             praktická ţena   

3686 F            stavebná výroba 

4579 F lesná výroba 

 

Experimentálne overovanie: 

Škola neoverovala ţiadny experimentálny  študijný alebo  učebný odbor. 

 

 

 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného  
predpokladu pedagogických zamestnancov školy  

 

 

Veková štruktúra pedagogických zamestnancov 

 

Vek 
Do 30 

rokov 

31 – 40 

rokov 

41 – 50 

rokov 

51 – 60 

rokov 

nad 60 

rokov 
spolu 

Priemerný 

vek 

Počet 

zamestnancov 

2 12 11 18 7 50 49,22 

Z toho ţeny 2 8 7 11 2 30 46,67 

 

 

Kvalifikačná štruktúra pedagogických zamestnancov 

Počet učiteľov 27 Kvalifikovaných 25 

Z toho externých  Nekvalifikovaných 2 
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  Doplňujúcich si kvalifikáciu  

  Učitelia s 1. kvalifikačnou skúškou 8 

  Učitelia s 2. kvalifikačnou skúškou 14 

  Učitelia s vedecko-akademickou hodnosťou 4 

 

Počet majstrov 

odbornej výchovy 

 

23 

Z toho s VŠ vzdelaním:  

1. stupňa 

2. stupňa 

Z toho MOV s 1. kvalifikačnou skúškou 

Z toho MOV s 2. kvalifikačnou skúškou 

 

10 

10 

12 

4 

  ÚSO s 1. atestáciou  1 

  So SŠ vzdelaním a DPŠ   1 

  So SŠ bez DPŠ 1 

 

Veková štruktúra odborných zamestnancov 

Vek 
Do 30 

rokov 

31 – 40 

rokov 

41 – 50 

rokov 

51 – 60 

rokov 

nad 60 

rokov 

Všetkých 

zamestnancov 

spolu 

Priemerný 

vek 

Počet 

zamestnancov 

       

Z toho ţeny        

 

Kvalifikačná štruktúra odborných zamestnancov 

Počet odborných zamestnancov  Kvalifikovaných  

Z toho externých  Nekvalifikovaných  

  Doplňujúcich si kvalifikáciu  

  Odborní zamestnanci s 1. kvalifikačnou 

skúškou 

 

  Odborní zamestnanci s 2. kvalifikačnou 

skúškou 

 

  Odborní zamestnanci s vedecko-

akademickou hodnosťou 

 

 

Veková štruktúra pedagogických zamestnancov – asistent učiteľa 

Vek 
Do 30 

rokov 

31 – 40 

rokov 

41 – 50 

rokov 

51 – 60 

rokov 

nad 60 

rokov 

Všetkých 

zamestnancov 

spolu 

Priemerný 

vek 

Počet 

zamestnancov 
 1 1 1  3 44,67 

Z toho ţeny  1 1 1  3 44,67 

 

Počet nepedagogických zamestnancov:  21 

z toho na úseku technicko-ekonomických činností: 17 

školská jedáleň: 4  
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h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 
školy 

 
 
V školskom roku 2019/2020 sa pedagogickí zamestnanci školy zúčastňovali v ďalších 

formách vzdelávania v zmysle vypracovaného Plánu kontinuálneho vzdelávania pre školský 

rok 2019/2020. 

 

 

 

 

i) Údaje o aktivitách  a prezentácii školy na verejnosti 
 

 
V rámci činnosti predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry a 

spoločenskovedných predmetov  boli v školskom roku 2019/2020 realizované tieto aktivity: 

 

 

1. polrok 

 

Vedúca PK: Mgr. Iveta Kuzárová  - učiteľka SJL, OBN  

členovia:     

1. Mgr. Antónia Merklová - učiteľka SJL,DEJ 

2. PhDr. Mária Mytníková            - učiteľka SJL, DEJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Predmetová komisia SJL a spoločenskovedných predmetov pracuje podľa Plánu práce PK 

na školský rok 2019/2020, v 1. polroku tohto školského roka zasadala  dvakrát a plnila úlohy 

vyplývajúce zo septembrového a januárového zasadnutia.  

 

Záujmová činnosť: 

 Školský literárny časopis ŠUM – Mgr. Kuzárová, 

 Ţiacka školská rada – Mgr. Merklová. 

Vzdelávacia oblasť: 

Hodnotenie plnenia časovo-tematických plánov: 
Časovo-tematické plány vypracované a schválené na prvom zasadnutí PK: 

 ročné tematické plány z jednotlivých predmetov, 
 ročné individuálne tematické plány zo SJL pre ţiakov so ŠVVP. 

Jednotlivé plány sa plnia priebeţne, nevyskytujú sa výraznejšie rozdiely medzi 

naplánovaním a reálnym stavom.  

Vstupné diagnostické diktáty a testy: 
 Zrealizované v jednotlivých ročníkoch študijných odborov a 1.ročníku učebných 

odborov. 
 Testy boli prekonzultované so špeciálnym pedagógom Mgr. Senkovou, zohľadňujú 

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby začlenených ţiakov.  
 Vstupné testy boli zamerané na prácu s textom a čítanie s porozumením, literárne 

a gramatické úlohy vyţadovali triedenie a výber z dosiahnutých vedomostí. 
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 Pretrváva klesajúca tendencia vedomostnej úrovne a písomného i ústneho prejavu 

ţiakov prichádzajúcich do prvého ročníka učebných odborov a následne do 

nadstavbového štúdia. 
 

Najčastejšie nedostatky – diktát: 
 Ťaţko rozlíšiteľné tvary písmen i slov, nezáujem o zlepšenie, 
 pravopis vlastných/všeobecných podstatných mien, viacslovných názvov,  
 pravopis prídavných mien - N pl., 
 rozlišovanie/pravopis prídavných mien pri skloňovaní – napr. pekných/cudzích, 
 rozlišovanie/pravopis vzorov podstatných mien pri skloňovaní – napr. psy/psi, 

chlapi/duby, ţeny/kosti, ... 
 písanie vybraných slov, 
 písanie diakritických znamienok a grafém i, j, ä,  
 pravopis predloţiek s, so, z, zo, 
 písanie predloţkových spojení, napr. predomnou, sním,... 
 písanie čiarky v súvetí a jednoduchej vete.  

 

Nedostatky - test: 
 u zvyšujúcej sa skupiny študentov učebných odborov a nadstavbového štúdia 

nezáujem o dosiahnutie dobrého výsledku, 
 nepozornosť pri čítaní úlohy – pozornosť zameraná na časť (začiatok) úlohy a 

následná nepresná odpoveď (napr. práca so zlým odsekom), 
 čítanie s porozumením - mechanické čítanie textu bez hľadania súvislostí,  
 nepozornosť pri práci s textom, 
 slabé poznatky z jazyka uţ u väčšiny ţiakov prvých ročníkov - problémy so 

slovnými druhmi, veľké nedostatky v určovaní vetných členov, druhov viet, veľmi 

slabá slovná zásoba. 

 

 I.HOA I.KHC I.MSK I.SVS 

vstupný diktát  Ø 4,0 4,14 4,80 4,42 

vstupný test  Ø 2,7 3,92 3,63 3,63 

 

Vyučovací proces, príprava ţiakov a ich výsledky 

Pretrvávajúce problémy na hodinách predmetu slovenský jazyk a literatúra: 
 Mechanické prijímanie informácií bez  záujmu precvičovať problémovú úlohu na 

vyučovacej hodine i doma. 
 Chýbajúca sebakontrola – spätná väzba po vyriešení úlohy. 
 Nezáujem o následné vzdelávanie, precvičovanie zručností a upevňovanie 

vedomostí. 
 Silný vplyv nárečia a sociálneho prostredia, napr. pravopis, slovná zásoba. 
 Vysoká absencia ţiakov na vyučovacích hodinách. 
 Vyhýbanie sa preverovaniu vedomostí, následný nedostatok známok. 
 Slabá, väčšinou ţiadna príprava na vyučovanie. 
 U problémových ţiakov odmietanie dodrţiavať na vyučovacích hodinách vopred 

dohodnuté pravidlá, napr. odloţiť/ nepouţívať mobilné telefóny. 
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 Nezáujem ţiakov, vrátane študujúcich podľa  IUP, o konzultácie či doučovanie. 
 Zvyšujúci sa počet ţiakov prichádzajúcich zo základných škôl, hlavne do učebných 

odborov, s veľmi nízkou vedomostnou úrovňou a nedostatočnou pracovnou 

disciplínou. 
 Dobrá známka ako demotivačný činiteľ – ţiak získava pocit, ţe viac nemusí 

pracovať, stráca záujem o vyučovací proces. 
 Zvyšujúca sa poţiadavka ţiakov len o písomnú formu odpovede (problém 

s formuláciou odpovedí, výberom jazykových prostriedkov, s rýchlejšou reakciou na 

poţiadavku učiteľa). 

 

Počet ţiakov s nedostatočným prospechom za I. polrok šk. r. 2019/2020: 
 III.KHC:  2 ţiaci, obaja IUP (neúčasť na konzultáciách a skúške), 
 I.SVS:  3 ţiaci, jeden IUP (neúčasť na konzultáciách a skúške), 
 II.SVS: 4 ţiaci, 

 dvaja IUP (neúčasť na konzultáciách a skúške),  
 jeden zdravotne  znevýhodnený (nezáujem ţiaka o vyučovací proces, 

prípravu na vyučovanie i nezáujem o doučovanie, jeho výsledné 

hodnotenie konzultované so špeciálnym pedagógom, zákonným zástupcom 

a centrom špeciálno-pedagogického poradenstva), 
 jeden ţiak neklasifikovaný (vysoká absencia a následne nedostatočný počet 

známok). 
 

Odstraňovanie nedostatkov: 
 Snaha precvičovať pravopis s následnou analýzou chýb, upozorňovať na chyby pri 

akomkoľvek písomnom  či ústnom prejave v ktoromkoľvek predmete.  
 Príprava úloh zameraných na tvorivosť a čítanie s porozumením nielen pri preberaní 

nového učiva, ale i precvičovaní či upevňovaní získaných poznatkov. 
 Motivovanie pochvalou za prejavenú snahu a prácu ţiakov i oceňovanie dobrou 

známkou pri mimoriadnom či nadpriemernom výkone ţiaka.  
Bez záujmu ţiakov o zvyšovanie svojej vedomostnej úrovne je však ťaţké dospieť 

k akémukoľvek zlepšeniu. 
 

Začlenení ţiaci vo vyučovacom procese 

Pri práci so začlenenými ţiakmi : 

 sa zohľadňuje zdravotný stav ţiakov i ich ŠVVP.  
 pripravujú primerané úlohy - moţnosť výberu odpovedí, predĺţenie času na riešenie 

úloh, 
 hodnotenie sa realizuje podľa pokynov špeciálneho pedagóga, 
 umoţňuje sa výber medzi ústnou a písomnou formou odpovede.   

Najčastejšie (pretrvávajúce) problémy súvisiace so vzdelávaním problémových ţiakov so 

ŠVVP: 

 náročnosť a rozsah učiva pre ţiakov študijných odborov a nadstavbového štúdia 

(ťaţká zvládnuteľnosť úloh zameraných na čítanie s porozumením), 
 nepravidelná príprava ţiakov, 
 častá absencia pre chorobu 
 u niektorých ţiakov nezáujem o vyučovací proces, 
 absencia súvisiaca s dohodnutým preverením vedomostí a následným 

hodnotením.  
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Všetci ţiaci, intaktní i zdravotne a sociálne znevýhodnení, majú moţnosť vyuţívať presne 

vymedzené konzultačné hodiny na doučovanie, precvičenie nových poznatkov, 

preopakovanie učiva. Napriek upozorňovaniu na túto moţnosť, nie sú ochotní pracovať 

popoludní po vyučovaní. Niektorí ţiaci II.SVS doučovanie absolvujú (ţiaľ nepravidelne 

a bez precvičovania i domácej prípravy). 
 

Skúšobná maturita zo SJL sa zrealizuje 29. januára 2020. Ţiaci budú pracovať  v dvoch 

skupinách. Priebeh skúšobnej maturity kopíruje externú a internú časť písomnej formy MS 

zo SJL. Písomná forma internej časti nahradí kontrolnú slohovú prácu a bude ohodnotená 

podľa pravidiel hodnotenia PFIČ a ocenená známkou. 
Výsledky budú so ţiakmi rozanalyzované prvý februárový týţdeň. 

Kultúrna a tvorivá činnosť, súťaţe: 

Aktivity PK zohľadňujú odporúčania POP zamerané na rozvoj čitateľskej a mediálnej 

gramotnosti ţiakov, na problematiku ľudských práv, aktívneho občianstva, xenofóbie, 

extrémizmu. 

 IBA SME SA NARODILI, záţitkový workshop, ţiaci II.HOA mali moţnosť 

pracovať s informáciami dobových reálií, cez vlastný záţitok spoznávať slovenskú 

spoločnosť v medzivojnovom období, v období tesne pred vypuknutím 2. sv. vojny i 

počas Slovenského štátu, analyzovať problematiku xenofóbie a antisemitizmu, rozvíjať 

svoju mediálnu i čitateľskú gramotnosť. 
 

Mgr. Kuzárová 

 
  

 TAK TOTO NEPREJDE, záţitkový workshop, ţiaci III.HOA mali moţnosť 

pracovať s informáciami, analyzovať problematiku ľudských práv, cez vlastný záţitok 

spoznávať problematiku cenzúry a autocenzúry v dobe normalizácie i v súčasnom svete 

široko dostupných internetových médií, rozvíjať svoju mediálnu i čitateľskú 

gramotnosť.     
                                                                                                                    Mgr. Kuzárová 

 

 ZÁLOŢKA DO KNIHY SPÁJA STREDNÉ ŠKOLY, október 2020 - zapojenie do 

celoslovenského projektu – výroba záloţiek do knihy a ich výmena so ţiakmi Spojenej 

strednejodbornej školy v Komárne – ţiaci II. a III.HOA.                             
  Mgr. Kuzárová 
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 Náučná exkurzia do soľnej bane Wieliczka, unikátneho výtvoru človeka, 

4.12.2019, zrealizovaná na základe spolupráce našej PK a PK prírodovedných 

predmetov. Ţiaci svoje poznatky spracovali a odprezentovali vo svojich triedach.   

Dr.Gergelyová, Mgr. Kuzárová 
 

 DEŇ PSK - III.HOA, I.SVS, kvíz a prezentácia o fungovaní PSK, následná beseda 

o zaujímavostiach PSK a prednáška Ing. O. Barlíkovej z Ľubovnianskeho múzea o 

významných osobnostiach nášho regiónu.   
PhDr. Mytníková, Mgr. Kuzárová   

  
 

 DOD, I.HOA, príprava a tvorba projektov na tému 17.november a významné 

udalosti našej histórie spojené s týmto dňom. Ţiaci pracovali s informáciami rôznych 

overených zdrojov, formulovali vlastné názory, pracovali v tímoch.          Mgr. Kuzárová 
 

 Príprava programu, priestorov a zabezpečenie dôstojnej realizácie osláv 70. výročia 

zaloţenia školy.                                                                                        všetky členky PK 

 

 Príprava a tlač nového čísla školského časopisu ŠUM zameraného na históriu, 

premeny školy a aktivity jej ţiakov a pedagógov.                                        Mgr. Kuzárová 

 

 SÚŤAŢ ŠKOLSKÝCH ČASOPISOV STREDNÝCH ŠKÔL PSK – umiestnenie 

v BRONDZOVOM PÁSME, podľa vyjadrenia odbornej poroty má časopis kvalitatívne 

stúpajúcu úroveň a umístnil sa bodovo tesne pod hranicou strieborného pásma ( 

redaktori J. Koreček, P.Begalová, A. Čačaná, D. Bachledová).               Mgr. Kuzárová 
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 Stredoškolská odborná činnosť, III.HOA. Ţiaci priebeţne pracovali 

s informáciami rôznych overených zdrojov, formulovali vlastné názory, rozvíjali svoju 

mediálnu gramotnosť a tým zvyšovali jazykovú kultúru, rozvíjali vyjadrovacie 

schopnosti. Školské kolo sa uskutoční začiatkom februára. Zapojí sa doň i ţiak II.HOA, 

J.Koreček.  
                                                                                                          Mgr. Kuzárová              

 

 

 
 

 

 

 ŠTÚROVO PERO 2020, január 2020 -zapojenie do celoslovenskej súťaţe triednych a 

školských  časopisov – redakčná rada časopisu.                       Mgr. Kuzárová 

 

 

 



 18 

Informačná, propagačná a dokumentačná činnosť : 
 

 Mgr. Kuzárová spolu s redaktormi časopisu priebeţne zabezpečuje dokumentáciu ţivota 

školy v kronike školy. 
 Mgr. A. Merklová s Mgr. Škapurovou Sabolovou  v 1. polroku pripravili a spolu so 

ţiakmi zrealizovalirozhlasové relácie, tematicky boli zamerané na: Medzinárodný deň 

študentstva a Zamatovú revolúciu, holokaust,  prevenciu pred AIDS a drogami, na 

Mikuláša, Vianoce a vianočné tradície, oslobodenie mesta Stará Ľubovňa, vznik 

SR. 
 

Vzdelávanie členov PK: 

 Hlokaust nebol. Ako učiť o holokauste dnes? Odborný seminár  na témy ako 

diskriminácia menšín v minulosti a súčasnosti, stereotypy a predsudky, xenofóbia a pod. 

Inovatívne prepojenie historických  faktov so znevýhodnením a diskrimináciou rôznych 

skupín v súčasnosti. Práca s metodickou príručku Holokaust nebol.  Ako učiť o 

holokauste dnes?  
Dr. Mytníková, Mgr. Kuzárová 

 Vybrané aspekty testu externej časti maturitnej skúšky a hodnotenie písomnej formy 

internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry.  
      

Témou workshopu boli: 

 charakteristiky tzv. testu relatívneho výkonu, ktorý reprezentuje test externej 

časť maturitnej skúšky (EČ MS),  
 proces vytvárania testových poloţiek, procesy centrálneho hodnotenia odpovedí 

na úlohy s krátkou odpoveďou v teste EČ MS zo slovenského jazyka 

a literatúry,  
 hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) – 

najmä zásady a kritériá na hodnotenie slohových prác ţiakov.     Mgr. Merklová, 

Mgr. Kuzárová 

 súvislá absolventská prax študentky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela 

na hodinách SJL v II.HOA, III.HOA, II.SVS, III.KHC,  január 2020      
                                                                            Mgr. Kuzárová                                     

   

Návrhy, pripomienky, opatrenia: 

 naďalej vyuţívať opatrenia z usmernenia č. 15/2006  a opatrenia  pri porušovaní 

vnútorného poriadku školy, dôsledne dodrţiavať školský poriadok a kontrolovať 

dochádzku ţiakov, 
 neustále spolupracovať pri riešení problémov s výchovným poradcom a školským 

špeciálnym pedagógom, 
 vhodnou voľbou výchovno-vzdelávacích foriem a metód motivovať ţiakov   

k uvedomeniu si  potreby vzdelania a neskoršieho získania stáleho zamestnania, 
 chváliť ţiakov a oceňovať ich snahu a prácu počas vyučovacieho procesu,  
 naďalej rozvíjať výchovno-vzdelávacie aktivity ţiakov v mimoškolských 

činnostiach, vyuţívať záţitkové učenie i prostredníctvom exkurzií či výstav a 

workshopov, 
 pokračovať v zjednocovaní testovania ţiakov zo SJL v jednotlivých ročníkoch, 
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 precvičovať gramatické javy, pripravovať úlohy, ktoré by v čo najväčšej moţnej 

miere rozvíjali čítanie s porozumením,  
 na vyučovacích hodinách pravidelne pracovať s textom a analyzovať ho, 
 pre skvalitnenie vyučovacieho procesu čo najviac vyuţívať IKT, 
 pripraviť pre ţiakov študijných odborov triedne a školské kolo tvorivej 

a vedomostnej súťaţe Za krásu slova. 
                                                

 

2. polrok 

 

Opatrenia z analýzy za 1. polrok šk.r. 2019/2020 
 vyuţívať opatrenia z usmernenia č. 15/2006  a opatrenia  pri porušovaní vnútorného  

 poriadku školy, dôsledne dodrţiavať školský poriadok a kontrolovať dochádzku 

ţiakov, 

 neustále spolupracovať pri riešení problémov s výchovným poradcom a školským 

špeciálnym pedagógom, 

 vhodnou voľbou výchovno-vzdelávacích foriem a metód motivovať ţiakov   

k uvedomeniu si  potreby vzdelania a neskoršieho získania stáleho zamestnania, 

 chváliť ţiakov a oceňovať ich snahu a prácu počas vyučovacieho procesu,  

 naďalej rozvíjať výchovno-vzdelávacie aktivity ţiakov v mimoškolských 

činnostiach, vyuţívať záţitkové učenie i prostredníctvom exkurzií či výstav, 

 pokračovať v zjednocovaní testovania ţiakov zo SJL v jednotlivých ročníkoch, 

 precvičovať gramatické javy, pripravovať úlohy, ktoré by v čo najväčšej moţnej 

miere rozvíjali čítanie s porozumením,  

 na vyučovacích hodinách pravidelne pracovať s textom a analyzovať ho, 

 pre skvalitnenie vyučovacieho procesu čo najviac vyuţívať IKT. 

Vzdelávacia činnosť 

 Hodnotenie plnenia časovo-tematických plánov: 

Ročné tematické plány z jednotlivých predmetov sa plnili priebeţne, ich ciele boli splnené v 

rámci moţností a schopností jednotlivých ţiakov napriek sťaţeným podmienkam počas 

dištančného vzdelávania. 

 MATURITA 2020  

V súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu prebiehalo od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 vyučovanie 

mimoriadnym spôsobom, dištančnou formou. 
Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky 2020 zo SJL v riadnom 

i náhradnom termíne bola ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušená. Preto na 

základe usmernenia MŠVVaŠ riaditeľ školy určil spôsob hodnotenia jednotlivých 

predmetov MS. Výsledná známka zo SJL je priemerom známok za všetky roky štúdia, za 

posledné dva roky aj polročných známok. (viď. príloha č. 3, 4) Nikto zo ţiakov nevyjadril 

nesúhlas so získanou známkou. 
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Výsledky MS zo slovenského jazyka a literatúry  
 

trieda Počet 

ţiakov 
1 

(výborný) 
2 

(chválitebný) 
3 

(dobrý) 
4 

(dostatočný) 
5 

(nedostatočný) 
Priemerná 

známka 

V.HOA 22 0 9 11 2 0 2,7 

II.SVS 15 0 0 9 6 0 3,4 

Spolu 37 0 9 20 8 0 2, 97 

 

 

AKTIVITY v 2. polroku školského roka 2019/2020 

 ŠTÚROVO PERO 2020, novinárska súťaţpre študentov stredných a vysokých škôl, 

redakčná rada:P. Begalová, V.HOA, J. Koreček, D. Bachledová, A. Čačaná, všetci z 

II.HOA. 

Vyhodnotenie preloţené na jeseň 2020.Zodp. Mgr. Kuzárová 
 

 Školské kolo SOČ, 6.2.2020, III.HOA, II.HOA, 19 odborných prác, jeden ţiak 

z II.HOA, zapojená III.HOA 

O krajského kola postúpili: 
      K. Girgošková, M. Šlachtovský – Včely a včelie produkty, 

      D. Vančová – Diagnostika detskej kresby, 

      J. Koreček, II.HOA – Nadmerná spotreba súčasného človeka, jej dopady na ţivotné    

      prostredie i moderné smery ţivotného štýlu ohľaduplné k ţivotnému prostrediu. 

      Zodp. Mgr. Kuzárová, Ing. Romanová 

 Krajské kolo SOČ, dištančná forma, marec 2020  

J. Koreček, 1. miesto, postup do celoslovenského kola. 

 Celoslovenské kolo SOČ, dištančná forma, apríl 2020 

J. Koreček, 4. miesto. 
 

 Hviezdoslavov Kubín, triedne kolá, február 2020, postup do okresného kola Natália 

Dţurňáková. Pre mimoriadnu situáciu sa súťaţ nekonala.  
Zodp. Mgr. Kuzárová, Mgr. Merklová 

 Rozhlasové relácie zamerané na Deň sv.Valentína a Valentínsku kvapku krvi. 

      Zodp. Mgr. A. Merklová spolu, Mgr. Škapurová Sabolová 

 

Návrhy, pripomienky, opatrenia:  

Úloha pre ďalší školský rok: 

 Motivovať a podporovať ţiakov v mimoškolskej činnosti, venovať im mimoriadnu 

pozornosť a rozvíjať ich prostredníctvom triednych a školských kôl vedomostných a 

umeleckých súťaţí.  

 Ostatné úlohy našej PK, sú dlhodobé a sú uvedené v úvode analýzy. 

Pripomienky a poţiadavky: 

 Vyučujúci nemajú ţiadne pripomienky a poţiadavky na vedenie školy. 
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Príloha č.1:  

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (12.3.-30.6.2020) 
 

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (12.3 - 

30.6.2020) 
 

Správa informuje o spôsobe vyučovania slovenského jazyka a literatúry a ostatných 

spoločenskovedných predmetov v čase od 13. marca 2020 do 30. júna 2020, kedy v súlade s 

nariadeniami hlavného hygienika a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu (viď. prílohy ) prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom. 
 

 Upravené metódy a formy vyučovania SJL a spoločenskovedných odborov 

Dištančné vzdelávanie sme začali vyuţívať od prvého dňa vzniku mimoriadnej situácie. Po 

počiatočných ťaţkostiach - nezáujem o vyučovanie zo strany študentov, ťaţkosti s 

internetom, pripojením a technikou, sa začalo realizovať podľa rozvrhu v jednotlivých 

triedach. Ak vznikli problémy, riešili sme ich individuálnou komunikáciou, komunikáciou s 

rodičmi, s triednymi učiteľmi, špeciálnym pedagógom. Ak sa niektorí študenti naďalej 

nezúčastňovali dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin, náprava zvyčajne nastala 

po zaslaní upozornenia zákonným zástupcom.  

Pomerne vysoký počet našich študentov nemá prístup k internetu ani technické vybavenie 

potrebné pre dištančné vzdelávanie. Ide prevaţne o študentov z MRK, so ŠVVP a zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. Pre nich sme pripravovali učebné materiály v tlačenej 

podobe - študijné texty, doplňovačky, pracovné listy, ktoré mali k dispozícii v škole, 

prípadne im boli doručené prostredníctvom terénnych pracovníkov. 

Základom výučby a vzájomnej komunikácie bola aplikácia EduPage a vyuţívali sme všetky 

jej moţnosti. Prostredníctvom nej  učiteľky posielali študentom rôzne študijné materiály - 

poznámky, tabuľky, pracovné listy, prezentácie k jednotlivým témam a tematickým celkom, 

odkazy na literárne a jazykové témy, na filmové a rozhlasové spracovania literárnych diel, 

na dokumenty, napr. zamerané na ľudské práva, fungovanie štátu,  na portály inštitúcií, o 

ktorých sa učia a budú im nápomocné v občianskom ţivote. Vytvárali sme rôzne 

interaktívne cvičenia, ktorými si študenti precvičovali gramatické javy, slovnú zásobu, 

literárne a dejepisné vedomosti, občianske zručnosti.   

Okrem aplikácie EduPageučiteľky vyuţívali rôzne iné formy komunikácie so študentmi. 

Messenger, mailovú komunikáciu, facebook, telefonické konzultácie.  

Počas celého dištančného vzdelávania učiteľky vyuţívali i ďalšie portály: 
zborovňa.sk,  
aktovka.sk,  
bezkriedy.sk,  
youtube,  
ucimenadialku.sk, 
http://distancne.vzdelavanie.siov.sk/ –burza matriálov pre základné a stredné 

školy. 
Materiály týchto portálov boli inšpiráciou, niektoré učiteľky priamo vyuţili vo vyučovacom 

procese  -  jednotlivé prezentácie, pracovné listy.  

ZOOM učiteľky nevyuţívali, pretoţe nebolo moţné zjednotiť ţiakov, aby sa v presne 

vymedzenom termíne pripojili na internet. 
 

http://distancne.vzdelavanie.siov.sk/
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 Spôsob hodnotenia 

Vyučujúci dodrţiavali základné princípy hodnotenia ţiakov v čase prerušeného 

vyučovania a usmernenie na hodnotenie ţiakov SŠ (viď príloha č. 2): 

 spravodlivé hodnotenie, 

 akceptácia individuality študenta, v prípade potreby konzultácia so školským 

špeciálnym pedagógom - vekové a individuálne osobitosti študenta, jeho 

momentálna psychická i fyzická disponovanosť, 

 rešpektovanie individuálnych podmienok študenta na prípravu počas dištančného 

vzdelávania - hodnotené pracovné materiály boli prispôsobené pracovným 

podmienkam študenta, 

 aktivita a prístup počas dištančného vzdelávania - načas odovzdaná úloha, ako ju 

študent vypracoval, či ju odovzdal, ako pochopil učivo, jeho prístup k vyučovaniu, 

kreativita... 

 moţnosť sebahodnotenia ţiakom a prekonzultovanie výslednej známky. 
 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov študentov sa získali najmä z 

portfólií ţiackych prác a priamou komunikáciou so ţiakmi. Išlo o projekty, riešenia 

komplexných úloh, tematické práce, jednoduché testy, samostatné praktické práce, práce s 

textom pre rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

Takmer všetci ţiaci postúpili do vyššieho ročníka, dve ţiačky, S. Borovská, II.SVS,  V. 

Červeňáková, I.KHC, boli neklasifikované, nevyuţili ani po dohode so zákonným 

zástupcom a uvoľnení opatrení moţnosť opakovaných individuálnych konzultácií  v škole.  

Nikto zo ţiakov nie je neprospievajúci.  

 Materiálne podmienky na on-line vyučovanie 

Pozitíva dištančného vzdelávania: 
 vyuţívanie sociálnych sietí pri vzdelávaní- to, čo je študentom blízke, 

 rozvoj mediálnej gramotnosti, 

 moţnosť variability pracovného času - individuálne rozvrhnutie  plnenia úloh, 

 intenzívnejšia komunikácia so študentmi, 

 kreatívne inovatívne formy vyučovania, 

 okamţitá spätná väzba. 

 

Negatíva dištančného vzdelávania: 
 technické zabezpečenie na on-line vyučovanie zo strany študentov, ale aj 

vyučujúcich, 

 výpadky internetového pripojenia - odľahlejšie obce, búrky, preťaţenie siete, 

 chýbajúci sociálny kontakt so študentmi i medzi nimi navzájom, 

 skreslené výsledky vedomostnej úrovne ţiakov - moţnosť vypracovávania 

hodnotených úloh za pomoci inej osoby, internetu, poznámok, spoluţiakov, 

 nutné a časovo náročné opakované kontroly, s tým súvisiace následné hodnotenia 

úloh a cvičení pre nezodpovedný prístup ţiakov k povinnostiam, 

 poţiadavky ţiakov na učiteľa v akomkoľvek i nevhodnom čase.  

