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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2015/2016 
 

 

1.a) základné identifikačné údaje o škole: 

 

 1. Stredná odborná škola podnikania  

 2. Masarykova 24, 081 79 Prešov  

 3. tel. č. sekretariát – 051/7733413, riaditeľ – 051/7724605, fax – 051/7583071  

  4. sospmaspo@nextra.sk, www.sospodnikania.sk 

 5. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 6. Ing. Stanislav Kuchta, MBA – riaditeľ školy  

     PaedDr. Mária Havrillová – zástupca riaditeľa pre TV 

     Ing. Mária Sotáková – zástupca riaditeľa pre PV a odborné predmety  

     Ing. Bohuš Popík – zástupca riaditeľa pre VMV 

     Mgr. Edita Šebejová – zástupca riaditeľa pre TEČ  

 7. Údaje o poradných orgánoch školy: 

 

- údaje o Rade školy 

 
Zloženie členov:  1.predseda : Ing. Marta Drabová    