                                                                                              Mgr. Iveta Kuzárová, vedúca PK 
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V rámci činnosti predmetovej komisie cudzích jazykov    

boli v školskom roku 2019/2020 realizované tieto aktivity: 

 

 

1. polrok  

 

Plnenie opatrení z analýzy z II. polroka šk. roka 2018/2019: 
 

 venovať sa dlhodobým úlohám (aktívne vyuţívať vytvorené učebné materiály pre 

daný študijný odbor, koordinovať tvorbu školských vzdelávacích programov, 

vytvárať inovované vzdelávacie materiály pre interaktívnu výučbu, upravovať 

materiály ANJ/NEJ /RUJ pre výučbu podľa odborov v jazykovej interaktívnej 

učebni, overovať pripravené materiály  v praxi u učiteľov cudzích jazykov) 
 pomáhať pri príprave pedagogických zamestnancov na inovovaný prístup k výučbe, 

zameraný na humanistický prístup a rozvoj logického myslenia a sebareflexie, 
 vyuţívať IKT techniku v prípravách na vyučovanie a v samotnom vyučovacom 

procese, 
 naďalej vyvíjať výchovno-vzdelávacie aktivity pre ţiakov v mimoškolských 

činnostiach, 
 posilniť spoluprácu školy a rodičov pri prípravách ţiakov na maturitnú skúšku, 
 podchytiť talentovaných ţiakov v oblasti cudzích jazykov. 

 

PK pracuje podľa plánu práce na rok 2019/2020, v l. polroku zasadala 2x a plnila úlohy, 

vyplývajúce zo septembrového a decembrového zasadania.  

V septembri  sme sa  zaoberali kontrolou  ŠkVP. Prebrali sme návrh učebníc, ktoré 

boli ponúknuté pre študijné a učebné odbory v ANJ, NEJ a RUJ. Vybrali sme vhodné 

učebnice, ktoré korešpondujú s našim ŠKvP. 

 

Všetci vyučujúci cudzích jazykov sme sa dohodli na prioritnej úlohe a to príprave 

ţiakov na maturitnú skúšku- písanie eseje v PFIČ a príprave na ústnu časť MS. Ţiakov 

pripravujeme na vyučovacích hodinách, ale aj v rámci záujmových útvarov, resp. vo voľnom 

čase pravidelnejšími kratšími písomnými prácami. 

 

Vyučujúce sa dohodli na moţnostiach vedenia rôznych záujmových útvarov, ktoré sú 

k dispozícii ţiakom našej školy v šk. roku 2019/2020. Ako aj na doučovaní študentov 

v skupinách, ktoré nie sú homogénne a ţiaci, ktorí začínajú s cudzím jazykom potrebujú 

v začiatkoch individuálny prístup. 

 

Vyučujúci si vypracovali plány pre študentov s individuálnym vzdelávaním 

a v elektronickej podobe ich odovzdali Mgr. Senkovej. Vedúca PK poprosila jednotlivých 

členov, aby venovali zvýšenú pozornosť pri práci so začlenenými ţiakmi, aby testy pre nich 

ako aj cvičenia boli patrične upravené, aby sa čo najviac vyuţívala názornosť vo vyučovaní, 

posluchové cvičenia, rozvíjanie dialogických schopností u týchto ţiakov. 

  

Tento školský rok sme sa v septembri opäť pripojili k miliónom ľudí zo 45 krajín, 

aby sme upozornili na dôleţitosť štúdia jazyka s cieľom prispieť k rozvoju mnohojazyčnosti 

a interkultúrneho porozumenia. Svojimi aktivitami  chceme osláviť jazykovú rozmanitosť 

v Európe a podporiť jazykové vzdelávanie.  Na hodinách cudzích jazykov sme si vytvárali 

rozmanité hry, počúvali cudzojazyčné texty, učili sa piesne, hrali pexeso, či rôzne jazykové 
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skladačky. Pozreli sme si aj humorné sitcomy . Vyučovanie jazykov zábavnou formou určite 

omnoho viac motivuje ţiakov k učeniu sa cudzích jazykov, ale aj poznávaniu cudzích kultúr. 

Rozmanitými aktivitami na hodinách cudzích jazykov- a nielen v tento deň-  by sme chceli 

prispieť k lepšiemu uvedomeniu si potreby cudzojazyčného vzdelávania, ktoré môţe 

v budúcnosti ţiakom dať základný stavebný kameň v ich profesijnej orientácii. 
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V mesiaci október naša škola oslávila 70. výročie svojho zaloţenia. Prezentovali sa všetky 

úseky svojou prácou a úspechmi. Učitelia cudzích jazykov vytvorili prezentáciu 

o zahraničnej praxi našich študentov, ako aj o jazykovom pobyte v rámci ERASMU. Tak si 

mohli návštevníci našej školy prezrieť  aj naše odborné učebne cudzích jazykov a  dozvedieť 

sa niečo o štúdiu cudzích jazykov. 

 

 
 

 

V mesiaci november sa na našej škole uţ tradične konal deň otvorených dverí. Popri 

mnohých aktivitách našich študentov, vyučujúci anglického jazyka pripravili pre našich 

návštevníkov anglickú interaktívnu hodinu, ktorá bola spestrením prehliadky uţ len 

z dôvodu, ţe bola prezentovaná v angličtine a priestory učebne boli vyzdobené v anglickom 

duchu .Na takýto štýl prezentácie teoretického vyučovania boli pozitívne ohlasy, nielen 

našich návštevníkov, ale aj samotných študentov našej školy, ktorí sa museli svedomito 

pripraviť a bolo plne v ich zodpovednosti, aby našu školu a vyučovanie jazykov predstavili 

v čo najlepšom svetle. 
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V dňoch 19.-26.11.2019 sa študenti jednotlivých ročníkov hotelovej akadémie zúčastnili 

školského kola olympiády v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Bohatá účasť 

študentov bola znakom, ţe potrebu ovládať cudzí jazyk pre svoj budúci ţivot a povolanie 

pociťujú naši ţiaci čoraz viac. Študenti sa popasovali s textami na počúvanie, ako aj 

s čitateľskou gramotnosťou. Najviac ich ale potrápila komunikácia na rôzne témy, kde bolo 

nutné ukázať bohatú slovnú zásobu. Ţiaci však ukázali svoju vynaliezavosť. V anglickom a 

nemeckom jazyku veľmi milo prekvapili ţiaci I.HOA. Dávid Perháč, ţiak II.HOA 

obdivuhodne obsadil I. miesto v nemeckom , ale aj anglickom jazyku. Poďakovanie patrí 

všetkým zúčastneným a prajeme im veľa pozitívnej motivácie do ďalších rokov štúdia 

nielen cudzieho jazyka. 
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Výsledné hodnotenie: 

Nemecký jazyk: I. miesto  -  Dávid Perháč - II.HOA 

 II. miesto  -  Nikoleta Foľvarská - II.HOA 

 III. miesto -  Katarína Repková - IV.HOA 

Anglický jazyk I. miesto  -  Dávid Perháč - II.HOA 

 II. miesto  -  Paula Begalová - V.HOA 

 III. miesto  -  Adam Pier - I.HOA  

Ruský jazyk I. miesto  -  Silvio Škapura - IV.HOA 

 II. miesto  -  Benjamín Sroka - III.HOA 

 III. miesto  -  Michal Patoraj - IV.HOA 

 

 
 

Študenti našej školy, ktorí úspešne zabodovali v školskom kole olympiády v cudzích 

jazykoch, mali moţnosť zmerať si svoje jazykové znalosti  a porovnať sa s mnohými 

ďalšími študentmi z rôznych okresov prešovského kraja na obvodnom kole olympiád 

v anglickom a nemeckom jazyku. Uţ tradične sa olympiády konali v meste Bardejov na 

gymnáziu Leonarda Stöckela.V olympiáde v anglickom jazyku nás zastupovali dvaja 

študenti- a to Adrián Záleš z III.HOA a Dávid Perháč z II.HOA. Vo veľmi náročných 

kategóriách sa obidvom študentom podarilo v anglickom jazyku postúpiť do ústneho kola, 

kde sa popasovali so situačnými úlohami.  

Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejov hneď na druhý deň, 16.1. 2020, 

organizovalo obvodné kolo v olympiáde v nemeckom jazyku. Našu školu zastúpil takisto 

Dávid Perháč z II.HOA. V náročnom postupovom kole sa podarilo len trom študentom 

prepracovať do ústneho kola, a jedným z nich bol práve Dávid Perháč. Dávid zúročil všetky 

svoje jazykové znalosti a skončil na krásnom III. mieste. Zároveň získal prvé miesto za 

okres Stará Ľubovňa, čo mu umoţnilo postup na krajské kole.  

Našim študentom srdečne blahoţeláme. Tešíme sa spolu s nimi z ich úspechov 

a veríme, ţe nielen ich, ale aj mnohých ďalších budú ich úspechy motivovať k ďalšej práci 

na sebe a prispejú tak aj svojou prácou k dobrému menu našej školy.  
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Snaţíme sa prinášať aj nové prvky do vyučovania, kde ţiaci majú moţnosť porovnať si 

svoje znalosti pri jednotlivých témach, vzájomne sa dopĺňať, spoločne riešiť úlohy a  aj 

dialógy. Nemecký a ruský jazyk sa dostávajú na jednu úroveň, čo sa týka obtiaţnosti 

maturitných testov, ako aj záujmu ţiakov tieto jazyky študovať.  

Takisto je našou snahou, aby efektívne fungovali medzipredmetové vzťahy, nielen v 

rámci cudzích jazykov, ale aj ostatných vyučovacích predmetov. Keďţe medzi hlavné úlohy 

vyučovania cudzích jazykov patrí aj príprava ţiakov do praktického ţivota, snaţíme sa  

implementovať patričnú slovnú zásobu, ako aj témy do vyučovacieho procesu, čo by malo 

ţiakom uľahčiť pobyt v cudzojazyčnom prostredí. 
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Pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov sme skonštatovali slabší záujem 

hlavne zo strany slabších ţiakov o doučovanie a krúţkovú činnosť. Teší nás , ţe aspoň dobrí 

ţiaci spolupracujú s vyučujúcimi v čase mimo vyučovania, čím si upevňujú učivo a sú 

oporou ostatným v triede. Všetci vyučujúci spolupracujú s Mgr. Senkovou, aby sprístupnili 

vhodnými formami učivo začleneným ţiakom. Na škole máme veľa začlenených ţiakov 

a musíme skonštatovať, ţe pokiaľ sa snaţia spolupracovať a chodia pravidelne na 

vyučovanie, učivo zvládajú podľa svojich moţností dobre. Študent II.HOA, ktorý patrí 

medzi začlenených ţiakov je dokonca víťazom v olympiáde v nemeckom aj anglickom 

jazyku a bude našu školu reprezentovať na krajskom kole v olympiáde v nemeckom jazyku. 

 Máme aj ţiakov, ktorí majú vysoký počet zameškaných hodín, a ich prospech je 

veľmi slabý. Je to dôkaz ich nezáujmu o vyučovanie.  

Vyučujúci cudzích jazykov veľmi svedomito pristupujú k vyučovaniu cudzieho 

jazyka a vzhľadom na veľkú edukačnú náročnosť sa snaţia našich ţiakov, čo najlepšie 

pripraviť na maturitnú skúšku, aby ju študenti zvládli s čo najmenšími problémami a tak ich 

zároveň pripravili pre ich ďalší pracovný resp. študijný ţivot. Musíme naozaj konštatovať, 

ţe cudzí jazyk je pre našich študentov veľmi náročný predmet a zvládnuť ho na úrovni MS 

B1 dá veľkú námahu hlavne vyučujúcim. Samozrejme, ţe tešíme, keď sa objavia ţiaci, ktorí 

majú záujem o vykonanie MS z druhého cudzieho jazyka alebo si určia úroveň B2. Takisto, 

keď sa objaví študent, ktorý má mimoriadny záujem o komunikáciu v cudzom jazyku. 

V takomto prípade sa snaţíme ţiaka čo najviac podporovať a pomáhať mu pri zvládnutí 

náročnejších jazykových úloh. 

Ďalšie úlohy, ktoré si kladie naša PK sú dlhodobé a sú uvedené v úvode analýzy. 

 

 

2. polrok 

 

Plnenie opatrení z polročnej analýzy: 

 venovať sa dlhodobým úlohám (aktívne vyuţívať vytvorené učebné materiály pre 

daný študijný odbor, koordinovať tvorbu školských vzdelávacích programov, 

vytvárať inovované vzdelávacie materiály pre interaktívnu výučbu, upravovať 

materiály ANJ/NEJ /RUJ pre výučbu podľa odborov v jazykovej interaktívnej 

učebni, overovať pripravené materiály  v praxi u učiteľov cudzích jazykov) 

 pomáhať pri príprave pedagogických zamestnancov na inovovaný prístup k výučbe, 

zameraný na humanistický prístup a rozvoj logického myslenia a sebareflexie, 

 vyuţívať IKT techniku v prípravách na vyučovanie a v samotnom vyučovacom 

procese, 

 naďalej vyvíjať výchovno-vzdelávacie aktivity pre ţiakov v mimoškolských 

činnostiach, 

 posilniť spoluprácu školy a rodičov pri prípravách ţiakov na maturitnú skúšku, 

 podchytiť talentovaných ţiakov v oblasti cudzích jazykov. 

 

Úlohy sa začali plniť priebeţne. 

 

10.2.2020 sa študent II.HOA Dávid Perháč zúčastnil krajského kola olympiády 

v nemeckom jazyku. Len 3 body mu chýbali na medailové umiestnenie. Skončil na peknom 

piatom mieste. Určite sa tomuto študentovi budeme naďalej venovať a podporovať jeho 

záujem o cudzí jazyk a zdokonaľovať jeho jazykové znalosti a zručnosti. 
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Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym 

spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu. Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou. 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušil externú časť a písomnú formu 

internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.  

Riaditeľ školy s internými členmi predmetovej maturitnej komisie určil skupiny 

príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítavali do hodnotenia maturitného 

predmetu. Hodnotenie v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa získavalo ako 

priemer známok zodpovedajúcich predmetov, do ktorých sa započítavajú koncoročné 

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

Aritmetický priemer sa zaokrúhľoval na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľovalo na 1; 2,5 sa 

zaokrúhľovalo na 2; 3,5 sa zaokrúhľovalo na 3 a 4,5 sa zaokrúhľovalo na 4. 

Dobrovoľná maturitná skúška sa vykonať mohla. Na našej škole sa prihlásilo 5 

študentov na dobrovoľnú skúšku z nemeckého jazyka. Boli to študenti V.HOA a skúška sa 

konala 26.5.2020. 

Musíme konštatovať, ţe napriek mimoriadnej situácii a dištančnému vzdelávaniu, 

prišli študenti na maturitnú skúšku veľmi dobre pripravení, čo sa odrazilo aj na hodnotení 

internej časti MS. 

 

Výsledky dobrovoľnej MS z nemeckého jazyka-  priemer 

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priem.hodnotenie 

NEJ B1 5 1,6 

 

Priemerné záverečné hodnotenie z cudzích jazykov 

Predmet Úroveň Počet ţiakov Priem.známka 

ANJ B1 28 2,32 

NEJ B1 5 3,0 

RUJ B1 4 3,5 

 

 Skutočnosť, ţe sa študenti prihlásili na dobrovoľnú skúšku z nemeckého jazyka má 

určite za následok aj záujem študentov odboru hotelová akadémia uţ v niţších ročníkoch 

o zahraničnú prax, čo je pre rozvoj ich jazykových schopností veľkým pozitívom. 

Podporujeme ţiakov v tom, aby túto zahraničnú prax vykonávali. Nadobúdajú tým nielen 

praktické zručnosti, ktoré môţu vyuţiť, či uţ pri výbere povolania alebo ďalšom štúdiu, ale 

aj rôzne teoretické znalosti, ktoré pomáhajú v celkom rozvoji osobnosti nášho ţiaka, 

podporujú jeho kognitívne myslenie, sebareflexiu , etické správanie v spoločnosti ako aj 

multikulturálne poznanie . 

Vyučujúci cudzích jazykov aj v tomto šk. roku čo najviac vyuţívali moderné metódy 

vo vyučovaní, pouţívali rôznorodé postupy na zvýšenie motivácie o učenie sa cudzích 

jazykov.  

Mimoriadna situácia prispela aj k lepšiemu zvládnutiu prácu s modernými 

technológiami. Vyučujúci sa naučili mnoţstvo nových pracovných postupov na efektívne 

zvládnutie cudzieho jazyka. 

Vyučujúci cudzích jazykov aj v tomto polroku v rámci moţnosti začali s krúţkovou 

činnosťou, ktorá sa potom s prerušením vyučovania tieţ prerušila.  

 

Všetci vyučujúci spolupracujú (aj počas mimoriadnej situácie pandémie COVID 19) 

s Mgr. Senkovou, aby sprístupnili vhodnými formami učivo začleneným ţiakom. Na škole 



 31 

máme veľa začlenených ţiakov a musíme skonštatovať, ţe pokiaľ sa snaţia spolupracovať, 

učivo zvládajú podľa svojich moţností dobre.  

 

Úloha pre ďalší školský rok: 

 naďalej venovať mimoriadnu pozornosť ţiakom jazykovo nadaným, posúvať ich 

ďalej a umoţniť im jazykovo rásť 

Ostatné úlohy, ktoré si kladie naša PK sú dlhodobé a sú uvedené v úvode analýzy. 

Pripomienky a poţiadavky: 

 momentálne vyučujúci nemajú ţiadne pripomienky a poţiadavky na vedenie školy 

 

Príloha č. 1 

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (12.3 - 

30.6.2020) 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym 

spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu. O spôsobe vyučovania cudzích jazykov, metódach, formách a hodnotení 

informuje táto správa. 

1. Upravené metódy a formy vyučovania cudzích jazykov. 

Učitelia cudzích jazykov začali svojich študentov dištančne vzdelávať hneď od prvého dňa 

vzniku mimoriadnej situácie. Niektorí študenti na začiatku vzniknutej situácie nereagovali 

na zadávané úlohy, resp. posielané učebné materiály, čo sa ale podarilo veľmi rýchlo 

vyriešiť individuálnou komunikáciou, komunikáciou s triednymi učiteľmi , ale aj výzvou 

prostredníctvom školy adresovanou rodičom jednotlivých študentov. 

Základom výučby a vzájomnej komunikácie bola aplikácia EduPage. Prostredníctvom tejto 

aplikácie učitelia posielali študentom: rôzne študijné materiály- ako poznámky, tabuľky, 

slovné zásoby, ale aj spracované cudzojazyčné texty k jednotlivým témam a tematickým 

celkom, odkazy na výučbové cudzojazyčné videá. Vytvárali sme rôzne interaktívne 

cvičenia, ktoré mali za úlohu precvičiť uţ naučenú slovnú zásobu a gramatické javy, ako aj 

precvičiť učivo preberané on -line formou v čase v mimoriadnej situácie. Učitelia vyuţili 

všetky ponúkané moţnosti danej aplikácie a vytvárali pre študentov mnoţstvo zaujímavých 

prezentácií, cvičení a úloh. 

Okrem aplikácie EduPage sme  vyuţívali rôzne iné formy komunikácie so študentmi. 

Učitelia si pripravovali vlastné videá, ktoré sa posielali prostredníctvom messengra, kde 

ţiakom veľmi rýchlo a efektívne vysvetlili novú tému, gramatické súvislosti a slovnú zásobu 

i výslovnosť a intonáciu v cudzom jazyku. 

Veľmi sa osvedčila práca s rôznymi výučbovými portálmi, zaoberajúcimi sa špeciálne 

výučbou cudzích jazykov, napr. Wocabbe- anglická slovná zásoba so zvukovou nahrávkou, 

Liveworksheets.com- na interaktívne cvičenia, projectbritain.com, 

www.viemeponemecky.sk -kde stránka ponúka mnoţstvo zaujímavých, zábavných hier na 

učenie sa nemeckého jazyka, www.klettnakladatelstvi.cz- na tejto stránke sú sprístupnené 

cvičenia z rôznych učebníc, ktoré sú na našom trhu, www.schubertverlag.de – mnoţstvo 

online cvičení s moţnosťami automatického vyhodnotenia. Vyučujúce ruského jazyka 

http://www.viemeponemecky.sk/
about:blank
http://www.schubertverlag.de/
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aktívne vyuţívali portál www.termok.sk , ktorý im poskytoval učebné materiály, texty 

k reáliám, cvičenia a slovnú zásobu. 

Vyuţívali sme portál zborovna.sk, kde sme sa mohli inšpirovať, popr. prebrať určité 

cvičenia a úlohy, prezentácie a pod. Osvedčila sa nám aj stránka youtube, prostredníctvom 

ktorej sme mohli nenáročnou a zábavnou formou posielať študentom rôzne videá spojená 

s úlohami. 

Pri výučbe cudzích jazykov sú veľmi dôleţité zvukové nahrávky, ako aj samotná 

komunikácia. V rámci nemeckého jazyka nám študenti posielali vlastné zvukové nahrávky, 

kde odpovedali na otázky k textu alebo k cvičeniam. Vyučujúci následne vyhodnotil 

správnosť nahrávky a prostredníctvom sociálnych sietí študentovi poslal spätnú väzbu.  

2. Spôsob hodnotenia 

Vyučujúci dodrţiavali základné princípy hodnotenia ţiakov v čase prerušeného 

vyučovania: 

a. zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení kaţdého ţiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, 

b. sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

c. akceptovať jedinečnosť podmienok ţiakov na vzdelávanie. 

Priebeţné hodnotenie malo charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej ţiakom 

počas učenia sa. Malo motivačný charakter, študentom sme menovali, ktoré chyby robia a 

navrhovali postupy pri ich odstraňovaní. Priebeţné hodnotenie malo  individualizovaný 

charakter, zohľadňovalo vekové a individuálne osobitosti ţiaka a prihliadalo na jeho 

momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. 

Pri priebeţnom aj záverečnom hodnotení sa prihliadalo predovšetkým na osobitosti, 

moţnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v 

školách. 

Často sme vyuţívali slovné hodnotenie, komunikácia bola veľmi aktívna, študenti mali 

moţnosť stále pýtať sa ohľadom hodnotenia a slovných komentárov k jednotlivým úlohám 

a zadaniam. Zohľadňovali sme sebahodnotenia ţiaka . 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov študentov  počas prerušeného 

vyučovania v školách sme získavali najmä z portfólií ţiackych prác a rozhovormi so ţiakmi. 

Podkladmi boli projekty, riešenia komplexných úloh, tematické práce, samostatné praktické 

práce a plnenie dištančných úloh, spracovaných ţiakmi počas domácej prípravy s 

prihliadnutím na individuálne podmienky kaţdého ţiaka.  

V rámci vyučovania cudzích jazykov všetci ţiaci postúpili do vyššieho ročníka, nikto nebol 

neklasifikovaný a ani nikto neprospel.  

Pri práci so ţiakmi so ŠVVP sme s nimi viac individuálne komunikovali prostredníctvom e 

mailu, resp. messengra, vibera, watsup-u. Pri riešení úloh mali viac času, nezadávali sme 

zbytočne veľa úloh, komunikovali sme aj telefonicky. Pri hodnotení týchto študentov sme 

ako posledné brali do úvahy správnosť riešenia zadania, zamerali sme sa na aktivitu ţiaka, 

jeho záujem o učenie a sebahodnotenie. 
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3. Materiálne podmienky na on-line vyučovanie 

Na začiatku vzniknutej mimoriadnej situácie sme zistili moţnosti vyučovania on-line 

u jednotlivých študentov. Problémy sme riešili prostredníctvom triednych učiteľov, ale aj 

osobne. Najčastejšie bol problém s pripojením, študenti nemali doma pripojenie na internet, 

nedisponovali wi-fi sieťou. Časom sa riešil tento problém tak, ţe si študenti našli spoluţiaka 

alebo známeho, u ktorého sa mohli učiť a mohli byť on-line. Niektorí študenti mali doma 

k dispozícii len jeden notebook resp. tablet a boli viacerí súrodenci,  ktorí mali vyučovanie 

online, v takýchto prípadoch mali učitelia strpenie s odovzdávaním úloh od jednotlivých 

študentov. Vyskytli sa aj prípady, v minimálnej miere, keď sa študent  vôbec nezapojil do 

on-line vyučovanie, v týchto prípadoch sa vyučujúci stretli so študentmi osobne, a celú 

situáciu zhodnotili a dohodli sa na vypracovaní zadaní a úloh. 

Pozitíva dištančného vzdelávania: 

 Moţnosť variability času, študenti si sami rozvrhli, kedy a ako splnia dané úlohy 

 Intenzívnejšia komunikácia so študentmi 

 Zábavné, kreatívne inovatívne formy vyučovania 

 Vyuţívanie sociálnych sietí pri vzdelávaní- to, čo je študentom blízke 

Negatíva dištančného vzdelávania: 

 Technické zabezpečenie na on-line vyučovanie zo strany študentov, ale aj 

vyučujúcich 

 Výpadky wi-fi siete, najmä v odľahlejších obciach, alebo pri búrkach 

 Sociálne kontakty so študentmi 
 

 

    

 

   spracovala: PaedDr. Adriana Gergelyová, vedúca PK 
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V rámci činnosti predmetovej komisie telesnej výchovy a športu 

boli v školskom roku 2019/2020 realizované tieto aktivity: 

 

 

1. polrok  

 

Plnenie opatrení z minulej analýzy: 

naďalej sa  venovať dlhodobým úlohám  

 Pôsobením na telesný a funkčný rozvoj organizmu prispievať k upevneniu zdravia, 

telesnej zdatnosti a harmonickému vývoju.  
 Vyrovnávať jednostranné zaťaţenie ţiakov a pripravovať ich na adaptáciu na študijné, 

pracovné a ţivotné podmienky a poskytovať im radosť a osvieţenie.  
 Rozvíjať základné pohybové schopnosti a lokomočné pohyby tak, aby sa vypestovali 

správne pohybové návyky a zručnosti.  
 Poskytovať základné teoretické vzdelanie z oblasti telesnej kultúry, ktoré je moţné 

aplikovať v spojení s praxou. 
 Venovať pozornosť stanoveniu výchovnovzdelávacích cieľov vyučovacieho procesu 

konzistentne formujúcich osobnosť dieťaťa alebo ţiaka, rešpektujúcich taxonómie 

cieľov; pozornosť venovať zaraďovaniu kooperatívnych foriem učenia sa, rozvíjaniu 

občianskych a sociálnych kompetencií detí a ţiakov. 
 Venovať pozornosť témam súvisiacim s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu 

humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muţa a 

ţeny, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, 

intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. 
 Humánnym prístupom formovať v činnosti morálne a vôľové charakterové vlastnosti 

osobnosti (obzvlášť toleranciu) a vypestovať pozitívny trvalý vzťah k telesnej výchove 

a športu. 
 Uskutočniť hodnotenie celkovej úrovne pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti 

ţiakov pomocou motorických testov u prvákov.  
 Pomocou záujmových rekreačno-pohybových aktivít vytvárať priestor pre netradičné 

športy (softbal, tenis) a na spontánnu pohybovú činnosť (športové hry, športové 

krúţky).  
 Vyuţívať progresívne a moderné formy práce v našich podmienkach na efektívne 

vyuţívanie cvičebného času.  
 Zabezpečiť účasť ţiakov na športových podujatiach – zviditeľnenie školy ( MC, SAŠŠ) 

a propagácia ,, Zdravej školy“ , ,,Športom proti drogám“ (transparentné nástenky, 

kondičná miestnosť, tenisový kurt a ihrisko).  
 Priebeţne realizovať vzájomné hospitácie. 
 Naďalej plniť úlohy vyplývajúce z environmentálnej výchovy v kurze ,,Ochrana ţivota 

a zdravia“ a všade tam, kde je to moţné (účelové cvičenia).  
 Zintenzívniť pôsobenie protidrogových prvkov a iných alternatívnych biomedicínskych 

činností – vyuţívať jogu a autogénny tréning na psychorelaxáciu ako prevenciu 

závislosti (drogovej, alkoholovej, nikotínovej a hráčskej), ,,aby zajtra nebolo neskoro“. 
 Viesť evidenciu oslobodených ţiakov školy v spolupráci s triednymi učiteľmi. 

 

PK pracuje podľa plánu práce na rok 2019/2020, v l. polroku plnila úlohy, vyplývajúce 

zo septembrového a decembrového zasadania.  
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V septembri sme nahlásili ţiakov do športových súťaţí cez www. skolskysport.sk 

a aktualizovali na tomto portáli ţiakov školy. Tých, ktorí uţ skončili štúdium u nás, sme 

vyradili zo zoznamu a nových sme včlenili do zoznamu. 

Vo všetkých triedach sme aktualizovali oslobodených ţiakov od TSV, zaradili ich do 

zdravotných skupín. V súčasnosti máme na škole 20 ţiakov v IV. skupine, teda úplne 

oslobodených od TSV a 6 ţiakov zaradených do III. skupiny s úľavami na vyučovaní. 

V septembri sme uskutočnili pre ţiakov prvých a druhých ročníkov 1. , resp. 3 účelové 

cvičenie na Marmon v blízkosti Starej Ľubovne. 

 

 
 

V prvom polroku sme uskutočnili alebo sa zúčastnili týchto súťaţí: 

27.09.2019 V rámci 5. ročníka Európskeho týţdňa športu sme dňa 27.9.2019 organizovali 

„Zábavné športové hry“ s netradičným náčiním, aby sme podnietili aj neorganizovaných 

športovcov zmerať si sily a svoju šikovnosť a veselou formou ich priviesť k pohybu.  

Najúspešnejším druţstvom po vyhodnotení  piatich disciplín bolo druţstvo triedy II.HOA. 
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03.10. 2019 okr. kolo Cezpoľný beh ţiakov SŠ (3ch, 3d) druţstvo chlapcov – 1.miesto 

            (Rabatin za jednotlivcov – 1.miesto ) 

08.10. 2019 kraj. kolo Cezpoľný beh ţiakov SŠ  Rabatin po zranení nedokončil. 

 

 
 

28.10. 2019 škol. kolo stolný tenis ţiakov  – (20 ch, 4 d) Pier, Oračko Al., Oračko Ad, 

Habiňáková, Ţelonková, Dudiaková postup do okr. kola 

05.11. 2019 okr. kolo futsal ţiakov SŠ  - 1.m. (10 ch), postup na kraj 

06.11. 2019 okr. kolo stolný tenis ţiakov SŠ (4 ch) druţstvo 2.  m. !!! 

07.11. 2019 okr. kolo stolný tenis ţiačok SŠ (4 d) druţstvo 4.m. 

12.11. 2019 kraj. kolo futsal ţiakov SŠ  - 3.m. (10 ch), z 12 druţstiev 

29.11. 2019 škol. kolo florbal 5 druţstvá, 38 ţiakov, víťaz druţ. VILO (V.HOA+I.MSK) 

02.12. 2019 obl. kolo bowling ţiakov SŠ, 2 d, 2 ch, A.Šimská – 2. M, postup na kraj 

17.12. 2019 škol. kolo šach 7 účastníkov (ţiaci i pedagógovia) 1.ročník 

19.12. 2019 kraj. kolo bowling ţiakov SŠ v Prešove, A.Šimská – bez umiestnenia 

 

V posledný týţdeň kalendárneho roka od 16. -19.12.2019 sme mali organizovať 

Plavecký kurz druhého ročníka pre triedy II.HOA, II.KHC a II.MSK, ale pre nezáujem 

ţiakov sme boli nútení ho odvolať.   

 

Podaril sa nám Lyţiarsky výchovno-výcvikový kurz obsadením ţiakov, ako aj 

výberom lokality. Ţiaci si uţili výborne pripravené horské svahy vo Vyšných Ruţbachoch, 

aj počasie nám prialo a sme radi, ţe sme sa všetci zdraví vrátili domov. Musíme pochváliť 

disciplinovanosť našich ţiakov. Kurzu sa v termíne od 13.1.-17.1.2020 zúčastnilo 27 ţiakov 

prvého ročníka, tried I.HOA, I.KHC, I.MSK. Odnášali si nielen radosť zo zvládnutej 

techniky, ale aj kopu krásnych záţitkov. 
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Vedúcou lyţiarskeho kurzu bola  PeadDr. Joštiaková, ktorá bola spolu s Mgr. 

Buvaličovou, Ing. Sokolákom a Mgr. Ondrejom aj inštruktorkou kurzu.  

Pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov sme konštatovali u ţiakov tretieho 

ročníka tried III.KHC a hlavne III.HOA  a ďalej v nadstavbových ročníkoch slabý záujem 

o vyučovanie.  

Úlohy, ktoré si kladie naša PK sú dlhodobé a sú uvedené v úvode analýzy. 

 

 

2. polrok 

 

Plnenie opatrení z analýzy za I. polrok šk. roka 2019/2020: 
 pôsobením na telesný a funkčný rozvoj organizmu prispievať k upevneniu zdravia, 

telesnej zdatnosti a harmonickému vývoju, 
 vyrovnávať jednostranné zaťaţenie ţiakov a pripravovať ich na adaptáciu na 

študijné, pracovné a ţivotné podmienky a poskytovať im radosť a osvieţenie, 
 rozvíjať základné pohybové schopnosti a lokomočné pohyby tak, aby sa vypestovali 

správne pohybové návyky a zručnosti, 
 poskytovať základné teoretické vzdelanie z oblasti telesnej kultúry, ktoré je moţné 

aplikovať v spojení s praxou, 
 zabezpečiť účasť ţiakov na športových podujatiach – zviditeľnenie školy, 
 vyuţívať opatrenia z usmernenia č. 15/2006  a opatrenia  pri porušovaní vnútorného  

poriadku školy, dôsledne dodrţiavať školský poriadok a kontrolovať dochádzku 

ţiakov, 

 neustále spolupracovať pri riešení problémov s výchovným poradcom a školským 

špeciálnym pedagógom, 
 vhodnou voľbou výchovno-vzdelávacích foriem a metód motivovať ţiakov   

k uvedomeniu si  potreby vzdelania a neskoršieho získania stáleho zamestnania, 
 chváliť ţiakov a oceňovať ich snahu a prácu počas vyučovacieho procesu,  
 naďalej rozvíjať výchovno-vzdelávacie aktivity ţiakov v mimoškolských 

činnostiach,  
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Úlohy sa plnia priebeţne. 
 

Hodnotenie plnenia časovo-tematických plánov.  
 

V dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie a následným nariadením Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu sme pri dištančnom spôsobe nemohli plniť ciele 

vzdelávania. 

Snaţili sme sa viesť ţiakov aspoň usmerňovaním na diaľku, ponúknuť im odborné 

vedenie pohybových aktivít prostredníctvom športových portálov na internete a vzdelávať 

ich teoreticky cez súťaţe. 

Mnohí ţiaci sa pochválili svojimi aktivitami posielaním fotodokumentácie, alebo 

krátkych videí. 

Z plánovaných súťaţí druhého polroka sa bohuţiaľ neuskutočnila ani jedna. 

Podobne sme nemohli zrealizovať ani účelové cvičenia a KOŢAZ.  

Celý priebeh dištančného vzdelávania v čase mimoriadnej situácie uvádzame 

v nasledovnej prílohe. 
 

Úlohy, ktoré si kladie naša PK sú dlhodobé a sú uvedené v úvode analýzy. 
 

 

Príloha č. 1 

 

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (12.3. – 

30.6.2020) 
V tejto správe podávame informácie o spôsobe vyučovania predmetov telesná a športová 

výchova a športové hry v období  mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom, kedy 

podľa nariadenia hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

prebiehalo vyučovanie v našej škole dištančným spôsobom.  

 Upravené metódy a formy vyučovania TSV 
Vzdelávanie v období  mimoriadnej situácie prebiehalo v troch fázach. V marci sme ţiakov 

nezaťaţovali úlohami, lebo mali problémy nabehnúť na dištančné vzdelávanie z iných 

predmetov. Zisťovali sme u nich moţnosti elektronickej komunikácie, ich pripojenie na 

internet, ich vybavenie IKT technikou. Po dvoch týţdňoch sa situácia ustálila, ţiaci si spolu 

s vyučujúcimi našli systém, naučili sa pracovať v edupage, vyučujúce TSV preštudovali 

portály, ktoré oslovovali najmä učiteľov a mladých ľudí v  mimoriadnej situácii šírenia 

koronavírusu. 

V mesiaci apríl a máj prebehla v rámci predmetu TSV druhá fáza. Ţiakom boli raz do týţdňa 

zasielané odporúčania a usmernenia  rôznych inštitúcií, spracované vyučujúcimi TSV, napr. 

Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) https://vudpap.sk/, 

informácie na stránke MŠVVaŠ na www.minedu.sk,  informácie z portálu pre učiteľov 

www.zborovňa.sk, rady ľubovnianskej psychologičky Aleny Birčákovej, praktické rady z 

webovej stránky Centra pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV vedkyne Barbary 

Ukropcovejhttp://www.biomedcentrum.sav.sk/centrum-pohybovej-aktivity/ a pod. 

Odporúčania sa týkali potreby pohybu, spôsobu športovania a udrţiavania si kondície, 

stravovania počas mimoriadnej situácie, ponuky rôznych krátkych videí, podľa ktorých 

môţu ţiaci cvičiť aj v obmedzenom priestore pod dohľadom odborného cvičiteľa. 

S jednou triedou (I.HOA) sme sa prihlásili do portálu 

hybsadomahttps://www.hybsadoma.sk/, kde sme po zaregistrovaní vytvorili vlastnú skupinu 

https://vudpap.sk/
http://www.minedu.sk/
about:blank
http://www.biomedcentrum.sav.sk/centrum-pohybovej-aktivity/
https://www.hybsadoma.sk/
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spolu s vyučujúcou. Bohuţiaľ, ţiaci si svoje aktivity nezapisovali a preto sme nemali spätnú 

väzbu pre kontrolu ich fyzických schopností. Ostalo len pri odporúčaných cvičeniach. 

Okrem usmernení sme im ponúkli zapojenie sa do súťaţí nielen športových, ale aj 

vzdelávacích, ktoré majú svojim obsahom súvis s predmetom. Bol to napr. portál 

Slovenského múzea máp v obci Kynceľová neďaleko Banskej Bystrice 

https://www.muzeummap.sk/ alebo výzva do celosvetového podujatia Olympijský deň  

Slovenského olympijského a športový výboru https://www.olympic.sk/od, ktorý ponúkal 

mnoţstvo vedomostných kvízov. 

Poslednou fázou, ktorá prebiehala hlavne  koncom mája a v júni, bola okrem predošlých 

aktivít aj kontrola práce ţiakov na portáli edupage, na pracovných mailoch vyučujúcich, na 

sociálnych sieťach alebo telefonickými rozhovormi, ako sa zapájali do vzdelávania. 

 Spôsob hodnotenia 

Dištančné vzdelávanie počas mimoriadnej situácie v predmete TSV prebiehalo podľa 

usmernenia Miroslavy Hapalovej, poverenej riadením Štátneho pedagogického 

ústavu (ŠPÚ), s odporúčaním, aby sme neklasifikovali tie predmety, pri ktorých sa nevedia 

v súčasnosti naplniť ciele predmetu ako napríklad v telesnej výchove. Po rokovaní vedenia 

školy s vedúcou PK rozhodol riaditeľ školy hodnotiť predmet TSV slovom absolvoval/a.  

 Materiálne podmienky  
V kaţdej triede sa vyskytli ţiaci, ktorí mali problém pripojiť sa na internet, s nimi sme viedli 

telefonické  rozhovory (hlavne so ţiakmi z marginalizovaných rómskych komunít). Išlo 

hlavne o ţiakov z učebných odborov. V osobitných prípadoch, u ţiakov so ŠVVP sme 

spolupracovali so špeciálnym pedagógom a ich rodičmi. 

 

Pozitíva dištančného vzdelávania: 

 vyuţívanie pre mládeţ populárnych sociálnych sietí pri vzdelávaní, 
 moţnosť variability pracovného času - individuálne rozvrhnutie  plnenia úloh, 
 intenzívnejšia komunikácia so študentmi, 
 kreatívne inovatívne formy vyučovania, 
 intenzívnejšie vyuţitie IKT techniky 
 zdokonalenie práce s IKT technikou u ţiakov aj u učiteľov 

 

Negatíva dištančného vzdelávania: 

 slabé tech. zabezpečenie na on-line vyučovanie zo strany študentov, ale aj 

vyučujúcich, 
 výpadky wi-fi siete odľahlejšie obce, búrky  
 chýbajúci sociálny kontakt so študentmi i medzi nimi navzájom, 
 neobjektívne výsledky vedomostnej úrovne ţiakov - moţnosť vypracovávania 

hodnotených úloh za pomoci inej osoby, internetu, poznámok, spoluţiakov, 
 nutné opakované kontroly a následné hodnotenia úloh a cvičení pre nezodpovedný 

prístup ţiakov k povinnostiam, 
 poţiadavky ţiakov na učiteľa v akomkoľvek i nevhodnom čase.  

 

 

 

     spracovala: PaedDr. Dana Joštiaková, vedúca PK                                                                                    

https://www.muzeummap.sk/
https://www.olympic.sk/od


 40 

V rámci činnosti predmetovej komisie prírodovedných predmetov  

boli v  školskom roku 2019/2020 realizované tieto aktivity: 

 

 

1. polrok  

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov pracovala podľa plánu na školský rok 

2019/2020. V prvom polroku zasadala 2-krát, podľa daného harmonogramu. Pracovala 

v tomto zloţení :  

 Ing. Zuzana Pekárová 
 RNDr. Peter Petrík  
 PaedDr. Adriana Gergelyová 
 Ing. Viera Sroková 
 Ing. Andrea Rychnavská 
 Ing. Peter Duchnický 

 

Na úvodnom pracovnom stretnutí boli všetci členovia oboznámení s plánom práce 

predmetovej komisie na tento školský rok, ktorý bol prerokovaný a schválený. Taktieţ sme 

sa zaoberali týmito úlohami: 

 zostavenie, prerokovanie a schválenie časovo – tematických plánov pre ţiakov so 

ŠVVP, 
 priebeţné plnenie tematických plánov, 
 realizácia školských súťaţí a zapojenie sa do ďalších súťaţí a aktivít, 
 ponuka vzdelávacích programov MC, 
 ponuka záujmových útvarov členov PK, 
 moţnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej 

gramotnosti, 
 tvorba násteniek, 
 príprava a realizácia súťaţe „iBobor“, 
 príprava exkurzií. 

 

Záujmová činnosť: 
Členovia PK prírodovedných predmetov pracujú so ţiakmi v týchto záujmových útvaroch: 

 Hravá matematika – Ing. Zuzana Pekárová 
 Internet a multimédiá – Ing. Viera Sroková 

 

Vzdelávacia oblasť: 

Hodnotenie plnenia časovo-tematických plánov: 
Členovia PK schválili ročné individuálne tematické plány z matematiky pre ţiakov so 

ŠVVP, ktoré pripravili v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, Mgr. D. 

Senkovou. Ročné tematické plány sa plnia priebeţne, nevyskytujú sa výraznejšie rozdiely 

medzi naplánovaním a reálnym stavom.  

Hodnotenie výsledkov ţiakov s individuálnymi potrebami – kaţdý rok sa počet ţiakov 

s individuálnymi potrebami v jednotlivých triedach zvyšuje. Učitelia sa snaţia vychádzať 

v ústrety takýmto ţiakom, majú prispôsobené aj tematické plány jednotlivých vyučovacích 

predmetov. Hľadajú a vyuţívajú vhodné formy a metódy práce s nimi. Ţiakom v procese 

vzdelávania sú nápomocní aj asistenti. 
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Súťaţe : 
Aj v tomto školskom roku sa naši študenti zúčastnili medzinárodnej informatickej súťaţe 

iBOBOR, ktorej cieľom je iniciovať v deťoch, ţiakoch, či študentoch vyuţívanie IKT, 

posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom pouţívaní moderných technológií pri učení 

sa. Jej symbolom sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Súťaţ prebehla v týţdni od 11 

do do 15.11.2019.  

  

Exkurzie : 
 Študenti tretieho ročníka hotelovej akadémie sa v rámci  vyučovania predmetu  

geografia  v cestovnom ruchu zúčastnili výstavy Kornélie Němečkovej, českej 

výtvarníčky, ktorej základ tvorby tvoria folklór a staré tradície v rôznych regiónoch 

Českej a Slovenskej republiky. Táto výstava spojená s filmovým premietaním oţivila 

vyučovanie a študenti mohli nahliadnuť k umeleckej tvorbe vysokej kvality, 

neskutočnej precíznosti, zaujímavých inšpirácií a podnetnej práci. Vystrihované 

a maľované obrázky zobrazujú tradície našich a českých regiónov. 
  

 Dňa 3. 12.2019 mali študenti moţnosť pod vedením PaedDr. Gergelyovej navštíviť 

unikát nielen v Poľsku, ale aj vo svete - a to soľnú baňu Wieliczka. Zaujímavosťou 

tejto atrakcie je, ţe na rozdiel od iných podzemných jaskýň, vznikla táto jaskyňa celá 

len vďaka ľudskému úsiliu a tvrdej práci. Počas prehliadky museli študenti zdolať 

800 schodov, a tým sa dostali do hĺbky 135 m. V rámci turistickej trasy mali 

moţnosť vidieť unikátnu kaplnku sv. Kingy ktorá v súčasnosti slúţi napríklad aj na 

svadobné obrady. Najcennejšou časťou boli určite priestory, kde sa nachádzali sochy 

vytesané zo soli. V hlavnej kaplnke videli soľnú sochu Jána Pavla II., ale aj obraz 

poslednej večere vytesaný do steny, či honosné lustre pripomínajúce luxusný krištáľ. 

Soľná baňa má aj výborné terapeutické účinky, tak všetci zhlboka dýchali, aby si 

prečistili priedušky a pľúca. Na záver mali moţnosť nakúpiť si malé suveníry, ako 

slanú čokoládu, či cukríky, ale aj rôzne spomienkové predmety. Veríme, ţe táto 

exkurzia obohatila študentov a pedagógov nielen o nové vedomosti z oblasti 

geografie, či dejepisu, ale aj o atraktívny a jedinečný záţitok, ktorý  ešte dlho ostane 

v našich spomienkach. 
  

Projekty : 
 Ing. Pekárová spolu s Ing. Srokovou sa zapojili do projektu KOLOKEFKA – 

cieľom tohto projektu je zber pouţitých zubných kefiek, ktoré sa recyklujú a takýmto 

spôsobom menia na odpadkové koše, záhradný nábytok a pod. 
 Vzhľadom na enviromentálny prístup našej školy k svojmu ţivotnému prostrediu by 

sme v budúcnosti chceli zaviesť na našej škole EKO ALARM – ide o projekt, 

ktorého cieľom je viesť ţiakov k prírode a učiť ich ako a prečo separovať aj odpad 

v triede. 
 Ambíciou tohto projektu je do roku 2023 zriadiť zber triedeného odpadu na všetkých 

materských, základných a stredných školách na Slovensku. 
  

PK prírodovedných predmetov sa snaţí o aktívnejšie presadzovanie moderných 

informačných technológií a vyučovacích metód, vyuţívanie pomôcok didaktickej techniky 

a rozvoj logického myslenia. V tomto trende chceme pokračovať a vypracovať interaktívne 

materiály týkajúce sa ďalšej matematickej problematiky. 

Taktieţ sme venovali pozornosť aj čitateľskej gramotnosti v matematike. Snaţili 

sme sa riešiť také matematické úlohy, ktoré svojím zadaním, obsahom a štruktúrou rozvíjali 

čitateľskú a matematickú gramotnosť ţiakov.  
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Rôzne : 
 Učitelia realizujú stretnutia záujmových útvarov podľa vypracovaných plánov 

záujmových útvarov na príslušný školský rok 
 Členovia tejto PK sú nápomocní ţiakom aj  v rámci konzultačných hodín 
 Príprava exkurzií 
 Aktualizácia násteniek 

Návrhy a opatrenia :  
 motivovať a zapájať ţiakov do rôznych súťaţí – príprava súťaţí KLOKAN, 

SUDOKU v 2. polroku šk. r. 2019/2020 (Ing. Pekárová), 
 naďalej vytvárať priestor pre vyuţívanie IKT na vyučovacích hodinách, 
 vypracovať e-learningové materiály pre ţiakov so ŠVVP, 
 pomáhať  ţiakom s individuálnymi potrebami, motivovať a povzbudzovať ich 

v práci, aby zlepšili svoje výsledky, 
 dôsledne dodrţiavať školský poriadok, kontrolovať dochádzku ţiakov na vyučovaní, 

stanoviť študentom presné kritériá a dodrţiavať ich, 
 vyuţívať opatrenia z usmernenia č. 15/2006  a opatrenia  pri porušovaní vnútorného  

poriadku školy, dôsledne dodrţiavať školský poriadok, kontrolovať dochádzku 

ţiakov na vyučovaní, stanoviť ţiakom presné kritériá a dodrţiavať ich, 

 spolupracovať pri riešení problémov s výchovným poradcom a školským špeciálnym 

pedagógom, 
 pri hodnotení začlenených ţiakov postupovať podľa Metodického  pokynu 

k overovaniu,  hodnoteniu a klasifikácii integrovaných  ţiakov so zdravotným 

znevýhodnením, 
 v rámci čitateľskej gramotnosti podchytiť záujem ţiakov o tento predmet a priblíţiť 

vyučovanie matematiky reálnemu svetu. 
 

 

 

2.  polrok 

 

Opatrenia z analýzy za 1. polrok šk. roka 2019/2020 :  
 motivovať a zapájať ţiakov do rôznych súťaţí – príprava súťaţí KLOKAN, 

SUDOKU v 2. polroku šk. r. 2019/2020 , 
 naďalej vytvárať priestor pre vyuţívanie IKT na vyučovacích hodinách, 
 vypracovať e-learningové materiály pre ţiakov so ŠVVP, 
 pomáhať  ţiakom s individuálnymi potrebami, motivovať a povzbudzovať ich 

v práci, aby zlepšili svoje výsledky, 
 chváliť ţiakov a oceňovať ich snahu a prácu počas vyučovacieho procesu,  
 naďalej rozvíjať výchovno-vzdelávacie aktivity ţiakov v mimoškolských 

činnostiach, vyuţívať záţitkové učenie i prostredníctvom exkurzií či výstav, 
 dôsledne dodrţiavať školský poriadok, kontrolovať dochádzku ţiakov na vyučovaní, 

stanoviť študentom presné kritériá a dodrţiavať ich, 
 vyuţívať opatrenia z usmernenia č. 15/2006  a opatrenia  pri porušovaní vnútorného  

poriadku školy, dôsledne dodrţiavať školský poriadok, kontrolovať dochádzku 

ţiakov na vyučovaní, stanoviť ţiakom presné kritériá a dodrţiavať ich, 

 spolupracovať pri riešení problémov s výchovným poradcom a školským špeciálnym 

pedagógom, 

 pri hodnotení začlenených ţiakov postupovať podľa Metodického  pokynu 

k overovaniu,  hodnoteniu a klasifikácii integrovaných  ţiakov so zdravotným 

znevýhodnením, 
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 v rámci čitateľskej gramotnosti podchytiť záujem ţiakov o tento predmet a priblíţiť 

vyučovanie matematiky reálnemu svetu. 

 

Opatrenia z prvého polroka sme splnili. 

 

 Aj tento školský rok sa vo februári uskutočnila matematická súťaţ „Valentínske 

sudoku“. Súťaţe sa zúčastnilo 24 študentov jednotlivých ročníkov hotelovej akadémie. 

Víťazkou sa stala Alexandra Duračinská z II.HOA, druhé miesto obsadila Viera Hrivnáková 

z II.HOA a tretie miesto patrilo opäť ţiačke z II. HOA Agáte Juhasovej. 

 

Matematický Klokan – aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili tejto matematickej 

súťaţe, ktorá prebehla v trochu netradičnej  on-line forme. Študenti „klokanili“ doma na 

počítači. U nás sa súťaţe zúčastnilo 12 ţiakov, ktorí súťaţili v dvoch kategóriách. Šampión 

školy bude známy aţ 29. júna, nakoľko súťaţ prebehla v neskoršom termíne. 

 

Cyklus SVET OKOLO NÁS nám tento školský rok priblíţil krásu krajiny IRÁN. Je to 

celoštátny vzdelávací projekt, ktorý študentom stredných škôl pribliţuje  zaujímavé kúty 

našej planéty. Tento program sa sústredí nielen na zemepisné, biologické a geologické 

aspekty danej oblasti, ale aj na charakteristiku domáceho obyvateľstva, jeho zvyky a beţný 

ţivot. Hlavným cieľom tohto projektu je spojiť teoretické znalosti ţiakov a študentov s 

praktickými skúsenosťami autorov cyklu a prehĺbiť tak záujem o štúdium prírodovedných 

predmetov, pomocou kreatívnej edukácie. 

  

Dňa 09.03.2020 sa pre študentov našej školy uskutočnila odborná 

environmentáĺnaprednáška v podaní zástupcov SPU Nitra. Študenti sa dozvedeli zaujímavé 

informácie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové 

daţde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy. Cieľom tejto prednášky bolo informovať 

študentov  ako sa adaptovať na tieto mimoriadne udalosti, v rámci celého Slovenska. 

 

 Aj napriek výnimočnej situácii a dištančnému vzdelávaniu, sa naši študenti opäť 

zúčastnili  IT Fitness Testu pod vedením Ing. V. Srokovej. Študenti si overili svoje  

vedomosti v teste, ktorý bol zostavený špičkovými odborníkmi v oblasti testovania IT 

zručností.  

 

Návrhy, pripomienky, opatrenia:  

Úlohy pre ďalší školský rok: 

 naďalej motivovať a zapájať ţiakov do rôznych súťaţí, 
 naďalej vytvárať priestor pre lepšie vyuţívanie IKT na vyučovacích hodinách, 
 naďalej pomáhať  ţiakom s individuálnymi potrebami, motivovať a povzbudzovať 

ich v práci, aby zlepšili svoje výsledky. 
 

Pripomienky a poţiadavky: 

 Vyučujúci nemajú ţiadne pripomienky a poţiadavky na vedenie školy. 
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Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (13.3. - 

30.6.2020) 

 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym 

spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu. O spôsobe vyučovania prírodovedných predmetov, metódach, formách a 

hodnotení informuje táto správa. 

1. Upravené metódy a formy vyučovania 
Dištančne vzdelávať sme začali našich študentov hneď od prvého dňa vzniku mimoriadnej 

situácie. Vyučovanie prebiehalo podľa daného rozvrhu pre jednotlivé triedy. Na začiatku 

sme sa stretli s mnohými problémami – mnohí študenti ignorovali takýto spôsob výučby, 

nereagovali na zadané úlohy alebo reagovali len sporadicky. Príčiny boli rôzne. Vzniknuté 

situácie sme riešili individuálnou komunikáciou, komunikáciou s triednym učiteľom, či 

rodičom, vo forme správ, emailov alebo telefonicky. V nevyhnutnom prípade boli 

jednotlivým študentom zasielané výzvy adresované rodičom. Postupne sa situácia 

stabilizovala. Zlom nastal opäť v mesiaci jún, kedy aktivita študentov začala upadať.  

 

Priebeh vyučovania – na kaţdú vyučovaciu hodinu bol pripravený študijný materiál 

s najzákladnejšími informáciami k preberanej téme, s prihliadnutím na samoštúdium ţiakov 

a s tým súvisiace obmedzenia pri získavaní a upevňovaní nových poznatkov. Súčasťou bolo 

názorné preriešenie niekoľkých „vzorových úloh“. Na zabezpečenie spätnej väzby študijný 

materiál obsahoval domáce úlohy s otázkami a úlohami k preberanej téme, či pracovné listy, 

ktoré mali študenti vypracovať. K úlohám boli poskytnuté konzultácie podľa poţiadavky 

ţiaka a ich splnenie bolo priebeţne vyhodnocované slovne s upozornením na niektoré 

chyby. Na preskúšanie boli pouţité väčšinou on-line testy a on-line komunikácia. 

 

Pre študentov so ŠVVP ZZ boli vypracované a prostredníctvom pedagogických asistentov 

sprostredkované pracovné listy a učebné materiály. Po osvojení učiva boli študentom  

zaslané čiastkové  úlohy, zadania, projekty, alebo súbor otázok na preskúšanie sa. 

 

Výučba a vzájomná komunikácia prebiehala pomocou aplikácie EduPage. 

Prostredníctvom tejto aplikácie učitelia posielali študentom rôzne študijné materiály – 

poznámky (Word), prezentácie (PowerPoint), pracovné listy,  videá. 

Okrem tejto aplikácie sme  vyuţívali aj iné formy komunikácie – Messenger, Viber, 

Facebook, sms správy, emaily, chaty, telefonáty, či videokonferenčnú  aplikáciu ZOOM. 

 

Počas celého dištančného vzdelávania sme vyuţívali aj rôzne náučné portály : 

zborovna.sk, aktovka.sk, bezkriedy.sk, planetavedomosti.sk, oskole.sk, viemematiku.sk, 

priklady.com, priklady.eu, pohodovamatematika.sk, goblmat.eu, zmudri.sk,biopedia.sk a 

pod.  

Veľmi nápomocný portál pri výučbe matematiky bol portál testokazi.sk, ktorý obsahuje aj 

vysvetlenie jednotlivých krokov pri riešení úloh vo forme videí. Taktieţ veľmi nápomocné 

pri výučbe matematiky boli aj videoportály – Elea : nauč sa matiku, B-akademia.sk, 

isibalo.sk. 
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2. Spôsob hodnotenia 

Vyučujúci dodrţiavali základné princípy hodnotenia ţiakov v čase prerušeného 

vyučovania: 

 spravodlivé hodnotenie, 

 akceptácia individuality študenta - vekové a individuálne osobitosti študenta, jeho 

psychická i fyzická disponovanosť, 

 rešpektovanie individuálnych podmienok študenta na prípravu počas dištančného 

vzdelávania - hodnotené pracovné materiály boli prispôsobené pracovným podmienkam 

študenta, 

 aktivita a prístup počas dištančného vzdelávania - načas odovzdaná úloha, ako ju 

študent vypracoval, či ju odovzdal, ako pochopil učivo, jeho prístup k vyučovaniu, 

kreativita... 

 moţnosť sebahodnotenia ţiakom a prekonzultovanie výslednej známky. 

 

Pri záverečnom hodnotení sa postupovalo podľa usmernenia vydaného ministrom 

ŠVVaŠ a usmernenia riaditeľa školy na hodnotenie ţiakov na konci 2. polroka školského 

roka 2019/2020. Vyučujúci brali do úvahy sebahodnotenie študentov, dosiahnuté výsledky, 

aktivitu počas dištančného vzdelávania a kreativitu študentov pri spracovaní zadaní 

a projektov.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov študentov  počas prerušeného 

vyučovania v školách sme získavali najmä z portfólií ţiackych prác a rozhovormi so ţiakmi. 

Podkladmi boli projekty, riešenia komplexných úloh, tematické práce, samostatné praktické 

práce a plnenie dištančných úloh, spracovaných ţiakmi počas domácej prípravy s 

prihliadnutím na individuálne podmienky kaţdého ţiaka.  

V rámci vyučovania prírodovedných predmetov všetci ţiaci postúpili do vyššieho ročníka, 

dvaja študenti boli neklasifikovaní a  nikto neprospel.  

 

Pri práci so ţiakmi so ŠVVP sme s nimi viac individuálne komunikovali prostredníctvom e 

mailu, resp. messengera, . Pri riešení úloh mali viac času, nezadávali sme zbytočne veľa 

úloh, komunikovali sme aj telefonicky. Pri hodnotení týchto študentov sme ako posledné 

brali do úvahy správnosť riešenia zadania, zamerali sme sa na aktivitu ţiaka, jeho záujem 

o učenie a sebahodnotenie. 

 

3. Materiálne podmienky na on-line vyučovanie 
 

Ţiaci ale aj vyučujúci vyuţívali dostupnú techniku – notebooky, počítače, tablety, mobily. 

Z aplikácii vyuţívali najmä EduPage, Messenger, Viber, alebo Facebook.  

Počas dištančného vzdelávania sme sa stretli s viacerými problémami, ktoré boli spôsobené 

rôznymi faktormi - obmedzené technické moţnosti študentov, v niektorých prípadoch 

absencia internetu, nekvalitné, pomalé internetové pripojenie, obmedzené internetové 

pripojenie, študent nevlastní počítač, notebook, tablet, či smartfón. Niektorí študenti mali 

doma k dispozícii len jeden notebook resp. tablet a boli viacerí súrodenci,  ktorí mali 

vyučovanie online, v takýchto prípadoch mali učitelia strpenie s odovzdávaním úloh od 

jednotlivých študentov. Vyskytli sa aj prípady, v minimálnej miere, keď sa študent  vôbec 

nezapojil do on-line vyučovanie, v týchto prípadoch sa vyučujúci stretli so študentmi 

osobne, a celú situáciu zhodnotili a dohodli sa na vypracovaní zadaní a úloh. 
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Pozitíva dištančného vzdelávania: 
 určenie vlastného tempa práce, 
 moţnosť učiť sa kedykoľvek, kdekoľvek, odkiaľkoľvek  
 zvyšovanie počítačovej a informačnej gramotnosti 
 rýchly a jednoduchý prístup k informáciám a učebným zdrojom 
 jednoduché uloţenie, spracovanie, úprava, archivácia materiálov 

Negatíva dištančného vzdelávania: 
 náročnosť na technické zabezpečenie  
 výpadky internetovej siete – odľahlejšie oblasti, výkyvy počasia 
 neobjektívne výsledky práce –preverovanie vedomostí študentov -  vypracovanie 

úloh inou osobou, 
 nedostatočná dôveryhodnosť všetkých materiálov na internete 
 na tvorbu kvalitných študijných materiálov sú kladené vysoké nároky 
 nedostatočné znalosti a zručnosti vo vyuţívaní on-line technológií 
 nedostatočná motivácia, neschopnosť samostatného učenia 

 

 

 

 

      Spracovala: Ing. Pekárová Zuzana, vedúca PK 
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V rámci činnosti  predmetovej komisie odborných predmetov pre skupiny študijných 

a učebných odborov 64 ekonomika, obchod a služby II, 29 potravinárstvo  

boli v školskom roku 2019/2020 realizované tieto aktivity: 
 

 

 

Zloţenie predmetovej komisie odborných predmetov:          

 

vedúca PK: 
Ing. Romanová Petra   - odborné ekonomické predmety  

 

členovia: 

a) učitelia teoretického vyučovania: 
 

Mgr. Bondra  Ján  - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie - odborné      

                                                  predmety  
Ing. Beňačková Helena - odborné ekonomické predmety  

Ing. Bizovská Eva  - odborné ekonomické predmety 

Mgr. Kuľandová Mária - odborné predmety pre odbory  vlasová kozmetika, kaderník  

Ing. Pekárová Zuzana  - odborné potravinárske predmety 

Ing. Rychnavská Andrea - odborné potravinárske predmety 

Mgr. Senková Dáša  - špeciálny pedagóg 

Ing. Solovicová Dana  - odborné ekonomické predmety 

Ing. Sroková Viera    - aplikovaná informatika  

Mgr. Valigurská Juliána - odborné potravinárske predmety 

 

b) majstri odbornej výchovy  
 

Ing. Mgr. Knap Miroslav   - zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie  

Mgr. Štefančíková Alţbeta  - hlavný majster odbornej výchovy 
 

Študijný odbor hotelová akadémia, kuchár, čašník, spoločné stravovanie 

a učebné odbory kuchár, čašník, hostinský, hostinská 
Bc. Deverová Dana    

Bc. Hanečáková Eva    

Mgr. Hutníková Helena 

Mgr. Oravcová Patrícia  

Bc. Vilčeková Lýdia  

 

Učebný odbor cukrár  
Bc. Hanečáková Gabriela 

 

Učebný odbor kaderník, študijný odbor vlasová kozmetička  
Mačíková Marta 

Bc. Sedláková Katarína    

 

Kontrola praktického vyučovania v prevádzke  
Bc. Štefančik Peter 
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Predmetová komisia odborných predmetov je určená pre študijné a učebné odbory: 
 

a) študijné odbory 
 

6323 K hotelová akadémia  

6421 L spoločné stravovanie  

6426 L vlasová kozmetika 

 

b) učebné odbory 
 

2964 H cukrár 

6445 H kuchár 

6456 H kaderník 

6489 H hostinský, hostinská  

 

Hlavné úlohy plánu práce predmetovej komisie vychádzajú z Analýzy činnosti 

predmetovej komisie v minulom školskom roku,z Pedagogicko-organizačných pokynov 

na školský rok 2019/2020, Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu študijných a 

učebných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, Obchod a sluţby I, II, 29 

potravinárstva Školského vzdelávacieho programu. 
Predmetová komisia odborných predmetov pracuje podľa Plánu práce PK OP na 

školský rok 2019/2020 v ktorom vytýčila nasledovne úlohy: 

 

1. Výchovu a vzdelávanie uskutočňovať podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 

skupinu študijných a učebných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, Obchod a sluţby I, 

II, 29 potravinárstvo a Školského vzdelávacieho programu. Zvyšovať úroveň výchovno-

vzdelávacieho procesu prostredníctvom výberu vhodných foriem a metód vyučovania. 

Hodnotiť a klasifikovať ţiakov na základe Metodického pokynu č. 21/2011 s účinnosťou od 

1. mája 2011.       

2.Zapracovať „Národný štandard finančnej gramotnosti“ do Školského vzdelávacieho 

programu a implementovať ho do vyučovacieho procesu ekonomických predmetov.  

3. Do vyučovacieho procesu odborných predmetov  implementovať učebné texty, 

prezentácie, myšlienkové mapy, interaktívne cvičenia, listy pracovných postupov, kódované 

listy a  videosekvencie vytvorené v rámci projektu „Hotelierstvo a gastronómia 3. 

tisícročia“ operačného programu Vzdelávanie a opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na 

modernú, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.     

4. Prehlbovať medzipredmetové vzťahy a spoluprácu vyučujúcich odborných predmetov 

a majstrov odbornej výchovy  integráciou teoretickej a odbornej zloţky prípravy študentov.  

5. S cieľom prehĺbiť integráciu teórie a praxe, vyuţívať vo výchovno-vzdelávacom procese 

na teoretickom a praktickom vyučovaní také vyučovacie metódy, ktoré rozvíjajú tvorivé 

myslenie študentov a podporujú ich iniciatívu.  

6. Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód 

s vyuţívaním IKT, ak to vzdelávací obsah umoţňuje a ak je to vzhľadom na aktuálny obsah 

vzdelávania vhodné.     

7.V prvom ročníku študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia postupovať podľa 

inovovaného ŠkVP platného od šk. roku 2018/2019.   

8. U študentov formovať vzťah k zvolenému odboru a škole organizovaním záujmových 

súťaţí, exkurzií a besied s odborníkmi z praxe.   

9. Študentov viesť k dodrţiavaniu zásad zdvorilosti a spoločenského správania.  
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10. Podporovať talentovaných a nadaných ţiakov individuálnym prístupom a zapájaním do 

odborných súťaţí v oblasti gastronómie, hotelierstva a vlasovej kozmetiky. 

11. Zvýšenú pozornosť venovať ţiakom so ŠVVP a menej úspešným ţiakom vo vzdelávaní 

a  individuálnym prístupom a konzultáciami zvyšovať ich úroveň vzdelávania. V učebných 

odboroch pripraviť záverečne skúšky vyhovujúce potrebám ţiakov so ŠVVP.   

12.  Prostredníctvom webovej stránky školy informovať rodičov a verejnosť  

o realizovaných aktivitách školy a moţnostiach štúdia na Strednej odbornej škole Jarmočná 

108, Stará Ľubovňa.      

13. Informovať plnoletých ţiakov a zákonných zástupcov o moţnostiach zahraničnej praxe, 

podľa moţnosti zabezpečiť prax ţiakov niţších ročníkov v prevádzkach gastronomických 

zariadeniach.   

14. Dôsledne dodrţiavať Vnútorný poriadok školy a  interný predpis 01/09/2016 

Organizácia praktického vyučovania. Pravidelne kontrolovať evidenciu absolvovaných 

hodín a v prípade porušenia vyvodiť adekvátne opatrenie.  

15. S cieľom rozširovať a zvyšovať odborné vzdelanie zabezpečiť podľa moţnosti 

prednášky s odborníkmi z praxe. Zároveň sa zúčastňovať odborných seminárov, exkurzií, 

výstav a súťaţí v oblasti gastronómie, cukrárenskej výroby, vlasovej kozmetiky, prípravy 

miešaných nápojov, káv a hotelového a gastronomického manaţmentu.  

16. Zabezpečiť odborné kurzy pre ţiakov študijných odborov hotelová akadémia, vlasová 

kozmetika a spoločné stravovanie a ţiakov učebných odborov kuchár, hostinský, hostinská, 

cukrár, kaderník.   

17. Podľa záujmu ţiakov realizovať záujmové vzdelávanie, rozvíjať tak talent ţiakov, 

pripravovať ich na súťaţe, praktické záverečné skúšky a maturitné skúšky.  

18. Zvyšovať záujem o SOČ a pri riešení prác SOČ spolupracovať s učiteľmi 

prírodovedných a všeobecno-vzdelávacích predmetov. Témy prác SOČ zamerať na 

hotelierstvo, cestovný ruch, ekonomiku a potravinárstvo.    

19. S cieľom zviditeľnenia školy v spolupráci s  MOV realizovať gastronomické akcie 

zamerané na sezónne potraviny a zdravý ţivotný štýl.  

20.V rámci Zdravej výţivy zrealizovať aktivity zamerané na telesné a duševné zdravie.  

21. Aktualizovať počítačové programy OMEGA pre vyučovanie podvojného účtovníctva, 

ALFA pre jednoduché účtovníctvo, HORES a FOOD pre hotelové sluţby a Happy Hair 

a Photoshop pre vlasovú kozmetiku. Tieto programy vyuţívať pri vyučovaní predmetov 

účtovníctvo, aplikovaná informatika, odborná prax a odborný výcvik.  

22. V rámci upevňovania zručnosti počas praktického vyučovania spolupracovať so 

zamestnávateľmi z praxe.     

23. Prehlbovať, rozširovať a rozvíjať si odborné a pedagogické vedomosti a zručnosti 

prostredníctvom účasti na odborných seminároch, kurzoch a kontinuálnom vzdelávaní 

v zmysle platnej legislatívy a osobného plánu profesijného rastu na školský rok 2019/2020. 

24.  Realizovať hospitačnú činnosť zástupcom riaditeľa pre teoretické vyučovanie  – 

odborné predmety a aj jednotlivými členmi predmetovej komisie.     

  

25. Účasť na pilotnom programe FinQ Nadácie Slovenskej sporiteľne zameranom na 

finančné vzdelávanie a overovanie.  
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V 1. polroku  školského roka 2019/2020 zasadala predmetová komisia odborných 

predmetov dvakrát:  

 

1. zasadnutie –  17. september  2019 
 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie a schválenie plánu práce PK  

3. Zabezpečenie odbornej praxe a odborného výcviku 

4. Záujmové vzdelávanie, SOČ  

5. Prerokovanie a schválenie návrhu formy praktickej časti odbornej zloţky maturitnej 

skúšky v študijných odboroch 6323 K hotelová akadémia, 6426 L vlasová kozmetika 

a 6421 L spoločné stravovanie pre školský rok 2019/2020 

6. Prerokovanie a schválenie tém praktickej časti odbornej zloţky pre študijný odbor 

6323 K hotelová akadémia a 6426 L vlasová kozmetika pre školský rok 2019/2020 

7. Oboznámenie s Metodickým usmernením pre realizáciu PČOZ MS formou obhajoby 

vlastného projektu, Kritériami hodnotenia PČOZ MS formou obhajoby vlastného 

projektu, Manuálom na vypracovanie odbornej práce PČOZ MS a časovým 

harmonogramom realizácie PČOZ MS formou obhajoby vlastného projektu v  

študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia a 6426 L vlasová kozmetika v 

školskom roku 2019/2020 

8. Kontrola tém  písomnej, praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky v učebnom 

odbore 6445 H kuchár podľa inovovaného ŠkVP 

9. Tvorba tém písomnej,  praktickej a ústnej časti záverečnej skúšky v učebnom odbore 

6489  H hostinský, hostinská  

10. Návrh zmeny ŠkVP v študijných odboroch 6421 L spoločné stravovanie a 6426 L 

vlasová kozmetika pre školský rok 2020/2021 

11. Rôzne, RÚZ 

12. Záver 

 

2. zasadnutie -  14. január 2020  
1. Otvorenie 

2. Priebeţné plnenie úloh a plánov jednotlivými členmi PK 

3. SOČ – konzultácie, priebeh, realizácia 

4. Návrh termínov a realizácie praktickej úlohy PČOZ MS v študijnom odbore 6426 L 

            vlasová kozmetika 

5. Návrh úpravy tém TČOZ MS študijných odboroch 6426 L vlasová kozmetika, 6421 

L spoločné stravovanie a 6323 K hotelová akadémia a PČOZ MS v študijnom odbore  6421 

L spoločné stravovanie v školskom roku 2019/2020 

6. Návrh tvorby  tém  záverečnej skúšky v učebnom odbore 6489 H hostinský, 

hostinská pre školský rok 2019/2020 

7. Rôzne 

 

Aktivity zamerané na splnenie vytýčených úloh predmetovej komisie odborných 

predmetov v 1. polroku školského roka 2019/2020:  

1. Výučba odborných predmetov podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu 

študijných a učebných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, Obchod a sluţby I, II, 

29 potravinárstvo a Školského vzdelávacieho programu     

2. Implementovanie učebných textov a učebných materiálov vytvorených v rámci projektu 

„Hotelierstvo a gastronómia 3. tisícročia do vyučovacieho procesu  
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3. Príprava TČOZ a PČOZ MS pre školský rok 2019/2020 pre študijné odbory 6323 K 

hotelová akadémia, 6421 L spoločné stravovanie, 6426 L vlasová kozmetika 

4. Príprava praktickej, písomnej a ústnej časti záverečnej skúšky pre školský rok 2019/2020 

pre učebné obory: 2964 H cukrár, 6445 H kuchár, 6489 H hostinský, hostinská 

5. Informovanie rodičov a verejnosti prostredníctvom webovej stránky o realizovaných 

aktivitách a moţnostiach štúdia na Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará 

Ľubovňa 

6. Kontrola dodrţiavania Vnútorného poriadku školy a interného predpisu 01/09/2016 

Organizácia praktického vyučovania 

7. Realizácia záujmového vzdelávania ţiakov Strednej odbornej školy Jarmočná 108, Stará 

Ľubovňa v nasledovných záujmových útvaroch Baristický, Barmanský, Myslím (a 

konám) ekonomicky, Účtujeme spolu 

 

EXKURZIE:  

 

 Finančne  inštitúcie, Stará Ľubovňa – exkurzia  v bankových inštitúciách v meste 

Stará Ľubovňa 

 Mesiac finančnej gramotnosti – účasť študentov na podujatí organizovaného 

Nadáciou PARTNERS GROUP SK v Košiciach zameranom na finančnú gramotnosť 

 Wieliczka soľná baňa, PĽ – medzipredmetová exkurzia v unikátnej soľnej bani 

v Poľsku 

 Od zrnka k chlebu – exkurzia v skanzene v SĽ zameraná na poznanie postupu 

výroby chleba od úplného počiatku  t.j. od pestovania zrna aţ po pečenie chleba 

tradičným spôsobom  

  

GASTRONOMICKÉ AKCIE  

 

 Recepcia pri príleţitosti odovzdávania ceny Vojtecha Zamarovského za rok 

2019 - zabezpečenie slávnostnej recepcie, catering 

 Recepcia pri príleţitosti 70. výročia SOŠ Jarmočnej 108, SĽ – príprava 

slávnostného pohostenia, catering 

 Raut pri príleţitosti krstu knihy „Četnícke pamäti“ – príprava slávnostného rautu 

 Recepcia pri príleţitosti 70.+ výročia gymnázia Terézie Vansovej, SĽ  

zabezpečenie slávnostnej recepcie, catering v Dome kultúry 

 XXVIII. Ľubovniansky jarmok – príprava jedál a občerstvenia pre predstaviteľov 

mesta a ich hostí počas Ľubovnianskeho jarmoku 

 Čaša vína pri príleţitosti odovzdávania cien mesta a primátora Starej Ľubovne 
-príprava slávnostného pohostenia, catering 

 Raut pri príleţitosti Aukcie umeleckých diel na ZŠ Komenského SĽ – príprava 

rautu, catering 

 Raut pri príleţitosti uvedenia knihy „Ruţbašská kráľovská svadba“ - príprava 

rautu, catering 

 Deň Prešovského samosprávneho kraja – príprava tradičných regionálnych 

gastronomických špecialít 

 Deň otvorených dverí na SOŠ Jarmočná108, SĽ - príprava slávnostných tabúľ 

ţiakmi školy, catering 

 Slávnostná hostina z príleţitosti krstín – príprava slávnostného pohostenia, 

catering 
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ODBORNÉ KURZY A PREDNÁŠKY 

 

 Podnikanie vo sfére finančníctva – odborná prednáška realizovaná zástupcami 

spoločnosti PROSIGHT a.s. zameraná na rozšírenie si vedomosti v oblasti 

finančníctva  

 FinQ– finančne vzdelávanie ktorého garantom je Slovenská sporiteľňa 

 Baristický kurz – realizovaný školiacim strediskom Academy of Coffee zameraný 

na získanie vedomosti a zručnosti pri príprave kávy  

 Barmanský kurz – realizovaný pod záštitou Slovenskej barmanskej asociácie 

 EUROPA PARK RUST – prezentácia zahranične praxe v najväčšom zábavnom 

parku v Nemecku 

 EURES mladým -  seminár na tému Sprostredkovanie informácií o voľných 

pracovných miestach a ţivotných a pracovných podmienkach na Slovensko- 

Poľskom prihraničnom trhu práce   

 Prezentácia zahraničných stáţi – informovanie o ponukách zahraničnej praxe 

v krajinách: Cyprus, Švajčiarsko 

 

SUŤAŢE  

 

 SLOVAK BARISTA CUP  junior 2019 – súťaţ baristov v príprave kávy  

 MLADÝ TVORCA  Top turistická destinácia – Naj produkt cestovného ruchu 

PSK 2019 Pokušenie Spiša  - Nestvillpark Hniezdne 

 Kvíz finančnej gramotnosti – kvíz organizovaný Národnou bankou SR v oblasti 

osobných financií  

 Ekonomická olympiáda – overenie vedomosti študentov v oblasti ekonómie, 

financií  a monetárnej politiky 

 Finančná olympiáda – overenie vedomosti študentov v oblasti financií   

 Finančná gramotnosť – triedne kolo v riešení úloh z bankovníctva 

 Naj referát – Osobný či rodinný rozpočet – triedne kolo  

 NAJ logo firmy – medzitriedne kola v rámci predmetu FFS 

 

VÝSTAVY  

 

 Vianočné trhy Stará Ľubovňa – predajná výstava ţiackych prác – vianočného 

pečiva a perníkov 
 Školské vianočné trhy – predajná výstava vianočného pečiva  

 

INÉ 

 Deň otvorených dverí – propagácia študijných a učebných odborov ţiakom 9. 

ročníkov ZŠ študentmi našej školy  

 SadOVO – aktivity zamerané na obnovu starých odrôd jabloní a hrušiek, výsadba 

ovocných stromov starých odrôd jabloní a hrušiek v areáli školy     

 

V 2. polroku  školského roka 2019/2020 zasadala predmetová komisia odborných 

predmetov dvakrát:  

 

3. zasadnutie –  26. február  2020 
 

1. Otvorenie 

2. Kontrola priebeţného plnenia úloh  jednotlivými členmi PK 
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3. Prerokovanie a schválenie návrhu tém TČOZ MS  pre školský rok 2019/2020 pre 

študijný odbor 6323  K hotelová akadémia,  6421 L spoločné stravovanie, 6426 L 

vlasová kozmetika a PČOZ MS pre študijný odbory 6421 L spoločné stravovanie 

4. Prerokovanie a schválenie návrhu tém písomnej časti, praktickej časti a ústnej časti 

záverečnej skúšky pre školský rok 2019/2020 pre učebné obory 2964 H cukrár,  

6445 H kuchár a 6489 H hostinský, hostinská  

5. Prerokovanie a schválenie  tém písomnej časti, praktickej časti a ústnej časti 

záverečnej skúšky pre školský rok 2019/2020 so školským špeciálnym pedagógom 

Mgr. Dašou Senkovou pre učebné obory 2964 H cukrár,  6445 H kuchár a 6489 H 

hostinský, hostinská  

6. Návrh skúšobných komisií pre PČOZ MS a TČOZ MS v školskom roku 2019/2020. 

7. Návrh skúšobných komisií pre  písomnú, praktickú a ústnu časť záverečnej skúšky 

v školskom roku 2019/2020. 

8. Návrh zmeny ŠkVP v učebných odboroch 2964 H cukrár, 6445 H kuchár, 6456 H 

kaderník  6489 H hostinský, hostinská pre školský rok 2020/2021 

9. Zhodnotenie školského kola SOČ  

10. Rôzne  

11. Záver    

 

4. zasadnutie – 23.jún 2020 
 

1. Otvorenie 

2. Inovovaný ŠkVP učebných odborov  6445 H kuchár, 6489 H hostinský, 2964 H 

cukrár, 6456 H kaderník pre školský rok 2020/2021 

3. Zhodnotenie výsledkov a priebehu maturitných skúšok a záverečných skúšok 

v školskom  roku 2019/2020 

4. Oboznámenie s postupom vypracovania Hodnotiacej správy o priebehu vyučovania 

počas mimoriadnej situácie za obdobie 13. marca 2020 – 30. júna 2020 

5. Rôzne 

6. Záver    

 

Zhodnotenie maturitných skúšok a záverečných skúšok v školskom roku 2019/2020:  

 

Z dôvodu mimoriadnej situácie od 13.marca 2020 do 30. júna 2020 a v súlade s 

nariadeniami hlavného hygienika SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sa 

maturitná skúška a záverečná skúška v školskom roku 2019/2020 realizovala 

administratívnou formou.   

Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získalo ako aritmetický 

priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa 

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

ročníkov. Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľoval na celé číslo, pričom 1,5 sa 

zaokrúhlilo na 1; 2,5 sa zaokrúhlilo na 2; 3,5 sa zaokrúhlilo na 3 a 4,5 sa zaokrúhlilo na 4. 

Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhlil na celé číslo smerom nadol a 

nad 0,50 sa zaokrúhlil na celé číslo smerom nahor.  

Riaditeľ strednej školy do 7. mája 2020 určil skupiny príbuzných predmetov, ktorých 

známky sa započítali do hodnotenia jednotlivých častí príslušnej skúšky.  

Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach príslušnej časti 

absolventskej alebo záverečnej skúšky kontrolovali dvaja skúšajúci členovia skúšobnej 

komisie a schválil predseda skúšobnej komisie do 29. mája 2020.  
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Výsledky MS z TČOZ a PČOZ 

Študijný odbor TČOZ 

MS 

Priemerná 

známka 

PČOZ 

MS 

Priemerná 

známka 

6323 K hotelová 

akadémia 

22 2,27 22 1,18 

6424 L spoločné 

stravovanie 

6 2,50 6 2,16 

6426 L vlasová 

kozmetika 

3 2,33 3 1,66 

 

Výsledky ZS 

Učebný odbor  PV PVD P 

2964 H cukrár 6 0 2 4 

6445 H kuchár 10 1 3 6 

6489 H hostinský 7 2 2 3 

 

Hodnotiaca správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase  mimoriadnej situácie  od  13. 

marca 2020 – 30. júna 2020 
 

Táto  správa informuje o spôsobe vyučovania odborných predmetov a odborného 

výcviku v čase od 13. marca 2020 do 30. júna 2020, kedy v súlade s nariadeniami hlavného 

hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prebiehalo v škole vyučovanie 

mimoriadnym spôsobom – dištančnou formou. 

 

TEORETICKÉ VYUČOVANIE 
 

1. Metódy a formy vyučovania  

 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo hlavne prostredníctvom EduPage, ale tieţ cez 

Facebook, Messenger, Viber,  email, chat, alebo telefonicky.  Vyučovanie prebiehalo podľa 

stanoveného rozvrhu, kedy študenti obdŕţali vybranú časť učiva formou PP prezentácie, 

elektronickými učebnými textami, Youtube videí, e-learrningu, alebo obrázkovým 

materiálom. Pre študentov so ŠVVP ZZ boli vypracované a prostredníctvom pedagogických 

asistentov sprostredkované pracovné listy a učebné materiály. Po osvojení učiva boli 

študentom  zaslané čiastkové  úlohy, zadania, projekty, alebo súbor otázok na preskúšanie 

sa.  

Ţiaci sa v prvých týţdňoch zapájali do výučby len sporadicky, neskôr pracovali 

hlavne tí študenti, ktorí pracujú aj v škole, často chýbala spätná väzba. Študenti, ktorí vôbec 

neprejavovali záujem o dištančné vzdelávanie boli vyzývaní  triednymi učiteľmi, alebo 

samotnými vyučujúcimi prostredníctvom  správ, alebo telefonický. Ku koncu dištančného 

vzdelávania, začala aktivita ţiakov opäť klesať a po otvorení škôl sa začali zapájať, uţ len 

ţiaci, ktorí do vtedy prejavovali len minimálnu aktivitu. V škole boli preskúšaní študenti, 

ktorí nesúhlasili so zverejneným hodnotením,  študenti, ktorí  sa vôbec nezapájali do 

dištančného vzdelávania  a študenti, ktorí mali problémy s pripojením na internet. Moţnosť 

doučovania a konzultácii vyuţili len jedna ţiačka so ŠVVP ZZ z učebného odboru 

kaderník.  

 Vyučujúci pri tvorbe učebných  materiálov čerpali hlavne z učebníc pre daný ročníka 

odbor, z odborných časopisov a katalógov a internetových zdrojov (ucimenadialku.sk, 

zborovna.sk, planetavedomosti.sk, zmudri.sk, digiškola.sk, stadpedu.sk, yuotube) 



 55 

 Na výučbu predmetu Administratíva a korešpondencia v prvých ročníkoch vyučujúca 

vyuţívala  program Tipingstudy.com.  

 

2. Spôsoby hodnotenia   

 

Vyučujúci pri hodnotení dodrţiavali princípy spravodlivého hodnotenia, akceptovali 

individualitu študenta – vekové a individuálne osobitosti študenta, jeho psychickú a fyzickú 

disponovanosť. V prípade potreby konzultovali so školským špeciálnym pedagógom. 

Taktieţ rešpektovali individuálne podmienky študentov na prípravu počas dištančného 

vzdelávania, hodnotené pracovné materiály boli prispôsobené pracovným podmienkam 

študenta. Ďalším kritériom pri hodnotení bola aktivita a prístup počas dištančného 

vzdelávania – načas odovzdaná úloha, vypracovanie úlohy, pochopenie učiva, kreativita. 

Vyučujúci vyuţili aj moţnosť sebahodnotenia ţiakom, prekonzultovanie výslednej známky 

a práce študenta počas vyučovania v škole.  Prostredníctvom komentárov k hodnotenej 

úlohe sa snaţili udrţať so ţiakom spätnú väzbu. Známka bola vţdy prekonzultovaná so 

ţiakom a v prípade nesúhlasu alebo nejasnosti bolo ţiakom umoţnené úlohu zopakovať, 

alebo prepracovať.  

Pri záverečnom hodnotení sa postupovalo podľa usmernenia vydaného ministrom 

ŠVVaŠ a usmernenia riaditeľa školy na hodnotenie ţiakov na konci 2. polroka školského 

roka 2019/2020. Vyučujúci brali do úvahy sebahodnotenie študentov, dosiahnuté výsledky, 

aktivitu počas dištančného vzdelávania a kreativitu študentov pri spracovaní zadaní 

a projektov.  

 

3. Materiálne podmienky 

 

Ţiaci ale aj vyučujúci vyuţívali dostupnú techniku – notebooky, počítač, tablety, alebo 

mobily. Z počítačových aplikácii vyuţívali najmä EduPage, Messenger, Viber, alebo 

Facebook.  

Problémy spôsobovali najmä obmedzené technické moţnosti študentov, v niektorých 

prípadoch absencia internetu, nekvalitné, pomalé internetové pripojenie, obmedzené 

internetové pripojenie, alebo  problémy s operačným systémom Iphone.  

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE 
 

       1.Metódy a formy vyučovania  
 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo hlavne prostredníctvom EduPage, Messenger, 

Facebook, Viber, Zoom, Skype, mailu a telefonicky. Didaktické materiály boli spracované 

formou PP prezentácií, učebných textov, listov pracovných postupov, inštruktáţnych videí, 

myšlienkových máp a pojmových máp.  

Vyučujúci pri tvorbe učebných  materiálov čerpali hlavne z učebníc pre daný ročník, 

receptúr teplých a studených pokrmov a internetových zdrojov (ucimenadialku.sk, 

zmudri.sk, stadpedu.sk, yuotube). 

Priebeh dištančného vzdelávania bol realizovaný podľa učebných osnov pre 

jednotlivé odbory a ročníky a podľa rozvrhu hodín.  

Ţiaci v prvých týţdňoch pracovali aktívne, útlm nastál v priebehu veľkonočných 

prázdnin ale po výzve sa opäť začali zapájať.  
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2. Spôsoby hodnotenia   

 

Ţiaci boli hodnotení priebeţne, slovne alebo percentuálne. Kaţdé vypracované 

zadanie bolo prekonzultované so ţiakom individuálne, pričom boli vyzdvihnuté klady, no 

ţiak bol upozornený aj na nedostatky.  

Pri záverečnom hodnotení sa postupovalo podľa usmernenia vydaného ministrom 

ŠVVaŠ a usmernenia riaditeľa školy na hodnotenie ţiakov na konci 2. polroka školského 

roka 2019/2020, pričom vyučujúci prihliadal na individuálne podmienky kaţdého ţiaka, 

sebahodnotenie ţiakom a celkovú aktivitu ţiaka počas dištančného vzdelávania.  

Po otvorení škôl bol jeden ţiak preskúšaný formou testu a praktickej činnosti.  

 

3. Materiálne podmienky 

 

Počas dištančného vzdelávania boli vyuţívane nasledovné technické prostriedky: PC, 

mobilné telefóny, tablety. Ţiakovi, ktorý nemal k dispozícii PC, boli učebné materiály 

distribuované osobne, pri dodrţaní všetkých hygienických opatrení.  

 

4. Pozitíva a negatíva dištančného vzdelávania 

 

Pozitíva dištančného vzdelávania 
 

 aktivizovanie samostatnosti ţiakov, 

 aktivizovanie ţiakov k získaniu nových informácií a vyuţívaní rôznych zdrojov 

informácií,  

 vytváranie nových učebných materiálov, 

 zvyšovanie úrovne kreativity ţiakov, 

 individuálny prístup k ţiakovi,  

 intenzívnejšia komunikácia so ţiakom. 

 

Negatíva distančného vzdelávania 
 

 chýbajúce technické prostriedky na strane ţiakov ale aj vyučujúcich,  

 chýbajúci sociálny kontakt ţiak – učiteľ, ţiak – ţiak, 

 nerovnaké podmienky pre štúdium, 

 skreslene výsledky vedomostnej úrovne ţiakov, 

 nutnosť venovať väčšiu pozornosť ţiakom so ŠVVP.  

 

 

 

 

 

 

Spracovala: Ing. Petra Romanová, vedúca PK 
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V rámci činnosti  predmetovej komisie odborných predmetov pre skupiny študijných 

učebných odborov 42, 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka, 31 

textil a odevníctvo boli v  školskom roku 2019/2020 realizované tieto aktivity: 
 

 

1. polrok  

 

Vedúci PK :    Ing. Jozef Čanda               učiteľ odborných predmetov 

Členovia    :      Ing. Peter Duchnický         učiteľ všeobecnovzdel.   predmetov 

                          PhDr. Mária Mytníková    učiteľka všeobecnovzdel. predmetov 

                          Mgr. Antónia Merklová     učiteľka všeobecnovzdel. predmetov 

                          Ing. Daniel Koterba           učiteľ všeobecnovzdel. predmetov 

                          Mgr. Martin Hains             učiteľ odborných predmetov                                                             

                          Mgr. Peter Ţoldák             učiteľ odborných predmetov 

                          Mgr. Daniela Zimová     majster odborných predmetov 

                        Bc.  Helena Boďová        majster  odbornej výchovy 

                          Mgr. Milan Ondrej           majster odbornej výchovy 

                          Bc. Michal Varchol         majster odbornej výchovy 

                         Bc. Ján Dzedzina              majster odbornej výchovy 

                          Mgr. Milan Reĺovský        majster odbornej výchovy 

                         Štefan Dziak                majster odbornej výchovy 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky  
Počet ţiakov na odlúčenom pracovisku v Lomničke ku 31.01.2020 je 93, z toho 18 ţiakov je 

začlenených. Vo všetkých  prípadoch ide o ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a málo podnetného prostredia. 
 

Výchovnovzdelávacie výsledky:                               2018 / 2019           2019 / 2020 
 

priemer vymeškaných hodín na ţiaka                           112,11                 96,86               

priemer neospravedlnených hodín na ţiaka                      9,22                 15,45 

priemerná známka                                                           2,73                    2,67 

prospeli s vyznamenaním                                              0  ţiakov             0 ţiakov 

prospeli veľmi dobre                                                     30 ţiakov           25  ţiakov 

prospeli                                                                         73 ţiakov           78  ţiakov 

neprospeli                                                                       0 ţiakov             0  ţiakov      
        
Všetky výchovne opatrenia boli udelene v súvislosti s nedbalou školskou dochádzkou 

a neospravedlnenými hodinami. 

 

Aktivity organizované predmetovou komisiou 
 

Súťaţ      -      V  aranţovaní  kvetov                                -     Boďová 
1.  miesto          Pavla Mirgová,  Zuzana Mirgová              -     III. MUP 

2.  miesto          Natália Mirgová, Ţaneta Mirgová             -     II. MUP 

3.  miesto          Stanislava Oračková, Michala Oračková  -      I. PRZ    

 

Súťaţ   -         V čítaní výkresov                                        -     Ţoldák 
1.  miesto    Jozef Mirga                     -     III. MUP 

2.  miesto    Miroslav oračko               -     III.  MUP 



 58 

3.  miesto    Alex Oračko                     -    II.  MUP 

 

Školské kolo v stolnom tenise ( Lomnička )         -  Čanda, Duchnický, Varchol 
 

1. miesto    Alex  Oračko        -            II. MUP 

2. miesto    Adam Oračko          -            II. MUP 

3. miesto    Norbert  Mirga         -             I. MUP 

4. miesto    Štefan  Mirga          -            II. SLV 

 

Celoškolský turnaj v stolnom tenise ( Stará Ľubovňa)       -         Čanda, Koterba 

 

1. miesto      Adam  Pier             -             I. HOA 

2. miesto      Alex Oračko          -            II. MUP 

3. miesto      Adam Oračko        -             II. MUP 

4. miesto      Kristián  Lichvár   -            V. HOA 

 

Okresné kolo v stolnom tenise ( Stará Ľubovňa, Obchodná akadémia ) -  Čanda 

  
1. miesto        -        Gymnázium T.V. , Stará Ľubovňa 

2. miesto        -        SOŠ   Jarmočná 108,  Stará Ľubovňa  

3. miesto        -        SOŠ  Technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa 

  
 

SOŠ Jarmočnú, Stará Ľubovňa  reprezentovali ţiaci:   Oračko Alex - II.MUP, Oračko 

Norbert - I.MUP,      Kristián Lichvár -  V. HOA,     Adam Pier  -  I.HOA. 

 

Súťaţ   -         Kuchár bez čapice                               -               Boďová, Mytníková 

 

Kulinárska súťaţ v ktorej boli zapojení ţiačky a ţiaci všetkých učebných odborov 

pozostávala z troch disciplín vo varení, pri ktorých sa hodnotili skúsenosti, zručnosti, 

kreativita a hygiena práce. Po uplynutí  stanoveného časového limitu, hodnotiaca technická 

a degustačná komisia sa zhodla na remíze zúčastnených druţstiev. Súťaţ prebehla v dobrej  

atmosfére a príjemnej zábave. 
 

Súťaţ   -         O najkrajšie zhotovene kŕmidlo pre vtáčiky           -             Ţoldák 

 

1. miesto         Radoslav Oračko      -           II LEV 

2. miesto         Peter Oračko              -           II LEV 

3. miesto         Erik Červeňák           -           II LEV 

 

Vianočná besiedka                  -            Duchnický,  Ţoldák, Ondrej 
 

V rámci akcie sa na našom pracovisku uskutočnili súťaţe v stolnom tenise, basketbalovej 

škôlke, skákaní so švihadlom a preberaní strukovín( popoluška) na čas. 

 

Stolný tenis 
 

 miesto  -   Marek Mirga      -     II. MUP 

 miesto  -   Alex  Oračko      -     II. MUP 

 miesto  -   Patrik Oračko      -     II. MUP 

http://www.zoznamskol.eu/skola/10563-stredna-odborna-skola-technicka-levocska-40-stara-lubovna/
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Basketbalová škôlka 
 

1.  miesto  -  Miroslav Oračko         -       III. MUP 

2.  miesto  -   Marek Mirga              -       II.  MUP 

3.  miesto  -   Adrián Oračko           -        I. SLV 
 

Skákanie cez švihadlo 
 

1.  miesto  -  Ţaneta Mirgová          -        II.  MUP 

2.  miesto  -  Štefan Mirga               -        II.  SLV 

3.  miesto  -  Miroslav Oračko         -        III. MUP 
 

Preberanie strukovín 
 

1.  miesto  -  Anna Mirgová               -   II.  PRZ 

2.  miesto  -  Miroslava Mirgová       -    I.  PRZ 

3.  miesto  -  Michaela Oračková       -    I.PRZ 
 

Súťaţ   -         O Najkreatívnejšie vrecúško         -         Zimová, Kseňaková, Hains 
 

Hlavným cieľom bolo poukázaťˇ na problematiku neustáleho pribúdania odpadu okolo nás, 

navrhnúťˇ a ušiťˇ  športové vrecúško, ktoré bude zhotovené z textilného odpadu. 
 

1. Kategória  -    Najkreatívnejší nápad    

Víťaz  -   Anna Mirgová       -       II.PRZ 

 

2. Kategória   -   Presnosť práce 

Víťaz  -  Natália Oračková   -       I. POĽ 

 

Súťaţ   -         Silový trojboj                                        -              Hains,  Reľovský   

1. miesto      Radko Oračko                                   -    II.  MUP 

2. miesto    Martin Oračko                                     -    I.   MUP 

3. miesto   Alexander Mirga,  Norbert Mirga        -    II.  a    III.  MUP 
 

Podiel na reprezentácií školy na mimo športových akciách. 
 

Zhotovenie výrobkov a príprava prezentačnej výstavy  „Mladý tvorca“  v Nitre.   

                                                

Prezentácia rómskej kultúry, výrobkov a aktivít  prostredníctvom informačného 

panelu v rámci akcie „ Dobrý deň sused“ v Ľubovnianskej kniţnici. 
 

Účasť na predvianočnej akcií „ Hand Made Market“  v športovej hale v Starej 

Ľubovni.                                                       
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Prednášky, besedy a iné: 
 

Protidrogová prevencia a prevencia kriminality    -  Mytníková, OOPZ St. Ľubovňa 

Nové trendy v stavebníctve                                 -  Ţoldák, Varchol 

Vianočné sviatky, zvyky, tradície a ich význam      -  Ţoldák, Ondrej 

Batikovanie   –   technika farbenia textílií                -  Stašenková, Hains, Zimová 

 

Hodnotenie plnenia učebných osnov 

PK sa počas uplynulého obdobia  riadila plánom práce, ktorý bol schválený na zasadnutí 

predmetovej komisie dňa 12. 09. 2019. 

PK na svojom poslednom zasadaní zhodnotila, ţe učebné osnovy vo všetkých predmetoch sa 

plnia podľa časového harmonogramu. Dôraz sa kladie na  plnenie učebných osnov u 

končiacich ročníkov, ako aj príprave ţiakov na záverečné skúšky. Inovované tematické 

celky sú súčasťou učebných osnov a stali sa významným oţivením vyučovacieho procesu. 

Na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku sa vyuţívali inovované a zmodernizované 

formy a metódy pomocou ktorých ţiaci lepšie zvládali teoretické znalosti a pracovné úkony. 

Vyučovanie sa stalo zaujímavejším a lepšie ovládateľným pre pedagóga aj ţiaka. 

U začlenených ţiakoch sa vyuţívajú také  formy a metódy výučby, ktoré zodpovedajú ich 

potrebám a sú konzultované  so školským špeciálnym pedagógom. 

 

Záujmové útvary 

Na odlúčenom pracovisku pracuje   7    záujmových krúţkov, najväčší záujem je o  

stolnotenisový a  internetový  krúţok. 

 

Ing. Jozef Čanda                   -       Stolný tenis I 

Ing. Peter Duchnický             -       Počítačový krúţok  

Bc. Michal Varchol                -       Stolný tenis II          

Mgr. Peter Ţoldák                  -       Architektúra – dom, byt, záhrada 

Mgr. Daniela Zimová            -       Šijeme    

Mgr. Martin Hains                 -       Posilňovanie a fitnes 

Mgr. Milan Reľovský            -       Poznaj a chráň 

 

Úlohy prenasledujúce obdobie 
- Na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku  vyuţívať inovované       

a zmodernizované formy a metódy výučby pomocou IKT a materiálno technického 

zabezpečenia, 

 zvýšenú pozornosť venovať začleneným ţiakom a ţiakom končiacich ročníkov, 

spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom, 

 pri hodnotení začlenených ţiakov postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie a  klasifikáciu ţiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a 

stredných školách schválené MŠ SR, 

 v rámci OV zhotovovať učebné pomôcky na skvalitnenie vyučovacieho procesu, 

 pripraviť náleţité podmienky pre úspešnú realizáciu záverečných skúšok, 

 naďalej  spolupracovať  s rodičmi ţiakov, hlavne problémových a začlenených 

ţiakov, 

 motivovať ţiakov k zlepšeniu dochádzky a študijných výsledkov,   

 vyuţívať opatrenia z usmernenia  a opatrenia  pri porušovaní vnútorného  

      poriadku školy. 
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Na záver vyslovujem poďakovanie všetkým členom predmetovej komisie, ktorí sa podieľali 

na príprave a realizácií jednotlivých akcií.  

  

 
 

2. polrok  
 

Správa o priebehu vzdelávania a výchovy v čase mimoriadnej situácie      ( Covid -19 ) 
 

Vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu , sme zvolili formu dištančného vzdelávania 

našich ţiakov,  týţdenne sme spracovávali  učebné témy  podľa plánu učebných osnov 

a rozvrhu hodín, ktoré boli osobne doručované v tlačenej podobe terénnymi pracovníkmi 

v Lomničke. Materiály  boli rozšírené o motivačné a inštruktáţne obrázky, pracovné listy, 

listy pracovných postupov,  alebo doplňovačky na ktorých boli prezentované pracovné , 

technologické postupy. Súčasťou materiálov boli úlohy, ktoré mali ţiaci vyriešiť. Pri 

zadávaní úloh sme dbali na náročnosť a zrozumiteľnosťˇ aj pre začlenených ţiakov. Ţiakom 

boli umoţnené konzultácie formou Edupage, sociálnych sietí, mailom, Messengerom 

k daným témam. Spätná väzba bola primeraná materiálnym, sociálnym moţnostiam 

a intelektu ţiaka. Vypracované materiály boli doručované späť terénnymi pracovníkmi. Nie 

všetci ţiaci pristupovali k zvereným úlohám zodpovedne.  

Návratnosť zadaných a vypracovaných úloh bola pribliţne 40 %. Zvyšok ţiakov zaslalo 

zadania neúplné, alebo nevypracované. Spoluprácu aj napriek tomu hodnotíme pozitívne, 

zároveň v nasledujúcom šk. roku neosvojené resp. nezvládnuté učivo zopakujeme. Záverom 

je potrebné  zdôrazniť,  ţe dostupnosť internetu v obci Lomnička nie je na poţadovanej 

úrovni. 

 

Aktivity organizované predmetovou komisiou 

 

Valentínska  súťaţ  v stolnom tenise ( Lomnička )  -  Čanda, Duchnický, Varchol 
 

1. miesto     -   Alex Oračko                   II. MUP 

2. miesto     -   Júlio Mirga                      I. MUP 

3. miesto     -   Adam Oračko                 II. MUP 

 

Súťaţ      -      O najkrajšie „Valentínske srdiečko“              - Kseňaková,  Zimová 
 

1. miesto     -   Anna Mirgová                       II. PRZ 

2. miesto     -   Michaela Oračková               I. PRZ                                                        

3. miesto     -   Zuzana Mirgová                  III. MUP                                        

 

Súťaţ  - Vo výpočte spotreby náterového materiálu v interiéri - Hains, Reľovský 

 

1. miesto     -   Alex Oračko, Patrik Oračko               II. MUP 

2. miesto     -   Norbert Mirga, Júlio Mirga                I. MUP          

                                                                         

 

„Valentínske posedenie pri šálke čaju“ Február                  -                     Boďová 
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Nech uţ slávime Valentína akokoľvek, s darčekmi alebo bez nich, nezabúdajme, ţe 

lásku a úctu si máme prejavovať po celý rok, nielen v jeden deň. 
 

 
 

Prednášky, besedy a iné: 
 

Nové trendy v stavebníctve                                         -         Ţoldák 

Vyuţitie nových technológií v rodinných domoch        -         Dziak, Reľovský 

Význam včely medonosnej pre prírodu a človeka         -         Ţoldák,  Varchol 

 

 

Hodnotenie plnenia učebných osnov 
 

PK sa počas uplynulého obdobia  riadila plánom práce, ktorý bol schválený na zasadnutí 

predmetovej komisie dňa 12. 09. 2019. 

PK na svojom poslednom zasadaní zhodnotila, ţe učebné osnovy vo všetkých predmetoch sa 

plnia podľa časového harmonogramu. Dôraz sa kladie na  plnenie učebných osnov u 

končiacich ročníkov, ako aj príprave ţiakov na záverečné skúšky. Inovované tematické 

celky sú súčasťou učebných osnov a stali sa významným oţivením vyučovacieho procesu. 

Na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku sa vyuţívali inovované a zmodernizované 

formy a metódy pomocou ktorých ţiaci lepšie zvládali teoretické znalosti a pracovné úkony. 

Vyučovanie sa stalo zaujímavejším a lepšie ovládateľným pre pedagóga aj ţiaka. 

U začlenených ţiakoch sa vyuţívajú také  formy a metódy výučby, ktoré zodpovedajú ich 

potrebám a sú konzultované  so školským špeciálnym pedagógom. 

 

Záujmové útvary 

Na odlúčenom pracovisku pracovalo   7    záujmových krúţkov. 

Ing. Jozef Čanda             -       Stolný tenis I 

Ing. Peter Duchnický           -       Počítačový krúţok  

Bc. Michal Varchol             -       Stolný tenis II 

Mgr. Peter Ţoldák              -       Architektúra – dom, byt, záhrada 

Mgr. Daniela Zimová      -     Šijeme    

Mgr. Martin Hains              -     Posilňovanie a fitnes 

Mgr. Milan Reľovský       -     Poznaj a chráň 
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Úlohy pre nasledujúce obdobie 
 

- Na teoretickom vyučovaní a odbornom výcviku  vyuţívať inovované       

a zmodernizované formy a metódy výučby pomocou IKT a materiálno technického 

zabezpečenia, 

 zvýšenú pozornosť venovať začleneným ţiakom a ţiakom končiacich ročníkov, 

spolupracovať so školským špeciálnym pedagógom, 

 pri hodnotení začlenených ţiakov postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie a  klasifikáciu ţiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a 

stredných školách schválené MŠ SR, 

 v rámci OV zhotovovať učebné pomôcky na skvalitnenie vyučovacieho procesu, 

 pripraviť náleţité podmienky pre úspešnú realizáciu záverečných skúšok, 

 naďalej  spolupracovať  s rodičmi ţiakov, hlavne problémových a začlenených 

ţiakov, 

 motivovať ţiakov k zlepšeniu dochádzky a študijných výsledkov,   

 vyuţívať opatrenia z usmernenia  a opatrenia  pri porušovaní vnútorného  

      poriadku školy. 

 

Na záver vyslovujem poďakovanie všetkým členom predmetovej komisie, ktorí sa podieľali 

na príprave a realizácií jednotlivých akcií.  

 

 

 

 

 

Spracoval: Ing.  Čanda  Jozef, vedúci PK 
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V rámci činnosti  predmetovej komisie odborných predmetov pre skupiny študijných 

učebných odborov 36 stavebníctvo, geodézia a kartografia, 33 spracúvanie dreva a výroba 

hudobných nástrojov boli v školskom roku 2019/2020  realizované tieto aktivity: 
 

 

Zloženie predmetovej komisie: 

Vedúci PK  Ing. Vincent Sokolák 
 

Členovia PK 
Ing. Peter Štucka  

Mgr. Milan Ondrej  

Mgr. Miroslav Mytník  

Štefan Šulian  

Bc. Ján Dzedzina 

Bc. Martin Leščinský 

Bc. Michal Varchol  

Mgr. Peter Ţoldák  

Mgr. Milan Reľovský 

Mgr. Martin Hains 

Štefan Dziak 

 

 

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnili 3 zasadnutia predmetovej komisie: 
 

1.zasadnutie (18.09. 2019) 

2.zasadnutie (20.02. 2020) 

3.zasadnutie (24.06. 2020) 
 

Predmetová komisia sa riadila plánom práce, ktorý vypracoval vedúci PK Ing. Vincent 

Sokolák a bol schválený na prvom zasadnutí.  
 

Témy zasadnutí v školskom roku 2018/2019 boli nasledovné: 
 

 vypracovanie časovo-tematické plány podľa ŠKVP 
 program vzdelávania pedagogických zamestnancov 
 účasť na súťaţiach v Prešovskom kraji a SR  
 školenia ţiakov – sadrokartónový kurz (firma Rigips), lešenársky kurz, kurz 

strojníkov stavebných strojov (Igmar Košice), zváračský kurz 
 BOZP pomôcky pri práci ţiakov na praxi 
 príprava tém na maturitné a záverečné skúšky 
 návrh exkurzií na stavbách v SL – Elektráreň v prevádzke v SL, stavby IBV v SL, 

stavby rekreačno-turistické v okrese SL, Polyform Podolínec, Elektrodom Valčak, 

Limošpes Ľubovnianske kúpele, iné 
 

KRUŢKOVÁ ČINNOSŤ  : 
 Ing. Vincent  Sokolák /Projektovanie v CAD – e/ 
 Bc. Martin  Leščinský /Práca s drevom SL/ 
 Ing..PeterŠtucka /Mladý projektant/ 
 Mgr. Miroslav Mytník /Dokumentárny film/ 
 Štefan Šulian /Futbalový/ 
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 Mgr. Peter Ţoldák /Turistický Lomnička/ 
 Michal Varchol /Architektúra – dom, byt, záhrada/ 
 Mgr. Milan Reľovský /Internetový Lomnička/ 

 

Čiastkové úlohy členov PK sa pravidelne plnia, realizujú sa všetky úlohy, ktoré boli 

stanovené PK Stavebníctvo, geodézia  a kartografia. 
 

ODBORNÝ VÝCVIK NAŠICH ŢIAKOV A ŠTUDENTOV: 
 

Študenti učebných odborov murár I., II., III. a  stolár I., II. , sa zúčastňovali odbornej 

praxe a odborného výcviku v okrese Stará Ľubovňa a taktieţ na našej škole. 

Vyučovanie počas celého roka na odbornom výcviku prebiehalo v súlade s časovo-

tematickými plánmi učiva OV. Jednotlivé témy sa plnili v učebniach a dielňach v 

jednotlivých budovách našej školy a pozemkoch SOŠ Jarmočná 108 v SL. 
 

Učebný odbor stolár okrem priebeţného preberania tém na OV sa podieľal na : 
 

September: 

- montáţ stavebno-stolárskych dielcov 

- výroba nábytku do chodby  a kúpeľne z L-DTD 

- výroba drevenej vitríny pre školu – smrek 

- výroba rôznych rámov a násteniek pre príleţitosť výročia školy 

- výroba drevených rebríkov 2ks 

Október: 

- montáţ stavebno-stolárskych dielcov z L-dtd 

- výroba rôznych rámov a násteniek pre príleţitosť výročia školy 

- výroba nábytku do chodby z L-DTD 

November: 

- výroba smrekovej komody  

- príprava ţiakov na súťaţ zručnosti , mladý remeselník –Prešov 

- výroba parkových lavičiek 

December: 

- výroba detských stolov a stoličiek 2x + 2x 

Január: 

- údrţbárske práce v telocvični oprava parkiet a futbalovej brány 

-výroba dreveného rámu na zrkadlo s červeného smreku 

- výroba drevenej lavičky pre OV 

- výroba sedacieho paletového nábytku pre príleţitosť SOČ ,,Ap cililing“ 

Február: 

- organizovanie triednej súťaţe zručnosti, prvý a druhý stolár – samostatne  

- organizovanie školskej súťaţe zručnosti v odbore stolár  

- príprava ţiakov na súťaţ zručnosti – výroba rôznych výrobkov v rámci prípravy 

zameraných na ručné opracovanie dreva. 

- plnenie tém podľa učebnej osnovy škvp. 

Marec: 

- príprava ţiakov na súťaţ zručnosti – výroba rôznych výrobkov v rámci prípravy 

zameraných na ručné opracovanie dreva. 

Marec- Jún 

 - dištančné vzdelávanie 
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Učebný odbor murár okrem priebeţného preberania tém na OV sa podieľal na : 
 

September   -     príprava na súťaţ do Prahy 

                    -     úprava stropu v jedálni 

                    -     účasť na súťaţi v Prahe 6 miesto 
 

Október       -     dokladanie zámkovej dlaţby v altánku    

                    -     kopanie jám projekt ovocné stromčeky 

                     -     príprava areálu na 70 výročie školy 
 

November    -     sadenie stromčekov areáli školy projekt    

                     -     murovanie komína Schiedel 

                     -     príprava na súťaţ do Prešova 
 

December    -     účasť na súťaţi v Prešove 4. miesto   

                    -     sťahovanie stavebného trenaţéra 
 

Január          -     pokračovanie v sťahovaní stavebného trenaţéra 

                    -     účasť na stavbe bývalej kotolne           
 

Február         -     pokračovanie v sťahovaní stavebného trenaţéra 

                     -     účasť na stavbe bývalej kotolne           
 

Marec          -     pomocné práce pri výstavbe stavebného trenaţéra 
 

Marec – Jún  -     dištančné vzdelávanie 
 

Okrem týchto hlavných činnosti sa ţiaci podieľali aj na iných činnostiach, ktoré sa vyskytli 

počas školského roka. 
 

SÚŤAŢE: 
 

SÚŤAŢ MLADÝ REMESELNÍK 2019/2020 odbor murár – SUSO Praha 

Po úspešnom zavŕšení a obhájení prvého miesta Patrika Bjalončíka a Michala 

Kovalčíka na súťaţnej prehliadke stavebných remesiel Skills Slovakia – SUSO v Nitre ich 

čakal ďalší ťaţký zápas, na ktorý sa museli dostatočne pripraviť. Po  náročnej a strastiplnej 

ceste v Nitre ich ešte čakalo  finále tejto súťaţe, ktoré sa konalo 17. – 20. 9. 2019 v Prahe. 

Celá pozornosť postupujúcich druţstiev zo Slovenskej a Českej republiky sa preto preniesla 

do Prahy, kde sa konalo medzinárodné finále 23. ročníka súťaţnej prehliadky stavebných 

remesiel murár, stolár, kamenár a kamenosochár. 

Súťaţe sa zúčastnilo 10 súťaţiacich dvojíc z odboru murár, medzi ktorými nechýbali 

ani naši študenti. Priebeh súťaţe pozostával zo štyroch disciplín, kde študenti mohli 

predviesť ich majstrovské umenie, napr. pri murovaní z materiálu YTONG, pri 

štruktúrovaných omietkach CEMIX a pri predvádzaní suchej výstavby- montovaná stena a 

montovaná podlaha od firmy Fermacell. Ich teoretické znalosti preveril test z odborných 

predmetov a firmy Profi obkladač. Po náročných a vysiľujúcich dňoch  na výstavisku a v 

tvrdej konkurencii nakoniec  skončili na 6. mieste. Po vyhlásení výsledkov bolo vidieť v 

očiach študentov aj majstrov mierne sklamanie. 

 Ako sa hovorí, ţe aj kaţdá skúsenosť, či je dobrá alebo zlá, nás ma posúvať vpred a 

kaţdý neúspech nás ma  posúvať k úspechu. A tým by sa mali riadiť aj naši sklamaní ţiaci. 

Pevne veríme, ţe naši chlapci nezanevrú a budú nás aj naďalej úspešne reprezentovať. 

http://www.sosjsl.sk/sk/aktuality/491-sua-mlady-remeselnik-20142015
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SÚŤAŢ MLADÝ REMESELNÍK 2019/2020 odbor murár, stolar – SUSO Prešov 
 

Dňa  5-6.12.2019 sa ţiaci 2. ročníka učebného odboru murár Peter Gondek a Marek 

Gondek  a učebného odboru stolár Marcel Fidermák  a Tomáš Repka pod vedením MOV 

Štefana Šuliana  zúčastnili súťaţe zručnosti – Mladý remeselník 2019¬-2020. 

Organizátorom súťaţe bola SOŠ Technická, Volgogradská 1, Prešov.  

V odbore murár sa celkovo zúčastnilo osem druţstiev  z Prešovského a Košického 

kraja  medzi ktorými bola aj jedna dvojica zo zahraničia ( Poľskej Republiky). Ţiaci si tak 

mali moţnosť porovnať na krajskej úrovni svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti 

so ţiakmi iných odborných škôl.  

V teoretickej časti boli ţiaci písomne testovaní otázkami, ktoré sa týkali učiva z 

odboru murár zamerane na materiály a technológiu partnerov súťaţe.  

 

Praktická časť pozostávala z disciplíny:   

- vyhotovenie segmentu  rohu muriva z tvaroviek YTONG hrúbky 100 mm podľa 

výkresovej dokumentácie.                                                                                                           

- vyhotoviť keramický  obklad                             

 

Naši murári skončili na  postupovom štvrtom  mieste, čim si zabezpečili postup na 

celoslovenskú súťaţ SKILLS SLOVAKIA, SUSO v Nitre, ktorá je postupovým kolom na 

medzinárodnú Česko - Slovenskú súťaţ v Prahe. 

                                                                                                                      

V odbore stolár sa zúčastnilo celkovo šesť jednotlivcov z troch škôl z Prešovského a 

Košického kraja. Súťaţ pozostávala z teoretickej časti – testu a praktickej časti, kde kaţdý 

ţiak pracoval na svojom výrobku detského vyklápacieho stolíka.  Marcel Fidermák  skončil 

na peknom treťom mieste. Našim stolárom na tejto súťaţi išlo hlavne o moţnosť zasúťaţiť 

si, porovnať svoje doterajšie nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické zručnosti so 

ţiakmi z iných škôl, nabrať skúsenosti a takto sa pripraviť na postupovú súťaţ SKILLS 

SLOVAKIA, ktorá sa bude konať v apríli 2020 v  Spišskej Novej Vsi.   
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SÚŤAŢ - „ Výpočet spotreby materiálu“ - I. kolo – 20.02. 2020 – Lomnička 
 

Dňa 20.02.2020 na základe plánu práce PK odborných predmetov: TEC,ODK, OVY zo 

zameraním   na stavebníctvo , bola vykonaná súťaţ v : 
 

„ Vo výpočte spotreby materiálu“ 1. kolo 
 

Súťaţilo sa v skupinách. Skupinu tvorili dvaja ţiaci. Ţiaci mali za úlohu zmerať rozmery 

miestnosti a vypočítať potrebné mnoţstvo farby a penetračného náteru. Hodnotil sa postup 

pri meraní, správnosť výpočtu a čas. Súťaţilo sa v dvoch kategóriách. Kategóriu č. 1 tvorili 

ţiaci druhého ročníka odbor murár. Kategóriu č. 2 tvorili ţiaci prvého ročníka odbor murár. 

Víťazom prvej kategórie sa stala dvojica Alex Oračko a Patrik Oračko. Víťazom druhej 

kategórie sa stal Norbert Mirga a Júlio Mirga. V druhom kole súťaţe sa mali postaviť proti 

sebe víťazi  oboch kategórií. Druhé kolo súťaţe sa kvôli opatreniam corona vírusu nemohlo 

uskutočniť.    
 

VZDELÁVANIE DIŠTANČNOU FORMOU: 

TEORETICKÉ VÝUČOVANIE 

 na komunikáciu so ţiakmi sme vyuţívali portál EDUPAGE, mail, Messenger, 

Whatsapp, 

 na prípravu učebných materiálov odborných predmetov sme vyuţívali vlastné zdroje 

(prezentácie) a zdroje zverejnené na portáloch: Rozvoj stredného odborného 

vzdelávania a Zborovňa.sk, 

 pravidelne sme pripravovali materiály k aktuálnym témam podľa tematických plánov 

vo forme dokumentov, pracovných listov, prezentácií, krátkych videí (vlastné 

nahrávky a youtube – technologické postupy), cvičných testov, technických 

výkresov a zdieľali ich prostredníctvom portálu EDUPAGE 

 kontrola domácej prípravy spočívala v zasielaní spracovaných domácich príprav, 

ofotených materiálov, technických výkresov, referátov, testov vloţených do 

projektov na portáli EDUPAGE alebo zasielaním na e-mail; následne učitelia 

domáce úlohy skontrolovali, poukázali na chyby, prípadne vrátili na prepracovanie, 

 ţiaci, ktorí nemali prístup k výpočtovej technike vypracovávali úlohy ručne, voľnou 

rukou a pomocou mobilného telefónu zasielali formou MMS foto na vykonanie 

kontroly uţ spracovanej úlohy 

 pri konštrukčných úlohách sa vyuţíval program ArchiCAD, 

 pri spracovávaní úloh učitelia komunikovali so ţiakmi; táto spätná väzba im zabrala 

podstatnú časť komunikácie „ţiak-učiteľ”, ale mala pre ţiaka a učiteľa veľký 

význam, 

 zohľadnili sme technické moţnosti ţiakov, viac ako polovica ţiakov bola dostatočne 

vybavená výpočtovou technikou (PC, telefón, internetové pripojenie), 

 problémom bol nezodpovedný prístup niektorých ţiakov pri plnení si svojich 

povinností, 

 ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí nemali moţnosť zapájať sa do 

výučby pomocou výpočtovej techniky, boli doručované listy pracovného postupu na 

vypracovanie v týţdenných intervaloch a taktieţ boli v týchto intervaloch zozbierané 

a vyhodnocované učiteľom. 
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PRAKTICKÉ VYUČOVANIE 

Odbor Stolár 
 majster odborného výcviku (p. Leščinský) vytvoril skupinu na Facebook-u 

Messenger  s názvom Stolári, kde ţiaci dostávali pokyny na vypracovanie 

ľubovoľného dreveného výrobku (zajačinec, psia búda, vtáčie búdky, kuchynské 

náradie z dreva) v rámci materiálnych moţností ţiaka (drevený materiál, pracovné 

náradie, technické priestory), 

 ţiaci zasielali priebeţne fotografie o práci na ľubovoľne zvolenom výrobku, ktoré 

následne ohodnotil majster odborného výcviku, 

 majster odborného výcviku spracoval video postup výstavby dreveného altánku 

v jednotlivých krokoch; videá spojené s technologickým postupom výstavby zasielal 

ţiakom a komentárom dopĺňal pracovný postup. Tieto videá boli zamerané na čapy, 

dlaby, konštrukčné spoje, skrutkové spoje, zastrešenie, 

 majster odborného výcviku doplnil výučbu aj o oblasť BOZP (Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pri práci s drevom a s náradím na 

opracovanie dreva. 
 

Odbor Murár 
 majstri odborného výcviku (p. Mytník, p. Šulian) zamerali svoju výučbu na listy 

pracovných postupov, ktoré čerpali zo ŠIOV-u a následne ich zverejňovali na portáli 

EDUPAGE a priradzovali ţiakom, 

 ţiaci ich vypracovávali ručne do zošitov, prípadné problémy boli riešené telefonicky  

 ţiakom z marginalizovaných skupín, ktorí nemali moţnosť zapájať sa do výučby 

pomocou výpočtovej techniky, majster odborného výcviku (p. Mytník), doručoval 

okrem listov pracovného postupu v papierovej podobe aj prezentácie, učebné texty, 

testy a výkresy. Následne boli spracované úlohy zozbierané a vyhodnocované. 
 

ELOKOVANÉ PRACOVISKO – LOMNIČKA 

Mgr. Martin Hains zhodnotil vyučovanie dištančnou formou nasledovne: 

Ţiakom z elokovaného pracoviska v Lomničke sa vytvárali listy pracovných postupov, 

prezentácie a učebné texty, ktoré boli v tlačenej podobe distribuované v týţdenných 

intervaloch do domovov prostredníctvom prednostky a terénnych pracovníkov. Následne 

boli vypracované zadania od ţiakov vyzbierané späť a vyhodnocované v priestoroch školy. 

Ţiakom boli poskytované konzultácie prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, 

Messenger) a e-mailovej komunikácie. Ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a so 

ŠVVP bola taktieţ poskytnutá forma výučby v papierovej podobe. Napriek vzniknutej 

situácií, ktorá kvôli corona vírusu nastala, sa tejto formy ţiaci zúčastňovali aktívne, čo 

potvrdzujú aj vypracované zadania a úlohy.  
 

EXKURZIE: 
 

Odborná exkurzia v oblastí stavebníctva – VODNÁ ELEKTRÁREŇ  na rieke POPRAD   - 

ţiaci I.ročník murár : Ing. Štucka 

Odborná exkurzia v oblastí stavebníctva – Objekt bývalej kotolne -  Stavba vo výstavbe - 

ţiaci I.SVS a II. SVS: Ing. ŠTUCKA,  

Nová bytová výstavba – VÝSTAVBA RD Stará Ľubovňa- rozostavaná stavba: Šulian 
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PROJEKTY: 
 

Výzva IROP-PO2-SC223-2016-14 - Zvýšenie počtu ţiakov stredných odborných škôl na 

praktickom vyučovaní 

 rekonštrukcia objektu bývalej kotolne na Stavebný inkubátor – vybudovanie 

priestorov pre OV (laboratória) a učební pre OV 

 návrhy dispozičného riešenia budovy 

 návrhy na materiálové zabezpečenie jednotlivých priestorov 
 

INÉ AKTIVITY: 
 Deň otvorených dverí – všetci členovia PK pôsobiaci na úseku Stará Ľubovňa, sa 

zúčastnili príprav a samotného Dňa otvorených dverí. Učitelia odborných predmetov 

pripravili triedy a prezentovali výhody štúdia v odboroch murár, stolár, operátor 

stavebnej výroby a nadstavbové štúdium. Majstri pripravili dielne OV spojenú 

s praktickou ukáţkou činnosti na OV. 
 

NÁVRHY  A  OPATRENIA ČLENOV  PK :   
 

ÚSEK PV 
 zriadiť priestory praktického trenaţéra pre stavebne odbory (bývala kotolňa)   

 

ÚSEK TV 
 zriadiť počítačovú miestnosť – učebňu pre výučbu predmetu GSY resp. doplnenie 

počítačovej techniky v učebni č.24 v počte min. 5 ks 

  vyrobiť praktické pomôcky stolárskych spojov pre teoretické vyučovanie – odbor  

stolár 
 

VYHODNOTENIE MATURITNÝCH A ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK: 
 

MATURITNÉ SKÚŠKY 
 

II.SVS 
 

-     PRAKTICKÁ  ČASŤ – aritmetický priemer  

- TEORETICKÁ ČASŤ – aritmetický priemer 
 

Vyhodnotenie maturitnej skúšky spriemerovaním známok z odborných predmetov. 

  

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 
 

MURÁR 
 

-     PÍSOMNÁ  ČASŤ – aritmetický priemer 

- PRAKTICKÁ ČASŤ - aritmetický priemer  

- ÚSTNA ČASŤ - aritmetický priemer 
 

Vyhodnotenie maturitnej skúšky spriemerovaním známok z odborných predmetov. 
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NÁVRHY  A  OPATRENIA ČLENOV  PK:   
 

ÚSEK PV 
 zriadiť priestory a vybavenie praktického trenaţéra pre stavebne odbory (bývala 

kotolňa)   
 

ÚSEK TV 
 zriadiť počítačovú miestnosť – učebňu pre výučbu predmetu GSY resp. doplnenie 

počítačovej techniky v učebni č.37 v počte min. 5 ks 

 nainštalovanie softwaru pre stavebné účely (archicad, cenkros, optimik hobby) 

 vyrobiť praktické pomôcky stolárskych spojov pre teoretické vyučovanie – odbor  

stolár 
 

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO ROKA: 
 Realizovať nábory na ZŠ v celom okrese, tak aby budúci študenti ZŠ sa vedeli 

zorientovať v správnom výbere budúceho povolania /Hniezdne, Podolínec, Vyšné 

Ruţbachy, Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa, Plaveč, Malý Lipník, Jakubany atď./ - 

zodpovední :  Štucka, Sokolák, Mytník, Knap 

 Prehĺbiť komunikáciu s firmami – školenia, kurzy, názorné ukáţky 
 

 

 

Príloha č. 1 

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie 

TEORETICKÉ VÝUČOVANIE 

 na komunikáciu so ţiakmi sme vyuţívali portál EDUPAGE, mail, Messenger, 

Whatsapp, 

 na prípravu učebných materiálov odborných predmetov sme vyuţívali vlastné zdroje 

(prezentácie) a zdroje zverejnené na portáloch: Rozvoj stredného odborného 

vzdelávania a Zborovňa.sk, 

 pravidelne sme pripravovali materiály k aktuálnym témam podľa tematických plánov 

vo forme dokumentov, pracovných listov, prezentácií, krátkych videií (vlastné 

nahrávky a youtube – technologické postupy), cvičných testov, technických 

výkresov a zdieľali ich prostredníctvom portálu EDUPAGE 

 kontrola domácej prípravy spočívala v zasielaní spracovaných domácich príprav, 

ofotených materiálov, technických výkresov, referátov, testov vloţených do 

projektov na portáli EDUPAGE alebo zasielaním na e-mail; následne učitelia 

domáce úlohy skontrolovali, poukázali na chyby, prípadne vrátili na prepracovanie, 

 ţiaci, ktorí nemali prístup k výpočtovej technike vypracovávali úlohy ručne, voľnou 

rukou a pomocou mobilného telefónu zasielali formou MMS foto na vykonanie 

kontroly uţ spracovanej úlohy 

 pri konštrukčných úlohách sa vyuţíval program ArchiCAD, 

 pri spracovávaní úloh učitelia komunikovali so ţiakmi; táto spätná väzba im zabrala 

podstatnú časť komunikácie „ţiak-učiteľ”, ale mala pre ţiaka a učiteľa veľký 

význam, 

 zohľadnili sme technické moţnosti ţiakov, viac ako polovica ţiakov bola dostatočne 

vybavená výpočtovou technikou (PC, telefón, internetové pripojenie), 

 problémom bol nezodpovedný prístup niektorých ţiakov pri plnení si svojich 

povinností, 
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 ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí nemali moţnosť zapájať sa do 

výučby pomocou výpočtovej techniky, boli doručované listy pracovného postupu na 

vypracovanie v týţdenných intervaloch a taktieţ boli v týchto intervaloch zozbierané 

a vyhodnocované učiteľom. 
  

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE 

Odbor Stolár 

 majster odborného výcviku (p. Leščinský) vytvoril skupinu na Facebook-u 

Messenger  s názvom Stolári, kde ţiaci dostávali pokyny na vypracovanie 

ľubovoľného dreveného výrobku (zajačinec, psia búda, vtáčie búdky, kuchynské 

náradie z dreva) v rámci materiálnych moţností ţiaka (drevený materiál, pracovné 

náradie, technické priestory), 

 ţiaci zasielali priebeţne fotografie o práci na ľubovoľne zvolenom výrobku, ktoré 

následne ohodnotil majster odborného výcviku, 

 majster odborného výcviku spracoval video postup výstavby dreveného altánku 

v jednotlivých krokoch; videá spojené s technologickým postupom výstavby zasielal 

ţiakom a komentárom dopĺňal pracovný postup. Tieto videá boli zamerané na čapy, 

dlaby, konštrukčné spoje, skrutkové spoje, zastrešenie, 

 majster odborného výcviku doplnil výučbu aj o oblasť BOZP (Bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pri práci s drevom a s náradím na 

opracovanie dreva. 

 

Odbor Murár 

 majstri odborného výcviku (p. Mytník, p. Šulian) zamerali svoju výučbu na listy 

pracovných postupov, ktoré čerpali zo ŠIOV-u a následne ich zverejňovali na portáli 

EDUPAGE a priradzovali ţiakom, 

 ţiaci ich vypracovávali ručne do zošitov, prípadné problémy boli riešené telefonicky  

 ţiakom z marginalizovaných skupín, ktorí nemali moţnosť zapájať sa do výučby 

pomocou výpočtovej techniky, majster odborného výcviku (p. Mytník), doručoval 

okrem listov pracovného postupu v papierovej podobe aj prezentácie, učebné texty, 

testy a výkresy. Následne boli spracované úlohy zozbierané a vyhodnocované. 

 

ELOKOVANÉ PRACOVISKO – LOMNIČKA 

Mgr. Martin Hains zhodnotil vyučovanie dištančnou formou nasledovne: 

Ţiakom z Elokovaného pracoviska v Lomničke sa vytvárali listy pracovných postupov, 

prezentácie a učebné texty, ktoré boli v tlačenej podobe distribuované v týţdenných 

intervaloch do domovov prostredníctvom prednostky a terénnych pracovníkov. Následne 

boli vypracované zadania od ţiakov vyzbierané späť a vyhodnocované v priestoroch školy. 

Ţiakom boli poskytované konzultácie prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, 

Messenger) a e-mailovej komunikácie. Ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a so 

ŠVVP bola taktieţ poskytnutá forma výučby v papierovej podobe. Napriek vzniknutej 

situácií, ktorá kvôli corona vírusu nastala, sa tejto formy ţiaci zúčastňovali aktívne, čo 

potvrdzujú aj vypracované zadania a úlohy.  

 

 

Vypracoval: Ing. Vincent Sokolák - vedúci PK  
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V rámci činnosti výchovného poradcu 

boli v školskom roku 2019/2020 realizované tieto aktivity: 

 

 

1. polrok 

 

Práca výchovného poradcu sa v I. polroku školského roka 2019/2020  realizovala 

v zmysle plánu činnosti, ktorý bol vypracovaný na začiatku školského roka podľa potrieb 

ţiakov, rodičov, pedagogických pracovníkov a vedenia školy. Plán práce pozostával zo 

stálych úloh a časových úloh. Časové úlohy boli rozpracované na jednotlivé mesiace. 

Trvalé úlohy sú zmerané na poskytovanie odbornej pedagogickej starostlivosti ţiakom, 

rodičom, pedagogickým pracovníkom a tieţ na úlohy vo vzťahu k vedeniu školy. Pri svojej 

činnosti výchovný poradca spolupracoval so všetkými pedagogickými pracovníkmi, 

špeciálnym pedagógom, koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov, správcom 

počítačovej siete a vedením školy.  

 

V I. polroku školského roka  2019/2020 boli zrealizované tieto aktivity: 
 

SEPTEMBER 

 Vypracovanie plánu práce výchovného poradcu - splnené 
 Informácia ţiakom 1. ročníka o práci VP, zverejnenie konzultačných hodín - splnené 
 Spracovanie prehľadu ţiakov, ktorí po ukončení štúdia v školskom roku 2018/2019 

pokračujú v ďalšom vzdelávaní, resp.  našli uplatnenie na trhu práce – spolupráca 

s ÚPSVaR v Starej Ľubovni – splnené  
 Spracovanie a vyhodnotenie dotazníka na zistenie počtu ţiakov zo SZP – splnené 

(Mgr. Senková)- 4 ţiaci SL- 92- Lomnička 
 Informácie o podmienkach poskytovania sociálneho štipendia a rôznych finančných 

úľavách , ktoré udeľuje riaditeľ školy - splnené 
 Informačná tabuľa – nástenka, aktualizácia - splnené 
 Oboznámenie ţiakov s moţnosťami zapojenia do krúţkovej činnosti na škole - 

splnené 
 Priebeţná spolupráca a riešenie problémov vyplývajúcich z poţiadaviek ţiackej 

školskej rady- splnené 
 Riešenie konkrétneho problému ohľadom šikanovania v domácom prostredí 

v spolupráci s SPO detí a sociálnej kurately 
 

OKTÓBER 

 distribúcia publikácii o vysokoškolskom štúdiu pre potreby ţiakov - splnené 
 beseda na tému: Adaptácia v novom prostredí pre ţiakov I. ročníkov (spolupráca 

s CPPPaP v Starej Ľubovni) - splnené 
 Osobné pohovory so ţiakmi zamerané na profesijnú orientáciu ţiakov po skončené 

štúdia na našej škole- splnené 
 Riešenie problémového správania ţiakov, konzultácie s rodičmi- školský špeciálny 

pedagóg a koordinátor prevencie sociálno- patologických javov 
 Prednáška organizovaná ÚPSVaR- EUres mladým, 
 Školenie organizované CPPPaP v Starej Ľubovni- vybrali sa vzdelávacie a výchovné 

moduly vhodné pre študentov našej školy 
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 Účasť FGC tour pre študentky našej školy- prednášky zamerané na gynekologickú 

prevenciu a prvú gynekologickú prehliadku- prednáška organizovaná v spolupráci 

s Lekárskou fakultou v Košiciach 
 Školenie pre výchovných a kariérových poradcov, organizované firmou TREXIMA, 

ktorá sa zaoberá vývojom na trhu práce a uplatniteľnosťou jednotlivých absolventov 

stredných a vysokých škôl na trhu práce 
 

NOVEMBER 

 Pomoc pri spracovaní dotazníka pre ţiakov školy – šikanovanie (spolupráca 

s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov a špeciálnym pedagógom)- 

splnené 
 Príprava a spolupráca pri organizovaní Dňa otvorených dverí na našej škole - 

splnené 
 Konzultácie so ţiakmi 4. A 5. Ročníka  o moţnostiach štúdia na VŠ - splnené 
 Konzultácie k vyplňovaniu prihlášok na VŠ – splnené 
 Pohovory so ţiakmi, u ktorých sa vyskytli určité problémy v oblasti správania( 

v spolupráci s triednymi učiteľmi) 
 Prednáška pre ţiakov elokovaného pracoviska v Lomničke  na tému trestnoprávna 

zodpovednosť pri obchodovaní s nelegálnymi látkami- OZ PZ v Starej Ľubovni- Ing. 

Ţenčuch 
 Dotazník pre študentov ohľadom šikanovania- vyhodnotenie dotazníka- Ing. 

Romanová 
 Školenie pre výchovných a kariérnych poradcov organizované ÚPSVaR v spolupráci 

s ORPZ v Starej Ľubovni s problematikou kyberšikany 
 

DECEMBER  

 Konzultácie so ţiakmi končiacich ročníkov o moţnostiach štúdia na VŠ, resp. 

pomaturitné štúdium- splnené 
 Individuálne konzultácie ţiakom, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole 
 Aktualizácia nástenných novín o moţnosti štúdia a zamestnania sa na Slovensku ako 

i v zahraničí, ako aj moţnosti zahraničnej praxe pre študentov v odbore hotelová 

akadémia 
 Návšteva filmového predstavenia s tematikou kyberšikany 

 

JANUÁR 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. Polrok - splnené 
 Prieskum záujmu ţiakov o vysokoškolské štúdium, pomoc pri podávaní prihlášok, 

potvrdzovanie prihlášok - splnené 
 Aktualizácia nástenných novín o moţnosti štúdia na vysokých školách konkrétne pre 

ţiakov podľa jednotlivých študijných odborov - splnené 
 Podľa potreby riešenie problémov vyplývajúcich z poţiadaviek triednych učiteľov 

a vyučujúcich –splnené 
 Riešenie problémov so ţiakmi ohľadom správania, dochádzky a študijných 

výsledkov v I. polroku školského roka 
 Tematický deň pre ţiakov II.KHC organizovaný CPPPaP v Starej Ľubovni- 

zameranie na problematiku šikanovania, obchodovania s ľuďmi, drogová závislosť 

a problémy vo vzťahoch, 
 Osobné konzultácie so ţiakmi končiacich ročníkov o moţnosti uplatnenia sa v praxi 

v našom okrese, ako aj inde na Slovensku resp. v zahraničí. 
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Jednotlivé aktivity výchovného poradcu vychádzajú predovšetkým z plánu prácu na 

školský rok 2019/2020, ale stále sa prispôsobujú potrebám ţiakov a školy, ako aj 

vzniknutým situáciám, ktoré je nutné okamţite riešiť. 

Nástenné noviny na medziposchodí sú aktualizované, najmä čo sa týka poţiadaviek na 

absolventa trhom práce, sú tam konkrétne postupy, ako postupovať po skončení strednej 

školy, a tieţ moţnosti štúdia na vysokých školách, resp. organizácií dňa otvorených dverí na 

fakultách vysokých škôl. 

Ţiakom končiacich ročníkov sú poskytované odborné konzultácie o Vysokých školách 

a sprostredkované aktuálne informácie, ktoré nám jednotlivé VŠ zasielajú. 

Výchovný poradca priebeţne rieši a konzultuje s triednymi učiteľmi problémy 

vznikajúce v jednotlivých triedach, či uţ je to správanie ţiakov, študijné výsledky, moţnosti 

štúdia a práce po skončení strednej školy, problémy v triede a pod. 

Snaţíme sa zaradiť do našej činnosti prostredníctvom rôznych vyučovacích hodín aj 

návštevy rôznych výstav, či  poznávacie exkurzie, pretoţe aj takýmto spôsobom vplývame 

na výchovu a správanie ţiakov a vytváranie si hodnotového rebríčka 

Besedy a prednášky pre jednotlivé ročníky sa organizujú na základe potreby, napr. pri 

vzniknutí určitých problémov, ale aj na základe aktuálnosti danej témy v súčasnej 

spoločnosti. Prispôsobujú sa veku študentov resp. pohlaviu ( prednášky pre dievčatá a pre 

chlapcov).Prednášky sa organizujú po vzájomnej konzultácii so špeciálnym pedagógom 

a koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov. 

 

Návrhy a pripomienky 
 priebeţne poskytovať ţiakom informácie o moţnostiach štúdia na VŠ na 

Slovensku a v zahraničí, pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu, 
 poskytnúť pomoc pri vypĺňaní prihlášok na VŠ, 
 zvýšenú pozornosť venovať ţiakom s vysokou neospravedlnenou absenciou – 

spolupráca rodič, triedny učiteľ, majster odbornej výchovy, výchovný poradca, 
 spolupracovať s vyučujúcimi jednotlivých predmetov v súvislosti so zaradením 

výchovných aktivít do vyučovacieho procesu, 
 poskytnúť aktuálne informácie o trhu práce a moţnostiach uplatnenia sa na trhu 

práce v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni, 
 naďalej venovať pozornosť šikanovaniu a porušovaniu vnútorného školského  

poriadku, vzniknuté problémy riešiť individuálnymi pohovormi so ţiakmi, podľa 

závaţnosti  (triedny učiteľ, majster odborného výcviku, výchovný poradca, 

špeciálny pedagóg, koordinátor prevencie sociálno- patologických javov, vedenie 

školy, 
 získavať informácie o prijatí na VŠ. 
 

 

2. polrok 

 

Práca výchovného poradcu sa mala v II. polroku školského roka 2019/2020  

realizovať v zmysle plánu činnosti, ktorý bol vypracovaný na začiatku školského roka 

podľa potrieb ţiakov, rodičov, pedagogických pracovníkov a vedenia školy. Plán práce 

pozostával zo stálych úloh a časových úloh. Časové úlohy boli rozpracované na jednotlivé 

mesiace. Trvalé úlohy sú zmerané na poskytovanie odbornej pedagogickej starostlivosti 

ţiakom, rodičom, pedagogickým pracovníkom a tieţ na úlohy vo vzťahu k vedeniu školy. 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu pandémie COVID 19, prebiehalo vyučovanie od 

13.3.2020 dištančnou formou a aj práca výchovného poradcu. Pri svojej činnosti výchovný 

poradca spolupracoval so všetkými pedagogickými pracovníkmi, špeciálnym pedagógom, 
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koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov, správcom počítačovej siete 

a vedením školy.  

 

V II. polroku školského roka  2019/2020 boli naplánované tieto aktivity: 
 

FEBRUÁR 
 Poskytnutie individuálnych a skupinových profesijno-orientačných konzultácii pre 

končiacich ţiakov- splnené, 

 Vypracovanie vzoru vyplnenia prihlášky na štúdium na vysokej škole a tieţ vzoru 

krátkeho ţivotopisu- splnené, 

 Zabezpečenie správneho vyplnenia a podania prihlášok ţiakov na ďalšie štúdium – 

vysoké školy, prípadne na štúdium pomaturitné alebo nadstavbové- splnené, 

 Na základe výsledkov klasifikačnej porady venovať pozornosť neprospievajúcim ţiakom 

a ţiakom so zníţenými známkami so správania s ohľadom na ich sociálne prostredie- 

splnené. 

 Návšteva veľtrhu a vzdelávania Kam na vysokú, kam po strednej? v Prešove- splnené 

 Účasť na odbornom školení pre výchovných poradcov a špeciálnych pedagógov na 

školách, organizované CPPaP v Starej Ľubovni- nesplnené 

 
MAREC 

 Poradenská sluţba pre ţiakov učebných odborov zameraná na výber nadstavbového 

štúdia- splnené prostredníctvom individuálnych a skupinových pohovorov so ţiakmi 

  Pohovory so ţiakmi s výchovnými problémami- splnené 

 Priebeţné sledovanie neprospievajúcich ţiakov, individuálne pohovory, zabezpečiť 

pomoc zo strany učiteľov a MOV- splnené v spolupráci s Mgr. Senkovou 

 Potvrdzovanie prihlášok na VŠ- splnené- podaných 5 prihlášok na VŠ študentmi V. 

HOA,  

 Účasť na odbornom školení pre výchovných a kariérnych poradcov v Prešove- 

nesplnené 

 

Od 13.3.2020- do 30.6.2020 bolo školské vyučovanie prerušené pre mimoriadnu 

situáciu pandémie COVID 19. Práca výchovného poradcu pokračovala v tomto období 

dištančnou formou. 

Počas pandémie prebiehala komunikácia so ţiakmi, ktorým vznikli problémy pri 

podávaní prihlášok na VŠ vzhľadom na mimoriadnu situáciu. Problémy sa riešili priebeţne 

a všetky prihlášky sa podarilo úspešne podať. So študentmi výchovná poradkyňa 

komunikovala prostredníctvom aplikácie EduPage, e mailom, ale aj telefonicky . 

Nástenné noviny na medziposchodí boli  aktualizované, najmä čo sa týka moţností 

štúdia na vysokých školách, resp. organizácií dňa otvorených dverí na fakultách vysokých 

škôl. 

Ţiakom končiacich ročníkov boli poskytované odborné konzultácie o Vysokých školách 

a sprostredkované aktuálne informácie, ktoré nám jednotlivé VŠ zasielajú. Uskutočnilo sa 

mnoho individuálnych pohovorov ohľadom moţnosti štúdia na VŠ, pomaturitných štúdiách 

ako aj uplatnení na trhu práce. 

Výchovná poradkyňa priebeţne rieši a konzultuje s triednymi učiteľmi problémy 

vznikajúce v jednotlivých triedach, či uţ je to správanie ţiakov, študijné výsledky, moţnosti 

štúdia a práce po skončení strednej školy, problémy v triede a pod. Uskutočnilo sa niekoľko 

individuálnych pohovorov so ţiakmi na podnet triednych učiteľov, resp. špeciálneho 

pedagóga. 

Besedy a prednášky pre jednotlivé ročníky boli naplánované na základe potreby, napr. 

pri vzniknutí určitých problémov, ale aj na základe aktuálnosti danej témy v súčasnej 

spoločnosti. Prispôsobujú sa veku študentov resp. pohlaviu ( prednášky pre dievčatá a pre 
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chlapcov).Prednášky sa organizujú po vzájomnej konzultácii so špeciálnym pedagógom 

a koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov ako aj v spolupráci s učiteľmi 

odborných predmetov a majstrami odbornej výchovy. 

 

Návrhy a pripomienky: 
 Venovať zvýšenú pozornosť správaniu sa ţiakov v triedach a v prípade narušenia 

vzťahov a negatívnych prejavov medzi študentmi riešiť vzniknuté situácie 

osobnými pohovormi, 

 priebeţne poskytovať ţiakom informácie o moţnostiach štúdia na VŠ na 

Slovensku a v zahraničí, pomaturitnom a nadstavbovom štúdiu na našej škole, 

 zvýšenú pozornosť venovať ţiakom s vysokou neospravedlnenou absenciou – 

spolupráca rodič, triedny učiteľ, majster odbornej výchovy, výchovný poradca, 

 poskytnúť aktuálne informácie o trhu práce a moţnostiach uplatnenia sa na trhu 

práce v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni, 

 naďalej venovať pozornosť šikanovaniu a porušovaniu vnútorného školského  

poriadku, vzniknuté problémy riešiť individuálnymi pohovormi so ţiakmi, podľa 

závaţnosti  (triedny učiteľ, majster odborného výcviku, výchovný poradca, 

špeciálny pedagóg, koordinátor prevencie sociálno- patologických javov, vedenie 

školy, 

 získavať informácie o prijatí na VŠ, 

 pokúsiť sa celoškolsky vyriešiť  problém s pouţívaním mobilov na vyučovaní- 

návrh: na začiatku hodiny ţiaci odovzdajú mobily na miesto určené učiteľom, ak 

budú všetci kolegovia v tomto dôslední, zabránime pouţívaniu mobilov na 

hodinách , a tým rozptyľovaniu ţiakov a nesústredeniu sa na vyučovanie, 

 informovať o kaţdej akcii (besedách, prednáškach, aktivitách) vedenie školy, aby 

sa aktuálne dianie mohlo dostať na stránku školy a informovať tak širšiu 

verejnosť ako aj potenciálnych študentov našej školy. 

 

 

 

 

Spracovala: PaedDr. Adriana Gergelyová, výchovná poradkyňa 
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V rámci činnosti koordinátora prevencie  

boli v školskom roku 2019/2020 realizované tieto aktivity: 

 

 

           

                  Práca koordinátora prevencie sa v školskom roku 2019/2020 realizovala na 

základe plánu práce koordinátora, ktorý bol zapracovaný v  Školskom preventívnom 

programe Strednej odbornej školy Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, a ktorý vypracoval 

koordinátor na začiatku školského roka na základe analýzy východiskovej situácie a potrieb 

ţiakov jednotlivých ročníkov za predošlý školský rok.  

 Cieľom výchovy a vzdelávania je výchova k formovaniu zdravého ţivotného štýlu, 

prevencii šikanovania, výchova k manţelstvu a rodičovstvu a  prevencia sociálno-

patologických javov. 

Plán práce koordinátora prevencie pozostáva zo stálych úloh a časových úloh na 

jednotlivé mesiace september 2019 aţ jún 2020. Úlohy v zmysle tohto plánu boli splnené. 

Stále a časovo neterminované úlohy boli zamerané na poskytovanie preventívno-

výchovných konzultácií ţiakom a ich zákonným zástupcom, na preventívnu a informačnú 

činnosť zamestnancov a ţiakov školy. 

  

Ciele orientované na ţiakov: 

 uvedomiť si význam zdravého ţivotného štýlu 

 poznať dôsledky šikanovania, právnu zodpovednosť 

 poznať zdravotné a sociálne riziká uţívania návykových látok 

 poznať ľudské práva, hodnotu človeka 

 poznať rizika práce v zahraničí 

 dokázať si vyhľadať odbornú pomoc 

 

Ciele orientované na zamestnancov školy: 

 vytvárať prostredie pre emocionálnu a sociálnu pohodu ţiakov školy, rozvíjať 

medziľudské vzťahy 

 vytvárať zdravé ţivotné prostredie, posilňovať zdravý ţivotný štýl 

 zabezpečovať primárnu prevenciu drogových závislostí a iných sociálno-

patologických javov, pravidelne monitorovať zmeny v správaní ţiakov 

 zabezpečovať ţiakom bohatú ponuku školských a mimoškolských aktivít  

 predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie a iným prejavom 

intolerancie 

 predchádzať diskriminácií a segregácii 

 chrániť deti pred fyzickým, psychickým a sexuálnym násilím 

 zabezpečiť besedy, programy a  aktivity v spolupráci s vyškolenými odbornými 

zamestnancami 

  

Ciele orientované na rodičov 

 zvýšiť záujem o školské a mimoškolské aktivity 

 spolupracovať so školou pri napĺňaní preventívnej stratégie školy 

 informovať o moţnostiach odbornej pomoci 

 

 



 79 

Činnosť koordinátora prevencie bola zameraná na plnenie týchto úloh: 
 

1.) zabezpečiť aktívnu ochranu detí a ţiakov pred všetkými formami fyzického alebo 

psychického násilia, poškodenia alebo zneuţitia, zanedbávania alebo nedbalého 

zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneuţívania a 

vykorisťovania, detskej prostitúcie a pornografie, predaja detí a obchodovania s deťmi,  

2.)  poskytnúť informácie o rizikách detskej pornografia a obchodovania s deťmi,    

3.) vychovávať k ľudským právam, k ochrane ľudských práv, vrátane práv dieťaťa a práv 

osôb so zdravotným postihnutím,  

4.) poskytnúť základné informácie o inštitúciách a mimovládnych neziskových 

organizáciách pôsobiacich v oblasti ochrany ľudských práv, 

5.)  zvyšovať u ţiakov právne a sociálne vedomie o právach dieťaťa so zameraním na 

problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch,  

6.) naučiť ţiakov  akceptovať odlišnosť a zlepšovať postoj voči znevýhodneným skupinám 

obyvateľstva, 

7.) predchádzať všetkým formám násilia, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, 

extrémizmu, rasizmu a šikanovania, 

8.) realizovať aktivity zamerané na ľudské práva, radikalizmus, extrémizmus a migračnú 

krízu,  

9.)  preferovať zdravý ţivotný štýl s dôrazom na zdravú výţivu a aktivity na podporu 

telesného a duševného zdravia,  

10.) poskytnúť základné informácie o vplyve alkoholu  a tabaku  na zdravie mladých ľudí,  

11.) poskytnúť informácie o  škodlivých a vedľajších účinkoch psychoaktívnych látok 

rastlinného pôvodu, nelegálnych a dopingových látok,  

12.) podporovať prevenciu drogových závislosti a prevenciu rizikového správania sa,  

13.) zapojiť sa do celoslovenskej kampane ČERVENÉ STUŢKY a informovať o prevencii 

HIV/AIDS,  

14.) realizovať besedy s odborníkmi a zamestnancami CPPPaP zameranými na rizika práce  

v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a 

otrockou prácou, 

15.) informovať zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy a moţnostiach 

odbornej pomoci, ktorú poskytujú CPPPaP, 

16.) predkladať súdu správy o maloletom dieťati, 

17.) poskytovať súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a 

zariadeniam zriadeným na výkon rozhodnutia súdu pri výkone opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí,  

18.) poskytovať nato určenému orgánu informácie na účely overenia úrovne starostlivosti o 

dieťa, 

19.) spolupracovať s orgánmi ochrany alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne 

zneuţívané alebo zanedbávané.  

 

Na splnenie úloh boli v 1. polroku školského roka 2019/2020 zrealizované 

tieto aktivity: 

 

1. Oboznámenie ţiakov s interným predpisom 3/8/2009 k prevencii a riešeniu 

šikanovania ţiakov v Strednej odbornej škole Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

(september 2019) 

2. Verejná zbierka na pomoc nevidiacim Biela pastelka (september 2019) 

3. Účasť na výstave zameranej na propagáciu postupu výroby chleba ako dôleţitého 

prvku zdravej výţivy Od zrnka k chlebu (september 2019)  
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4. Tak toto neprejde – workshop zameraný na tému ľudských práv, slobody prejavu 

a cenzúry (september 2019) 

5. Divadelná inscenácia o nezmyselnosti vojny Hrdinovia (september 2019)  

6. Iba sme sa narodili – záţitkový workshops tématikou xenofóbie a antisemitizmu 

(september 2019) 

7. Oboznámenie rodičov so školským poriadkom a drogovou prevenciou na škole 

(november 2019) 

8. Uzatvorenie Dohody medzi vedením školy a rodičmi v oblasti návykových látok 

a šikanovania (november 2019). 

9. Sledovanie dodrţiavania vnútorného školského poriadku, riešenie priestupkov v 

spolupráci ţiak- pedagóg   (počas celého polroka)  

10. Bojujeme o dušu - rozhlasová relácia  venovaná svetovému dňu duševného zdravia 

(október 2019) 

11. FGC tour – workshop zameraný na zvyšovanie povedomia gynekologickej 

prevencie organizovaný Ligou proti rakovine  (október 2019) 

12. NOVÁ ŠKOLA – NOVÝ ZAČIATOK - prednáška pod vedením psychologičky 

Mgr. M.Paraličovej z CPPPaP zrealizovaná pre študentov prvých ročníkov 

(november  2019) 

13. Svet peňazí – hudobno-výchovný koncert venovaný financiám (november 2019)   

14. ZDRUFF – filmové premietanie horských filmov (november 2019) 

15. Svetový deň prevencie HIV/AIDS – rozhlasová relácia zameraná na prevenciu boja 

proti HIV/AIDS (december 2019) 

16. Červené stuţky – výroba a rozdávanie červených stuţiek študentmi ŢŠR ako 

symbolu spolupatričnosti s chorými na HIV/AIDS (december 2019)  

17. Mikulášska pošta – obdarovanie ţiakov školy sladkosťou,  rozhlasová relácia o sv. 

Mikulášovi (december 2019) 

18. Sledovanie klímy v triede – dotazník monitorujúci šikanovanie na SOŠ Jarmočná 

108, Stará Ľubovňa (december 2019) 

19. Kto je ďalší? – filmové predstavenie zamerané na prevenciu šikanovania, 

sexuálneho vydierania a nebezpečenstva  Parkour (december 2019)  

20. Ľudské práva a práva dieťaťa – rozhlasová relácia zameraná na práva deti a ich 

dodrţiavanie (december 2019) 

21. Vyhodnotenie dotazníka monitorujúceho šikanovanie na Strednej odbornej 

škole, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni (január 2020) 

22. Medzinárodný deň pamiatky holokaustu – rozhlasová relácia s témou holokaust 

(január 2020) 

 

Na splnenie úloh boli v 2. polroku školského roka 2019/2020 zrealizované 

tieto aktivity: 

 

1. Svet okolo nás – IRÁN – celoštátny vzdelávací projekt, ktorý ţiakom priblíţil 

krajinu a kultúru Iránu  

2. Valentínska pošta –výroba a doručovanie valentínskych pozdravov (február 2020) 

3. Medzinárodný deň proti rasovej diskriminácii – rozhlasová relácia (marec 2020) 

4. Prešovský samosprávny kraj a jeho zaujímavosti – rozhlasová relácia (marec 

2020) 

5. Všeobecne informácia a prevencia COVID-19 – rozhlasová relácia (marec 2020) 
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Z dôvodu mimoriadnej situácie v čase od 13.marca 2020 do 30. júna 2020 sme 

nasledovné aktivity, ktoré boli naplánované na mesiace apríl - jún 2020, presunuli na 

školský rok 2020/2021 

 NOVEMBER 1989 – výchovno-vzdelávacie podujatie zamerané na ľudské práva 

a ich dodrţiavanie 

 Predaj a  obchodovanie s ľuďmi – beseda so zástupcom KR PZ v Starej Ľubovni 

 Zbierky – Deň narcisov, Modrý gombík, Úsmev ako dar 

 

 

 
     

     

                                             Spracovala: Ing. Petra Romanová, vedúca PK  
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V rámci činnosti školského špeciálneho pedagóga 

boli v školskom roku 2019/2020 realizované tieto aktivity: 

 

 

1. polrok 

 

A. Hlavné ciele a úlohy 

Odborno-metodické 

 Pri dlhodobej starostlivosti o zdravý psychický a sociálny vývin ţiakov so 

zdravotným znevýhodnením. 
 Pri sústavnom sledovaní a hodnotení vývoja osobnosti jednotlivca, vytváraní 

vhodných podmienok na jeho rozvoja v procese výchovy a vzdelávania v škole 

a v rodine. 
 Pri prekonávaní negatívnych vplyvov, ktoré zasahujú do vývoja osobnosti. 
 Pri venovaní osobitnej starostlivosti deťom zo znevýhodneného sociálneho 

prostredia a ţiakom zdravotne postihnutým. 
 Pri monitorovaní zmien v správaní ţiakov. 
 Pri problematike diskriminácie, rasizmu a iných prejavoch intolerancie. 
 Pri opakovaní, upevňovaní učiva v predmetoch, kde ţiaci so ŠVVP - ZZ dosahujú 

dlhodobejšie slabé výsledky. 
 Pri maturitných a záverečných skúškach ţiakov so ŠVVP - ZZ. 
 Pri zabezpečovaní metodického a filmového materiálu  pre účely prednášok, besied 

so ţiakmi a odborno-metodického materiálu určeného pre pedagógov školy. 

Diagnostické 

 Viesť záznamy o ţiakoch so ŠVVP - ZZ, priebeţne dopĺňať, korigovať zmeny. 
 Sledovať výchovno-vyučovacie výsledky ţiakov so zdravotným znevýhodnením, pri 

zhoršení zisťovať a následne systematicky odstraňovať ich  príčiny. 
 Sledovať prejavy správania ţiakov so ŠVVP- ZZ , pri negatívnych zmenách zistiť 

príčinu zmeny, následne vhodnou formou usmerňovať a odstraňovať nevhodné  

prejavy. 
 Analyzovať dosiahnuté výchovno-vyučovacie výsledky, prehodnocovať vhodnosť 

a účinnosť pouţívaných metód a foriem vo vyučovacom procese.  
 Sledovať a prípadne korigovať  sociálne vzťahy medzi ţiakmi v školskom prostredí. 
 Akékoľvek negatívne zmeny a prejavy ţiakov so ŠVVP - ZZ  konzultovať 

s odborníkmi z poradenských zariadení. 
 Aktívne spolupracovať s výchovným poradcom a koordinátorom prevencie sociálno-

patologických javov. 

Konkrétna  činnosť školského špeciálneho pedagóga v 1. polroku 2019/2020 spočívala : 

 Vo vypracovaní ročného plánu práce školského špeciálneho pedagóga na rok 

2019/2020.  
 Vo vypracovaní a kompletizácii dokumentácie ţiakov so ŠVVP zdravotne 

znevýhodnených v Starej Ľubovni a v Lomničke 
 V oboznámení sa s platnou legislatívou. 
 V metodickom usmernení učiteľov a majstrov pre prácu so začlenenými ţiakmi, 

hlavne novoprijatými, vypracovanie a zaslanie  konkrétnych odporúčaní vyučujúcim. 
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 V oboznámení pedagogických pracovníkov s počtom začlenených ţiakov, s ich 

diagnózou. 
 V spolupráci a usmernení vyučujúcich pri tvorbe individuálnych časovo-tematických 

plánov. 
 Vo vypracovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov  pre ţiakov so 

ŠVVP – ZZ. 
 V zabezpečení odborných vyšetrení ţiakov v Starej Ľubovni a v Lomničke. 
 Vo vypracovaní podkladov pre databázu ţiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia v školskom roku 2019/2020. 
 Vo vypracovaní rozvrhu hodín pre asistentov učiteľa: Bc. Polákovú, p. Smrekovú, 

Bc. Sedlákovú, p. Mačíkovú, Mgr. Stašenkovú. 
 V účasti na vyučovaní z dôvodu  zastupovania chýbajúcich asistentov. 
 V spolupráci s výchovným poradcom a koordinátorom pre protidrogovú činnosť pri 

vytvorení dotazníka o šikanovaní, jeho distribúcii k respondentom, vyhodnotení 

a spracovaní  výsledkov.  
 V spolupráci s poradenskými zariadeniami (zabezpečenie sociometrie pre ţiakov 2. 

KHC). 
 V metodickom usmernení pri vhodnom výbere metód a foriem aplikovaných  na 

vyučovaní pri práci so ţiakmi so ŠVVP - ZZ. 
 V sledovaní sociálnych vzťahov ţiakov so ŠVVP a ţiakov intaktných v priestoroch 

školy. 
 V konzultáciách so ţiakmi pri usmerňovaní vhodných spôsobov správania sa vo 

vzťahu k vyučujúcim, s spoluţiakom, k pracovníkom školy. 
 V poskytovaní konzultácií, rád, odborných poradenských sluţieb a metodickej 

pomoci pedagógom a rodičom osobne alebo  telefonicky. 
 V sledovaní výchovno-vyučovacích výsledkov ţiakov so ŠVVP - ZZ, pomoc pri 

odstraňovaní nedostatkov - doučovanie ţiakov, úprava foriem testov, 

vypracovanie vhodného vyučovacieho materiálu podľa predmetov, konzultácie 

s vyučujúcimi. 
Doučovanie: Miriam Jarabincová, Zuzana Sekeľská, Samuel Bartkovský, Jennifer 

Joppová. 

 Vo vhodnom výbere a zapoţičaní kompenzačných pomôcok pre ţiakov so ŠVVP – 

ZZ. 

Stanovené úlohy boli splnené priebeţne, podľa časového harmonogramu v súlade 

s plánom práce školského špeciálneho pedagóga na šk. rok 2019/20. 

B.  Počty ţiakov so ŠVVP - ZZ, ktorí boli v I. polroku 2019/2020 začlenení v SOŠ 

v Starej Ľubovni (26) 

1.ročníky ...................7 ţiakov -  1 ţiačka - HOA 

     2 ţiaci -  stolár 

2 ţiačky – kaderník 

1 ţiačka – kuchár 

1 ţiačka nadstavbové štúdium spoločné stravovanie 

2.ročníky ...................13 ţiakov   1 ţiak - HOA 

     2 ţiačky -  cukrár 

     4 ţiaci -  hostinský/ká 

     2 ţiačky – kaderník 

2 ţiaci – murár 

1 ţiak – stolár 
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1 ţiak nadstavbové štúdium stavebníctvo 

3.ročníky ..................  5 ţiakov 1 ţiak - kuchár 

     1 ţiačka - cukrár 

     3 ţiaci – hostinský  

4 .ročník .....................1 ţiačka  -  1 študijný odbor hotelová akadémia  

Počty ţiakov so ŠVVP – ZZ  začlenení v Lomničke (18/aktuálne 17) 

1. ročníky .................3/+1 ţiaci:  2/+1 ţiačky -praktická ţena (prestup ţiačky 

07.11.2019) 

      1 ţiak – lesná výroba    

2. ročníky ................. 15/-2  ţiakov: 11 ţiakov -  lesná výroba 

      4/-2 ţiačky -  praktická ţena  

( 2 ţiačky zanechanie štúdia k 18.10 a 05.11.2019)  

Aktuálny počet ţiakov so ŠVVP – zdravotne znevýhodnených   k 31.01.2020 je  spolu 

43. 

 

C: Ukončenie štúdia v školskom roku 2019/2020: 

Stará Ľubovňa: 6 ţiaci  so ŠVVP – ZZ:  
záverečnou skúškou: 5 ţiakov -  (1 kuchár, 1 cukrárka, 3 hostinský). 

maturitnou skúškou: 1 ţiak - (nadstavbové štúdium stavebníctvo). 

 

Lomnička: 13 ţiakov so ŠVVP – ZZ: 
záverečnou skúškou: 

- 11 ţiakov v odbore lesná výrova 

- 2 ţiačky v odbore praktická ţena 

D. Úprava podmienok vyučovania: 

Na základe ţiadosti zákonného zástupcu bolo na odporúčanie lekára  zo zdravotných 

dôvodov vydané rozhodnutie o úprave vyučovania: 

Ţiak 2. KHC Samuel Bartkovský– zníţenie časovej dotácie predmetu Odborný výcvik o 1,5 

hodiny v čase od 12.30 do 14.00 hod. 

V škole pôsobí 5 asistentov učiteľa (4 na polovičný pracovný úväzok), ktorí  pracujú podľa 

rozvrhu hodín. Ten je zostavený pre konkrétnych ţiakov na základe odporúčaní CPPPaP 

a CŠPP. 

E. Výchovno-vzdelávacie výsledky ţiakov so ZZ: 

Všetci ţiaci postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré boli 

vypracované na základe konkrétnych odporúčaní poradenských centier. 

Dávid Perháč  obsadil v obvodnom kole olympiády v nemeckom jazyku 3. miesto, čo mu 

zabezpečilo postup na krajské kolo. 
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Neprospeli: Štefan Folvarčík (2. SVS) – SJL, Samuel Bartkovský (2. KHC) – MAT, 

Jennifer  Joppová (2. KHC) – MAT. 

Od klasifikácie boli oslobodení ţiaci:  

Samuel Bartkovský 2. KHC– anglický jazyk. Rozhodnutie vydané na základe odporúčania 

poradenského centra. 

F. Návrhy a pripomienky: 

- intenzívne sledovať prospech a dochádzku ţiakov so ŠVVP – ZZ, pravidelne 

informovať na pracovných poradách o slabo prospievajúcich ţiakoch,  

- neustále usmerňovať postoj blízkeho okolia k  ţiakom so ŠVVP, 

- dôsledne a zodpovedne sa pripraviť na maturitné skúšky a záverečné skúšky,  

rešpektovať odporúčania poradenských centier a uplatňovať individuálny prístup 

k ţiakom so ŠVVP – zdravotne znevýhodnených. 

 

 

 

2.  polrok 

 

A. Hlavné ciele a úlohy 

Odborno-metodické 

 Pri dlhodobej starostlivosti o zdravý psychický a sociálny vývin ţiakov so 

zdravotným znevýhodnením. 

 Pri sústavnom sledovaní a hodnotení vývoja osobnosti jednotlivca , vytváraní 

vhodných podmienok na jeho rozvoja v procese výchovy a vzdelávania v škole 

a v rodine. 

 Pri prekonávaní negatívnych vplyvov, ktoré zasahujú do vývoja osobnosti. 

 Pri venovaní osobitnej starostlivosti deťom zo znevýhodneného sociálneho 

prostredia a ţiakom zdravotne postihnutým. 

 Pri monitorovaní zmien v správaní ţiakov. 

 Pri problematike diskriminácie, rasizmu a iných prejavoch intolerancie. 

 Pri opakovaní, upevňovaní učiva v predmetoch, kde ţiaci so ŠVVP - ZZ dosahujú 

dlhodobejšie slabé výsledky. 

 Pri maturitných a záverečných skúškach ţiakov so ŠVVP - ZZ. 

 Pri zabezpečovaní metodického a filmového materiálu  pre účely prednášok, besied 

so ţiakmi a odborno-metodického materiálu určeného pre pedagógov školy. 

Diagnostické 

 Viesť záznamy o ţiakoch so ŠVVP - ZZ, priebeţne dopĺňať, korigovať zmeny. 

 Sledovať výchovno-vyučovacie výsledky ţiakov so zdravotným znevýhodnením, pri 

zhoršení zisťovať a následne systematicky odstraňovať ich  príčiny. 

 Sledovať prejavy správania ţiakov so ŠVVP- ZZ , pri negatívnych zmenách zistiť 

príčinu zmeny, následne vhodnou formou usmerňovať a odstraňovať nevhodné  

prejavy. 

 Analyzovať dosiahnuté výchovno-vyučovacie výsledky, prehodnocovať vhodnosť 

a účinnosť pouţívaných metód a foriem vo vyučovacom procese.  

 Sledovať a prípadne korigovať  sociálne vzťahy medzi ţiakmi v školskom prostredí. 

 Akékoľvek negatívne zmeny a prejavy ţiakov so ŠVVP - ZZ  konzultovať 

s odborníkmi z CPPPaP a SCŠPP. 
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 Aktívne spolupracovať s výchovným poradcom a koordinátorom prevencie sociálno-

patologických javov. 

 

Konkrétna  činnosť školského špeciálneho pedagóga v 2. polroku 2019/2020 spočívala : 

 V aktualizácii a kompletizácii dokumentácie ţiakov so ŠVVP zdravotne 

znevýhodnených v Starej Ľubovni a Lomničke. 

 V spolupráci a usmernení vyučujúcich pri implementácii individuálnych časovo-

tematických plánov vo vyučovacom procese. 

 V zabezpečení odborných vyšetrení ţiakov, ktorým skončila platnosť týchto 

vyšetrení. 

 V spolupráci s výchovným poradcom a koordinátorom pre protidrogovú činnosť pri 

vytvorení dotazníka o šikanovaní, jeho distribúcii k respondentom, vyhodnotení 

a spracovaní  výsledkov.  

 V metodickom usmernení pri vhodnom výbere metód a foriem aplikovaných  na 

vyučovaní pri práci so ţiakmi so ŠVVP – ZZ pri dištančnej forme vzdelávania. 

 V sledovaní sociálnych vzťahov ţiakov so ŠVVP a ţiakov intaktných v priestoroch 

školy. 

 V konzultáciách so ţiakmi pri usmerňovaní vhodných spôsobov správania sa vo 

vzťahu k vyučujúcim, s spoluţiakom, k pracovníkom školy. 

 V poskytovaní konzultácií, rád, odborných poradenských sluţieb a metodickej 

pomoci pedagógom a rodičom osobne alebo  telefonicky. 

 V sledovaní výchovno-vyučovacích výsledkov ţiakov so ŠVVP - ZZ, pomoc pri 

odstraňovaní nedostatkov - doučovanie ţiakov, úprava foriem testov, 

vypracovanie vhodného vyučovacieho materiálu podľa predmetov, konzultácie 

s vyučujúcimi. 
 Vo vhodnom výbere a zapoţičaní kompenzačných pomôcok pre ţiakov so ŠVVP – 

ZZ. 

Stanovené úlohy boli splnené priebeţne, podľa časového harmonogramu v súlade 

s plánom práce školského špeciálneho pedagóga na šk. rok 2019/20. 
 

B.  Počty ţiakov so ŠVVP - ZZ, ktorí boli v II. polroku 2019/2020 začlenení 

v SOŠ V Starej Ľubovni:  

1.ročníky ...................7 ţiakov -  2 stolár 

2 kaderník/čka 

1 kuchár/ka 

1 spoločné stravovanie – nadstavbové štúdium 

1 hotelová akadémia 

      

2.ročníky ...................13 ţiakov 2 murár 

     4 hostinský/ká 

     1 stolár 

2 cukrár 

2 kaderník 

1 hotelová akadémia 

1 stavebníctvo 

 

3.ročníky ..................  5 ţiaci- 1 kuchár 

     1 cukrár 
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     3 hostinský/ká 

 

4.ročníky ....................1 ţiak  -  1 študijný odbor hotelová akadémia  

Spolu: 26 ţiakov  

 

V SOŠ - elokované pracovisko Lomnička: 

1. ročníky .................3 ţiaci - 2 praktická ţena  

      1 lesná výroba      

2. ročníky ................13 ţiakov - 10  lesná výroba 

  1 stavebná výroba 

       2 praktická ţena 

Spolu:16 ţiakov  

 Spolu začlenených:  42 ţiakov  

C: Ukončenie štúdia  v školskom roku 2019/2020 : 

V školskom roku 2019/20 končilo štúdium v Starej Ľubovni a v Lomničke spolu 19  ţiakov 

so ŠVVP – zdravotne znevýhodnených. 

V Starej Ľubovni 6 ţiakov:  

 1 v učebnom odbore kuchár,  

 1 v učebnom odbore cukrár,  

 3 v učebnom odbore hostinský/ká 

 1 ţiak v nadstavbovom študijnom odbore stavebníctvo 

V Lomničke končilo 13 ţiakov:  

 10 ţiakov v dvojročnom učebnom odbore lesná výroba,  

 1  ţiak v dvojročnom učebnom odbore stavebná výroba 

 2 ţiačky v dvojročnom učebnom odbore praktická ţena  

Zhodnotenie maturitnej a skúšky: 

Z dôvodu mimoriadnej situácie od 13. marca do 30. júna 2020 sa maturitná skúška 

v školskom roku 2019/2020 realizovala administratívnou formou. 

Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získal ako aritmetický priemer 

známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítali 

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

Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľoval na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhlilo na 1, 

2,5 sa zaokrúhlilo na 2, -3,5 sa zaokrúhlilo na 3, a 4,5 sa zaokrúhlilo na 4. Aritmetický 
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priemer s desatinnou časťou sa zaokrúhli na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhli 

na celé číslo smerom nahor. 

 

Účasť ţiakov so ŠVV-ZZ na MS 2019/2020: 

 1 ţiak v nadstavbovou študijnom odbore stavebníctvo s priemerom 3,5. 

Zhodnotenie záverečnej skúšky: 

Z dôvodu mimoriadnej situácie od 13. marca do 30. júna 2020 sa záverečná skúška 

v školskom roku 2019/2020 realizovala administratívnou formou. 

Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získal ako aritmetický priemer 

známok zo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítali 

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

Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľoval na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhlilo na 1, 

2,5 sa zaokrúhlilo na 2, -3,5 sa zaokrúhlilo na 3, a 4,5 sa zaokrúhlilo na 4. Aritmetický 

priemer s desatinnou časťou sa zaokrúhli na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhli 

na celé číslo smerom nahor. 

Účasť ţiakov so ŠVV-ZZ na záverečných skúškach 2019/2020: 

18 ţiakov, z toho: 

 1 ţiak trojročný učebný odbor cukrár 

 1ţiak trojročný učebný odbor kuchár 

 3 ţiaci trojročný učebný odbor hostinský/ká 

 2 ţiaci dvojročný učebný odbor praktická ţena 

 10 ţiakov dvojročný učebný odbor lesná výroba 

 1 ţiak dvojročný učebný odbor stavebná výroba 

 

D. Výchovno-vzdelávacie výsledky ţiakov so ZZ: 

Z dôvodu mimoriadnej situácie sa ţiaci so ŠVVP-ZZ vzdelávali dištančnou formou.  Na 

komunikáciu so ţiakmi sa vyuţívali portály EDUPAGE, mail, messenger, vhatsapp. Nie 

všetci ţiaci mali moţnosť sa plnohodnotne touto formou vzdelávať, a to z dôvodov  

technického  vybavenia domácnosti alebo z dôvodov nedostatočných zručností a schopností. 

Po vzájomných a častých konzultáciách s vyučujúcimi boli niektorým ţiakom (podľa 

potreby) vypracované pracovné listy zamerané na konkrétne učivo. Tie im boli následne 

zaslané mailom. Prostredníctvom pracovných listov si ţiaci učivo upevňovali, opakovali a 

zároveň poskytli vyučujúcemu spätnú väzbu o tom, či ţiak učivo pochopil. V čase uvoľnenia 

opatrení  mohli ţiaci vyuţiť  individuálnu formu doučovania so špeciálnym pedagógom 

alebo s asistentmi učiteľa. Túto moţnosť vyuţila ţiačka 1. ročníka učebného odboru 

kaderník, ktorá sa v čase od 08.06.2020 – 22.06.2020 intenzívne doučovala v priestoroch 

školy – konkrétne z predmetov technológia a materiály. Asistenti učiteľa pomáhali ţiakom 

aj pri vypracovaní zadaných úloh alebo  spracovaní poznámok, keďţe ţiaci s vývinovými 

poruchami učenia (dyslexiou, dysgrafiou a dysortografiou) majú veľké problémy pri 
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spracovaní textov. Aj napriek snahe vyučujúcich a špeciálneho pedagóga nie všetci ţiaci si 

zodpovedne plnili zadané úlohy, niektorí nereagovali na telefonáty, maily. Dokonca sme 

zaznamenali, ţe  do dokumentácie špeciálneho pedagóga aj triedneho učiteľa zadali 

nesprávne telefónne čísla zákonného zástupcu, aj svoje. Počas tohto obdobia sme sa utvrdili 

v tom, ţe  osobný kontakt ţiaka a učiteľa je u týchto ţiakov veľmi potrebný, priam 

nevyhnutný.  Zaznamenali sme, ţe ţiaci sa nevedia samostatne učiť, je potrebné ich neustále 

usmerňovanie a pomoc. Nie všetci ţiaci so ŠVVP-ZZ zodpovedne pristupovali k svojim 

povinnostiam.  

Ţiaci so ŠVVP –  ZZ dosiahli výchovno-vyučovacie výsledky v rámci svojich 

individuálnych moţností a schopností. Všetci prospeli, s troma ţiakmi počas školského roka 

intenzívne pracovali asistenti učiteľa. 

 

E. Predpokladaný počet ţiakov so ŠVVP – zdravotne znevýhodnených 

v šk. roku 2020/21. 

O začlenenie novoprijatých ţiakov v školskom roku 2020/21 poţiadalo: 

2 zákonní  zástupcovia  ţiakov  v Starej Ľubovni  

15 zákonných zástupcov ţiakov v Lomničke. 

Predpokladaný počet ţiakov so ŠVVP – ZZ v školskom roku 2020/201 

v Starej Ľubovni je 22 ţiakov a v Lomničke 18 ţiakov, spolu: 42 ţiakov. 

( nie sú zarátaní ţiaci, ktorí si chcú podať prihlášku na nadstavbové štúdium). 

 

F. Návrhy a pripomienky: 

Umoţniť ţiakom so ŠVVP-ZZ vo väčšej miere zdokonaľovať sa v informačných 

technológiách a zlepšovať ich technické zručnosti. 

Poskytnúť ţiakom zo sociálne slabších rodín  notebook pre domácu prípravu a domácu 

prácu. 

Stále pracovať na zlepšovaní komunikácie vyučujúcich so špeciálnym pedagógom. 

Včas upozorňovať špeciálneho pedagóga  na neprospech a neplnenie si povinností ţiakov so 

ŠVVP-ZZ. 

Uplatňovať odporúčania CŠPP a CPPPaP, ktoré poskytuje všetkým vyučujúcim špeciálny 

pedagóg vţdy na začiatku školského roka. 

Všetkým vyučujúcim ďakujem za ich prácu,  empatický a profesionálny prístup pri 

vzdelávaní ţiakov so ŠVV-ZZ. 
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Príloha č. 1 

 

Správa o špecifickej podpore  v čase mimoriadnej situácie (12.3 - 30.6.2020) 

 

Z dôvodu mimoriadnej situácie sa ţiaci so ŠVVP-ZZ vzdelávali dištančnou formou.  Na 

komunikáciu so ţiakmi sa vyuţívali portály EDUPAGE, mail, messenger, vhatsapp. Nie 

všetci ţiaci mali moţnosť sa plnohodnotne touto formou vzdelávať, a to z dôvodov 

nedostatečného  technického  vybavenia domácnosti alebo z dôvodov nedostatočných 

zručností a schopností.  

Spolupráca s vyučujúcimi pri vzdelávaní ţiakov so ŠVVP-ZZ: 

 Spolupráca a komunikácia s vyučujúcimi bola väčšinou telefonická a 

prostredníctvom mailu. Konzultovali  sme vhodnosť a primeranosť  zadaní pre 

ţiakov so ŠVVP-ZZ, ich aktivitu a prístup  pri plnení zadávaných úloh. 

 Ţiakom (podľa potreby) boli špeciálnym pedagógom vypracované pracovné listy 

zamerané na konkrétne učivo, ktoré im boli následne zaslané mailom. 

Prostredníctvom pracovných listov si ţiaci učivo upevňovali, opakovali a zároveň 

poskytli vyučujúcemu spätnú väzbu o tom, či ţiak učivo pochopil.  

 Konzultácie zamerané na uplatňovanie špeciálno-pedagogických metód 

(viacnásobné opakovanie informácií, nadmerné zvýraznenie informácií a pod.) a 

postupov pri zadávaní úloh. 

 Konzultácie zamerané na hodnotenie ţiakov so ŠVVP-ZZ. 

 Konzultácie zamerané na aktivitu ţiakov so ŠVVP-ZZ, zisťovanie príčin ich neúčasti 

na vzdelávaní. 

Individuálna forma doučovania: 

 Po uvoľnení karanténnych opatrení mali ţiaci so ŠVVP-ZZ moţnosť doučovania so 

špeciálnym pedagógom alebo s asistentmi učiteľa v priestoroch školy. Túto 

moţnosť vyuţila ţiačka 1. ročníka učebného odboru kaderník, ktorá sa v čase od 

08.06.2020 – 22.06.2020 intenzívne doučovala  – konkrétne z predmetov 

technológia a materiály.  

Činnosť asistentov učiteľa: 

 Konzultácie so ţiakmi, s ktorými pracovali počas celého školského roka 

(telefonicky, mailom). 

 Konzultácie s ich zákonnými zástupcami. 

 Konzultácie so školským špeciálnym pedagógom pri riešení vzniknutých problémov. 

 Vypracovanie učebného materiálu pre ţiakov  podľa zadania školského špeciálneho  

pedagóga. 

 Úprava zadaných učebných materiálov (zvýrazňovanie podstatných informácií). 

 Pomoc pri doučovaní ţiakov špeciálnym pedagógom v priestoroch školy.  

 

 

 

 Vypracoval: Mgr. Daša Senková, ŠŠP 
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

 

Škola v školskom roku 2019/2020 realizovala a ukončovala tieto programy a projekty: 

 

1. Projekt CuRI 

Prešovský samosprávny kraj ako pilotný región na Slovensku sa zapojil do iniciatívy 

Európskej komisie na podporu dobiehajúcich regiónov „Catching-up Regions 

Initiative“. Projekt je rozdelený do jednotlivých etáp. 

Predkladaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Strednej odbornej škole, 

Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“ je jedným z projektov navrhnutých v rámci 

komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“ s cieľom 

dosiahnutia špecifického cieľa zvýšenia počtu ţiakov stredných škôl na praktickom 

vyučovaní zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom 

investícií do zlepšenia materiálno- technického vybavenia a zariadenia, ako aj 

podporou spolupráce so zamestnávateľmi vytváraním spoločných priestorov na 

odborné vzdelávanie, čo by umoţnilo viac zosúladiť odborný výcvik s potrebami 

miestneho trhu práce. Je prvou etapou investície v rámci tejto SOŠ. 

Cieľom projektu je rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ a modernizácia 

materiálno-technického vybavenia SOŠ.  

 

2. Zvýšenie počtu ţiakov Strednej odbornej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni 

na praktickom vyučovaní v rámci Operačného programu IROP 

Cieľom projektu pod názvom je zlepšenie materiálno-technického vybavenia 

a zlepšenie priestorových podmienok spojenej školy s cieľom zvýšenia kvality 

odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností ţiakov a zvýšenie kvality 

poskytovaného celoţivotného vzdelávania pre potreby trhu práce. 
  

3. Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu "Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia 

mobilita jednotlivcov, názov projektu Pomôţme ţiakom lepšie sa uplatniť na 

trhu práce" 

Projekt realizovaný v rámci praxe, v Anglicku. Do projektu sa zapojilo 10 ţiačok zo 

študijného odboru hotelová akadémia. 

 

4. Poľsko-slovenský projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce  

Poľská republika - Slovenská republika 2014- 2020 

Názov projektu: Partnerstvo na cezhraničnom trhu práce 

 

5. Projekt Zelená škola 

Cieľom projektu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny k zdravšej, zelenšej 

a aktívnejšej škole a spoločnosti. Inak povedané: podporovať činnosť vedúcu 

k environmentálnemu správaniu sa  školy.  

Náplňou projektu je plniť úlohy stanovené Akčným plánom  Zelenej školy. Škola 

získala certifikát Zelenej školy. Stala sa členom celosvetovej siete Eco Schools. 

 

6. Škola podporujúca zdravie 

Cieľom projektu je harmonizovať výchovno-vzdelávací proces „Duch školy a ostatné 

medziľudské vzťahy, zvyšovať fyzickú zdatnosť ţiakov, zamestnancov školy, 

starostlivosť o osobné zdravie vrátane hygieny, výchova k individuálnej 

a spoločenskej zodpovednosti  v uţívaní liekov, drog, výchova k zdravému spôsobu 
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ţivota, ţivotnému štýlu, ţivotospráve, výchove a k rodičovstvu, ochrana  a tvorba 

ţivotného prostredia, tvorba interiéru a exteriéru školy. Škola je drţiteľom certifikátu 

o prijatí do Národnej siete škôl  podporujúcich zdravie v SR. 

Koordinátor projektu: PaedDr. Dana Joštiaková 

 

7.   Otvorená škola  - oblasť športu na rok 2019 

8.   Otvorená škola – Infovek 2019 

9.   Enviroprojekt 2019 

10. Rozvojový projekt „Zdravie v školách“ 

11. Vhodné projektové ponuky orgánov, organizácií a inštitúcií 

 

 

V školskom roku 2020/2021 bude škola pokračovať v realizácii týchto projektov: 

 

 

1. Projekt CuRI 

Prešovský samosprávny kraj ako pilotný región na Slovensku sa zapojil do iniciatívy 

Európskej komisie na podporu dobiehajúcich regiónov „Catching-up Regions 

Initiative“. Projekt je rozdelený do jednotlivých etáp. 

Predkladaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Strednej odbornej škole, 

Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“ je jedným z projektov navrhnutých v rámci 

komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“ s cieľom 

dosiahnutia špecifického cieľa zvýšenia počtu ţiakov stredných škôl na praktickom 

vyučovaní zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom 

investícií do zlepšenia materiálno- technického vybavenia a zariadenia, ako aj 

podporou spolupráce so zamestnávateľmi vytváraním spoločných priestorov na 

odborné vzdelávanie, čo by umoţnilo viac zosúladiť odborný výcvik s potrebami 

miestneho trhu práce. Je prvou etapou investície v rámci tejto SOŠ. 

Cieľom projektu je rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ a modernizácia 

materiálno-technického vybavenia SOŠ.  

 

2. Zvýšenie počtu ţiakov Strednej odbornej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni 

na praktickom vyučovaní v rámci Operačného programu IROP 

Cieľom projektu je zlepšenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie 

priestorových podmienok spojenej školy s cieľom zvýšenia kvality odborného 

vzdelávania a prípravy, praktických zručností ţiakov a zvýšenie kvality 

poskytovaného celoţivotného vzdelávania pre potreby trhu práce. 
  

3. Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu "Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia 

mobilita jednotlivcov, názov projektu Pomôţme ţiakom lepšie sa uplatniť na 

trhu práce" 

 

4. Projekt Zelená škola 

Cieľom projektu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny k zdravšej, zelenšej 

a aktívnejšej škole a spoločnosti. Inak povedané: podporovať činnosť vedúcu 

k environmentálnemu správaniu sa  školy.  

Náplňou projektu je plniť úlohy stanovené Akčným plánom  Zelenej školy. Škola 

získala certifikát Zelenej školy. Stala sa členom celosvetovej siete Eco Schools. 
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5. Škola podporujúca zdravie 

Cieľom projektu je harmonizovať výchovno-vzdelávací proces „Duch školy a ostatné 

medziľudské vzťahy, zvyšovať fyzickú zdatnosť ţiakov, zamestnancov školy, 

starostlivosť o osobné zdravie vrátane hygieny, výchova k individuálnej 

a spoločenskej zodpovednosti  v uţívaní liekov, drog, výchova k zdravému spôsobu 

ţivota, ţivotnému štýlu, ţivotospráve, výchove a k rodičovstvu, ochrana  a tvorba 

ţivotného prostredia, tvorba interiéru a exteriéru školy. Škola je drţiteľom certifikátu 

o prijatí do Národnej siete škôl  podporujúcich zdravie v SR. 

Koordinátor projektu: PaedDr. Dana Joštiaková 

 

 

6. Otvorená škola  - oblasť športu na rok 2020 

7. Otvorená škola – Infovek 2020 

8. Enviroprojekt 2020 

9. Rozvojový projekt „Zdravie v školách“ 

10. Vhodné projektové ponuky orgánov, organizácií a inštitúcií 

 
 

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 
školskou inšpekciou v škole 

 
 
V školskom roku 2019/2020 v škole nebola vykonaná Štátna školská inšpekcia.  

 

 

 
l) Údaje o priestorových a materiálno-technických 

podmienkach školy 
 
 

Škola mala 54 učební, z toho je 24 odborných, z vlastných prostriedkov sme dobudovali 

novú odbornú učebňu  pre  študijný a učebný odbor kuchár a  odbornú učebňu stolovania pre 

študijný a učebný odbor čašník, servírka.  

Škola rozšírila a vybavila novým zariadením  aj priestory odbornej učebne pre učebný odbor 

kaderník. V rámci projektov Operačného programu Vzdelávanie škola pokračovala vo 

vybavovaní a zariaďovaní odborných učební.  

 

V rámci projektov "Energetická hospodárnosť, rozširovanie, rekonštrukcia a modernizácia 

stavieb na SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa" i projektu IROP „Zvýšenie počtu ţiakov 

stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní" Operačného programu : Integrovaný 

regionálny operačný program,  prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším 

verejným sluţbám škola obstarávala vybavenia, t.j. nákup interiérového vybavenia a nákup 

výpočtovej techniky. V rámci tohto projektu bola realizovaná modernizácia budov na SOŠ 

Jarmočná 108 Stará Ľubovňa.    

 

Z pohľadu vlastného hodnotenia v súvislosti s plnením učebných plánov a učebných osnov 

má škola výborné priestorové i materiálno-technické podmienky. 
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m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacej činnosti školy 

 

 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na ţiakov:   

- príspevok z VÚC  za rok 2019 bol vo výške 1 463 014,00 € 

 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 

od rodičov alebo inej osoby , ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu povinnosť: 

- príspevok od rodičov (nezistené škody,  rok 2019)    1 549,00 € 

- príspevok od rodičov pre Občianske zdruţenie: Rodičovské  

  zdruţenie pri SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa za  rok 2019                            1 851,00 € 

 

3. Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich pouţitia v členení 

podľa financovaných aktivít:  

- príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške       10 880,00 € 

- z toho odmeny pre pedagogických zamestnancov:         6 602,00 € 

- odvody do poisťovní:         1 964,00 € 

- materiálne zabezpečenie krúţkov:         2 314,00 € 

 

4. Finančné prostriedky získané pre Občianske zdruţenie: Rodičovské zdruţenie pri 

SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa od rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich pouţitia v členení podľa 

finančných aktivít: 

- 2 % z daní fyzických a právnických osôb           1 425,53 € 

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

- maturita 2019/2020, z toho:         3 127,00 € 

 odmeny                                                                                                 2 205,00 € 

 odvody                                                                                                              772,00 € 

 cestovné                                                                                                            150,00 € 

 

 

 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja 
školy na príslušný rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 
 
Pri určení cieľa  v koncepčnom zámere rozvoja školy škola vychádzala z Koncepcie rozvoja 

Strednej odbornej školy, ktorú  vypracoval riaditeľ školy na roky 2019 - 2024 a zo 

Školského strategického plánu pre odborné vzdelávanie, vypracovaného pre našu školu 

v rámci projektu ITAD v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania 

v Bratislave a Odborom školstva  Úradu PSK v Prešove.  

Cieľom našej školy je v areáli a v objektoch školy vytvorenie kompetenčného 

a excelentného centra vzdelávania pre  sluţby v gastronómii  a remeslá v cestovnom ruchu 

tak, aby škola poskytovala vysoko kvalitné, relevantné a efektívne odborné vzdelávanie 

a prípravu zodpovedajúcu potrebám trhu práce  a stala sa inšpiráciou pre ostatné školy 

v regióne. Toto regionálne stredisko odborného vzdelávania, kultúry, osvety a športu bude 
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slúţiť širokej verejnosti okresu Stará Ľubovňa i Prešovského samosprávneho kraja.  Naša 

škola chce vytvárať predpoklady pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania i vzdelávacích 

ciest s rozličnou úrovňou kvalifikácie, ponúkať vzdelávanie v rámci celoţivotného 

vzdelávania prostredníctvom variabilnej siete študijných a učebných odborov so zameraním  

na sluţby v hotelierstve, cestovnom ruchu a sluţby a remeslá v odvetví stavebníctva. Takto 

sa škola stane otvorenou školou, ktorá bude skvalitňovať prípravu ţiakov vo všetkých 

sférach výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby im otvárala dvere na domáci i európsky 

trh práce a vyhovovala potrebám zákonným zástupcom ţiakov, samotným ţiakom i 

zamestnávateľom regiónu.        

Naša škola bude v rokoch  2019– 2024 vytvárať  predpoklady pre zabezpečenie ponuky 

študijných a učebných odborov i vzdelávacích ciest  s rozličnou úrovňou poskytovanej  

kvalifikácie v rámci celoţivotného vzdelávania.  

Chceme skvalitňovať prípravu ţiakov vo všetkých sférach výchovno-vzdelávacieho procesu 

tak, aby im škola otvárala dvere na Európsky trh práce.  

 

V mesiaci septembri 2019 si naša škola pripomenula 70. výročie svojho vzniku. 

 

 

Snahou vedenia školy bolo vytvoriť modernú reformovanú školu, ktorá dáva rodičom 

ţiakov záruku: 

1. kvalitného odborného, všeobecného i environmentálneho vzdelania, 

2. humánneho ľudského prístupu k ţiakom a dobrých vzťahov, 

3. moţnosti riešenia problémov ţiakov v súčasnom svete prostredníctvom sluţieb 

školského špeciálneho pedagóga,   školského psychológa i sociálneho pedagóga, 

4. získania vedomostí  a zdravom spôsobe ţivota a ţivotnom štýle, 

5. pokojného študijného prostredia v pekných interiéroch  i exteriéroch školy, 

6. kvalitnej starostlivosti o ţiaka počas jeho štúdia vrátane získania kompetencií pre 

uplatnenie sa na trhu práce. 

 

 

Stanovenie prioritných oblastí SOŠ a s nimi súvisiace ciele školy v školskom roku 

2019/2020: 

 

1) Zapojenie sa do projektu Ľudské zdroje v spolupráci s Prešovským samosprávnym 

krajom ako pilotný región na Slovensku v rámci iniciatívy Európskej komisie na 

podporu dobiehajúcich regiónov „Catching-up Regions Initiative“. Projekt je 

rozdelený do jednotlivých etáp.  

Predkladaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Strednej odbornej škole, 

Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“ je jedným z projektov navrhnutých v rámci 

komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“ s cieľom 

dosiahnutia špecifického cieľa zvýšenia počtu ţiakov stredných škôl na praktickom 

vyučovaní zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom 

investícií do zlepšenia materiálno- technického vybavenia a zariadenia, ako aj 

podporou spolupráce so zamestnávateľmi vytváraním spoločných priestorov na 

odborné vzdelávanie, čo by umoţnilo viac zosúladiť odborný výcvik s potrebami 

miestneho trhu práce. Cieľom projektu je rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ 

a modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ. 

2) Realizácia projektu "Zvýšenie počtu ţiakov stredných odborných škôl na praktickom 

vyučovaní" Operačného programu : Integrovaný regionálny operačný program,  

prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným sluţbám,       
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3) Realizácia projektu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu "Kľúčová akcia 1 

- Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, názov projektu Pomôţme ţiakom lepšie sa 

uplatniť na trhu práce" 

4) Zapájanie sa do rozvojových projektov MŠ SR 

5) Pokračovanie v realizácii projektu „Škola podporujúca zdravie“ a v projekte „Zelená 

škola“ 

6) Zabezpečovanie vzdelávania ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

7) Zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov na vzdelávanie ţiakov so 

ŠVVP 

8) Zabezpečovanie vzdelávania ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  

9) Riešenie problémov ţiakov v súčasnom svete prostredníctvom sluţieb školského 

špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu,  

10) Vytváranie pokojného študijného prostredia v pekných interiéroch i exteriéroch školy 

11) Vylepšovanie materiálno-technických podmienok školy a vybavenie  školských 

učební, učební a odborných učební 

12) Vybudovanie internetového počítačového  sieťového systému školy 

13) Pokračovanie v rekonštrukcii školských športovísk (vybudovanie atletickej dráhy, 

rekonštrukcia antukového ihriska na viacúčelové asfaltové  a iné, ) 

14) Vytváranie partnerstiev: škola – zamestnávateľ 

15) Získavanie  mimorozpočtových finančných prostriedkov pre školu. 

 

 

Vyhodnotenie plnenia: 

 

AD 1) Škola v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom sa zapojila do projektu 

Ľudské zdroje. Projekt s názvom „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Strednej odbornej 

škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“ je jedným z projektov navrhnutých v rámci 

komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“ s cieľom 

dosiahnutia špecifického cieľa zvýšenia počtu ţiakov stredných škôl na praktickom 

vyučovaní zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom investícií 

do zlepšenia materiálno- technického vybavenia a zariadenia, ako aj podporou spolupráce so 

zamestnávateľmi vytváraním spoločných priestorov na odborné vzdelávanie, čo by 

umoţnilo viac zosúladiť odborný výcvik s potrebami miestneho trhu práce. Cieľom projektu 

je rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ a modernizácia materiálno-technického 

vybavenia SOŠ. 

 

AD 2) Škola na základe výzvy sa zapojila do projektu "Zvýšenie počtu ţiakov stredných 

odborných škôl na praktickom vyučovaní" Operačného programu : Integrovaný regionálny 

operačný program,  prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným 

sluţbám, špecifický cieľ : 2.2.3 - Zvýšenie počtu ţiakov stredných odborných škôl na 

praktickom vyučovaní. Projekt je v štádiu realizácie.      

 

AD 3) Škola sa zapojila do projektu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu 

"Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, názov projektu Pomôţme ţiakom 

lepšie sa uplatniť na trhu práce". 

 

AD 4) Škola sa zapájala do rozvojových projektov MŠ SR  
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AD 5) Škola realizovala počas celého školského roka mnoţstvo aktivít v rámci projektu 

Škola podporujúca zdravie a v projekte Zelená škola. Tieto aktivity sú popísané  v časti i) 

tejto Správy - Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 

AD 6) Škola v školskom roku 2019/2020 vzdelávala 44 ţiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Týmto ţiakom boli  vypracované  výchovno-vzdelávacie programy 

a plány  v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom. Špeciálny pedagóg školy 

vypracoval pre potreby pedagogických zamestnancov interné predpisy Metodické 

usmernenie pre výchovu a vzdelávanie ţiakov s poruchami učenia a správania a Metodický 

pokyn k overovaniu, hodnoteniu a klasifikácii integrovaných ţiakov so zdravotným 

znevýhodnením 

 

AD 7) Škola zabezpečila vzdelávanie pedagogických zamestnancov pre potreby výchovy a 

vzdelávania ţiakov zo ŠVVP. Vzdelávania sa zúčastnili všetci pedagogickí zamestnanci.   

AD 8) Škola realizovala výchovno-vzdelávací proces ţiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia – Rómov na svojom Elokovanom pracovisku v Lomničke. Škola z vlastných 

prostriedkov priebeţne zabezpečuje materiálne vybavenie odborných učební pre učebné 

odbory. Na tomto Elokovanom pracovisku sa pedagogický zbor venuje aj ţiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

 

AD 9) Škola v školskom roku 2019/2020 riešila v rámci prevencie viacero tém, týkajúcich 

sa ich vzájomných vzťahov ţiakov, šikanovania, trestnej činnosti, poţívania drog a pod. 

prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu, koordinátora 

prevencie i v súčinnosti s  pracovníkmi Policajného zboru  a ďalších organizácií.   

 

AD 10) Zamestnanci školy, ako aj ţiaci školy  pokračovali vo vytváraní oddychovej zóny 

v areáli školy prostredníctvom výsadby rastlín, stromov, kríkov. V interiéroch školy boli 

vymaľované učebne, chodby, vymenené dvere v triedach, interiéry boli vyzdobené kvetmi,  

panelmi, spotrebnými informáciami pre ţiakov i ich rodičov, ako aj zamestnancov školy.         

 

AD 11) Škola v školskom roku 2019/2020  doplnila informačno-komunikačné  technológie 

v klasických učebniach, v jazykových učebniach, v učebniach odborných predmetov i v 

multimediálnej učebni.  Škola mala 54 učební, z toho je 24 odborných. Dobudovali sa 

priestory pre vykonávanie odborného výcviku v odbore cukrár, čašník, kuchár, kaderník, 

stolár.  

 

AD 12) Škola zdokonaľovala internetový počítačový sieťový systém školy s moţnosťou 

vyuţívania aSc Agendy a ŠEVT tlačív pre administratívu školy, riešenie pedagogickej 

dokumentácie, stravovací systém, internetovú ţiacku kniţku, komunikáciu s rodičmi.  

 

AD 13) Škola pokračovala v rekonštrukcii športových ihrísk vybudovaním atletickej dráhy a 

dobudovala viacúčelové športové ihrisko.  

 

AD 14) Škola pokračovala v úzkej spolupráci s mnohými regionálnymi zamestnávateľmi  

pri realizácii praktického vyučovania  študijných a učebných odborov školy (kuchár, čašník, 

servírka, cukrár, murár, kaderník) pri odbornej pomoci škole v rámci odborov kuchár, 

čašník, servírka škola nadviazala spoluprácu s Agentúrou Global Contract pri realizovaní 

odborného výcviku ţiakov v Grécku so zahraničnými zamestnávateľmi.  
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AD 15) Vzhľadom na to, ţe škola je príspevkovou organizáciou zabezpečovala si vlastné 

finančné prostriedky prostredníctvom týchto činností a foriem:  

 

- úspešným zapojením sa do projektov Európske únie, 

- podnikateľskou činnosťou (poskytovanie ubytovacích a stravovacích sluţieb v školskej 

ubytovni a prostredníctvom autoškoly), 

- prenájmom nebytových priestorov a učební pre právnické a fyzické osoby, 

- produktívnymi prácami ţiakov, 

- prostredníctvom projektov, 

- dlhodobým prenájmom priestorov a objektov školy (jazdecký klub, školský bufet). 

 

 

 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, 
v ktorých sú nedostatky a  treba úroveň výchovy 
a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov  a opatrení 

 
 

Projekty na získavanie investičných balíkov v rámci Iniciatívy Svetovej banky Catching up  

Regions Prešovského samosprávneho kraja, v rámci ktorých vytvoríme školu ako 

vzdelávaciu inštitúciu 21. storočia prostredníctvom vybudovania centra kompetencií 

a excelentnosti pre sluţby v oblasti gastronómie, remesiel a cestovného ruchu s cieľom 

ponúknuť kvalitné, efektívne, inkluzívne a relevantné odborové vzdelávanie a prípravu. 

Škola sa stane inšpirátorom pre ostatných v regióne a bude otvorená pre súčasné a budúce 

vyhliadky a partnerov.   

 

Škola dosahuje veľmi dobré  výchovno-vzdelávacie výsledky. V školskom roku 2019/2020 

sa v oblasti výchovy a vzdelávania neobjavili ţiadne závaţnejšie problémy a nedostatky. 

Škola sa čoraz viac dostáva do povedomia verejnosti, rodičov a ţiakov v dobrom svetle. 

O tom svedčí aj bohatá účasť na Dni otvorených dverí a zvýšený záujem ţiakov o štúdium 

v nových študijných a učebných odboroch. Čiastočné rezervy škola vidí v riešení pravidelnej  

dochádzky ţiakov do školy, ktoré škola bude riešiť oslovovaním  rodičov a lepšou 

spoluprácou s rodičmi. Výsledky v prospechu, správaní a v dochádzke boli adekvátne dobe 

a typu školy.  
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p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 
a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť 
prijímania na ďalšie štúdium 

 
 

Percento ţiakov SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, ktorí našli po ukončení štúdia v 

školskom roku 2019/2020  uplatnenie na trhu práce zo všetkých absolventov školy: 

 

názov 

odboru 

  

  

zamestnaní 

Evidovaní 

na ÚPSV a 

R 

ďalšie vzdelávanie nezistení 

kód 

p
o

če
t 

a
b

so
lv

en
to

v 

v odbore mimo odbor      Prijatí na VŠ 
Prijatí na 

NŠ/PMŠ 
  odboru 

  

  

poče

t 
%  počet % 

 

po

čet 

% 

 

poče

t 

% 

 

poče

t 

% 

    

      

      

      

  poče

t 
% 

cukrár 
2964 

H00 
6 0 0,00 3 50,00 0 0,00 0 0,00 3 

50,0

0 
0 0,00 

kuchár 
6445 

H00 
10 2 20,00 2 20,00 4 40,00 0 0,00 2 

20,0

0 
0 0,00 

murár 
3661 

H00 
8 7 87,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 

12,5

0 
0 0,00 

hostinský, 

hostinská 

3355 

H00 
7 3 42,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 

57,1

4 
0 0,00 

hotelová 

akadémia 

6323 

K00 
22 3 13,63 6 27,27 8 36,36 4 18,18 0 0,00 1 4,54 

stavebníct

vo 

3659 

L00 
6 4 66,67 0 0,00 2 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

spoločné 

stravovani

e 

6421 

L00 
6 2 33,33 0 0,00 3 50,00 0 0,00 0 0,00 1 16,67 

vlasová 

kozmetika 

6426 

L00 
3 1 33,33 0 0,00 2 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Spolu: 

2019/202

0 

  68 22 37,16 11 12,16 19 28,29 4 2,27 10 
17,4

6 
2 2,65 

Spolu: 

2018/201

9 

  76 22 28,95 24 31,58 1 1,32 7 9,21 17 
22,3

7 
4 5,26 

rozdiel   -8 0 -8,21 13 19,42 18 26,98 -3 -6,93 -7 -4,85 -2 -2,60 

 

V školskom roku 2019/2020 uplatnenie na trhu práce našlo 49,32%  absolventov;   28,29%  

absolventov je evidovaných na ÚPSV a R, čo je rozdiel 26,98 percentuálneho bodu oproti 

šk. roku 2018/2019 a 19,73 %  pokračuje v štúdiu na VŠ a v nadstavbovom štúdiu 

a uplatnenie 2,65 % absolventov nebolo zistené. 
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Percento ţiakov SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - Elokované pracovisko Lomnička 

150, ktorí našli po ukončení štúdia v školskom roku 2019/2020  uplatnenie na trhu práce zo 

všetkých absolventov Elokovaného pracoviska: 

 

názov odboru 

  

  

zamestnaní 

Evidovaní 

na ÚPSV a 

R 

ďalšie vzdelávanie nezistení 

kód 
p

o
če

t 
a

b
so

lv
en

to
v

 

v odbore mimo odbor     
 Prijatí na 

VŠ 

Prijatí na 

NŠ/PMŠ 
  

odbor

u 

  

  

poče

t 
% 

 

poče

t 

%  počet % 

 

poče

t 

%  počet % 

    

      

      

      

  poče

t 
% 

murár 
3661 

H00 
4 3 75,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 

0,0

0 
0 0,00 

poľnohospodár

-sluţby 

4561 

H00 
6 0 0,00 2 33,33 0 0,00 0 0,00 0 

0,0

0 
4 66,67 

praktická ţena 
3161 

F00 
8 0 0,00 2 25,00 1 

12,5

0 
0 0,00 0 

0,0

0 
5 62,50 

stavebná 

výroba 

3686 

F00 
6 1 16,67 2 33,33 1 

16,6

7 
0 0,00 0 

0,0

0 
2 33,33 

lesná výroba 
4579 

F00 
11 2 18,18 2 18,18 4 

36,3

6 
0 0,00 0 

0,0

0 
3 27,27 

Spolu: 

2019/2020 
  35 6 17,14 9 25,71 6 

17,1

4 
0 0,00 0 

0,0

0 
14 40,00 

Spolu: 

2018/2019 
  37 7 18,92 8 21,62 1 2,70 0  0,00 0  

0,0

0 
21 56,76 

rozdiel   -2 -1 -1,78 1 4,09 5 
14,4

4 
0 0 0 0 -7 -16,76 

 

V školskom roku 2019/2020 uplatnenie na trhu práce našlo 42,85% absolventov;  17,14%  

absolventov je evidovaných na ÚPSV a R, čo je nárast oproti šk. roku 2018/2019 o 14,44 

percentuálneho bodu. 

 

Percentuálny nárast (pokles) úspešných študentov študijných odborov SOŠ Jarmočná 108, 

Stará Ľubovňa pri prijímacom konaní na vysoké školy v školskom roku 2019/2020 zo 

všetkých uchádzačov o štúdium na vysokých školách v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

2018/2019: 
 

       uchádzači Z toho úspešných      v odbore mimo odbor 

Školský 

rok 
absolventi počet % počet % počet % počet % 

2019/2020 37 4 10,81 4 100 4 100 0 0,00 

2018/2019 41 7 17,07 7 100 7 100 0 0,00 

rozdiel -4 -3 -6,26 -3 0 -3 0,00 0 0,00 
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V školskom roku 2019/2020 sa na VŠ hlásili 4 študenti, čo je 10,81 % z celkového počtu 

absolventov študijných odborov a pokles  je o 6,26 percentuálneho bodu.  Všetci boli prijatí 

na štúdium na VŠ, čo je 100 percentná úspešnosť. 

 

 

 

 

(2)   

Ďalšie informácie  
 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

v škole  
 
 

Sú na veľmi dobrej úrovni. Škola realizuje projekt Zdravá škola a je súčasťou siete zdravých 

škôl i  medzinárodnej siete škôl v rámci  projektu  Zelená škola. V obidvoch projektoch 

škola získala certifikát.  Škola sa venovala v školskom roku 2019/2020 aj ţiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V škole vládne podporujúca a podnetná 

klíma dôvery a otvorenej komunikácie, škola je miestom pre realizáciu mnohých 

záujmových aktivít. O kvalite školy svedčí málo uloţených trestov, zanedbateľná 

delikvencia, starší ţiaci pomáhajú mladším, evidujeme nízku absenciu zamestnancov, 

vládne medzi nimi duch spolupráce,  tímovej práce. 

Správanie sa vedúcich zamestnancov voči pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom 

je korektné. Rodičia vnímajú, ţe si ich škola váţi a ţe v škole sú vítaní. Kontrola procesov 

v škole, zvlášť výučby je systematická. 

 

 

 
 

b) Voľnočasové aktivity školy: 
 

 

V  školskom roku 2019/2020 z celkového počtu 347 vydaných vzdelávacích  poukazov 

odovzdalo vzdelávací poukaz škole  346  ţiakov. 
 

Ţiaci školy mali moţnosť vyvíjať záujmovú činnosť v týchto záujmových útvaroch 

(krúţkoch) : 

 

P.č. Titul Vedúci Skratka Názov krúţku 

1. Ing.  Helena Beňačková MKEz Myslím (a konám) ekonomicky 

2. Ing.  Jozef Čanda STTz Stolný tenis 1  

3. Ing.  Peter Duchnický POCz Počítačový Lomnička 

4. Bc.  Eva Hanečáková HAG Hotelierstvo a gastronómia 

5. Mgr.  Martin Hains POFz Posilňovanie a fitness  

6. Mgr.  Helena Hutníková BRTz Baristický 

7. Ing.  Daniel Koterba STNz Stolný tenis SL 

8. Mgr. Mária Kuľandová SVTz Starostlivosť o vlasy a telo 

9. Mgr.  Iveta Kuzárová SCSz Školský literárny časopis Šum 

10. Bc. Martin Leščinský PRDz Práca s drevom 

11. Mgr. Antónia Merklová ZSRz Ţiacka školská rada 
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12. Ing. Zuzana Pekárová HRMz Hravá matematika 

13. Mgr. Milan Reľovský PaCHz Poznaj a chráň 

14. Ing. Vincent Sokolák PCPz Projektovanie v CAD-e 

15. Ing.  Dana Solovicová UCSz Účtujeme spolu 

16. Ing.  Viera Sroková IPMz Internet_a multimédia 

17. Mgr. Silvia Škapurová Sabolová ROZz Rozhlasový 

18. Ing. Peter Štucka MLPz Mladý  projektant 

19.  Štefan Šulian MMUz Mladý murár 

20. Bc. Michal Varchol STTz Stolný tenis 2  

21. Bc. Lýdia Vilčeková BARz Barmanský 

22. Mgr. Daniela Zimová ŠIJz Šijeme 

23. Mgr. Peter Ţoldák ADBz Architektúra - dom, byt, záhrada 

 

Činnosť kaţdého krúţku v rozsahu 60 hodín bola v priebehu školského roku dodrţaná.  

 

 

 

 

c)  Spolupráca školy s rodičmi poskytovanie služieb deťom, 
žiakom a rodičom 

  
 

 V školskom roku 2019/2020 aktívne pracovala Rodičovská rada občianskeho zdruţenia: 

„Rodičovské zdruţenie pri SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa“, predmetom činnosti ktorého 

bolo : 

- rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, 

- ochrana ľudských práv, 

- ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, 

- podpora športu detí, mládeţe a občanov zdravotne postihnutých, 

- zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt, 

- poskytovanie sociálnej pomoci. 
 

Škola pravidelne komunikovala s rodičmi dochádzku, správanie, študijné výsledky ţiakov 

formou pozvania do školy, návštev v rodine, telefonicky, na triednych rodičovských 

zdruţeniach, prostredníctvom internetu - oznamy, poskytovanie informácií v internetovej 

ţiackej kniţke.     

 

 

 

 

d)  Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, 
rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými 
osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách 
podieľajú 

  

 

Škola hodnotí spoluprácu s rodičmi, rodičovskou radou, školskými poradenskými 

zariadeniami, miestnymi a regionálnymi inštitúciami, ostatnými strednými   školami a 

základnými školami regiónu, zamestnávateľmi absolventov školy a ďalšími svojimi 

partnermi ako veľmi dobrú.  
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Škola v školskom roku 2019/2020 mala veľmi dobrú spoluprácu so svojím zriaďovateľom 

Prešovským samosprávnym krajom, prostredníctvom jeho jednotlivých odborov  

a predovšetkým s Odborom školstva. 

Na úspechoch a výsledkoch školy  mala veľký podiel Rada školy a Ţiacka rada školy.  

 

V školskom roku 2020/2021 škola bude naďalej venovať maximálnu pozornosť úzkej 

spolupráci rodičov ţiakov a školy s  ostatnými vonkajšími partnermi.  

 

 

V Starej Ľubovni 27.09.2020  

 

 

 

Spracovali:  PaedDr. Vladimír Buvalič – riaditeľ školy 

 RNDr. Peter Petrík – zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie  

 Ing. Mgr. Miroslav Knap - zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie  

 Mgr. Iveta Kuzárová - vedúca PK všeobecno-vzdelávacích a 

 spoločenskovedných predmetov 

 PaedDr. Adriana Gergelyová - vedúca PK cudzích jazykov  

 PaedDr. Dana Joštiaková - vedúci PK telesnej výchovy a športu 

 Ing. Zuzana Pekárová - vedúca PK prírodovedných predmetov 

 Ing. Petra Romanová -  vedúca PK odborných predmetov pre skupiny 

 študijných a učebných odborov 64 ekonomika a organizácia, obchod a sluţby 

 II,  29 potravinárstvo  

  Ing. Jozef Čanda - vedúci PK odborných predmetov pre skupiny študijných 

  a učebných odborov  42, 45 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 

  vidieka, 31 textil a odevníctvo 

  Ing. Vincent Sokolák - vedúci PK odborných predmetov pre skupiny  

  študijných a učebných odborov 36 stavebníctvo, geodézia a kartografia, 33  

  spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov 

  Mgr. Anna Štucková - vedúca úseku TEČ 

 Martina Kovalčíková – asistentka riaditeľa školy 

                   

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy (školského zariadenia) i jej výsledkoch a  

podmienkach školy  za školský rok 2019/2020 bola  prerokovaná  na  pedagogickej  

rade  dňa  25.06.2020. 
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Odbor školstva ÚPSK schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej 

výsledkoch a podmienkach Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa za 

školský rok 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         PaedDr. Ján Furman 

                vedúci Odboru školstva ÚPSK 


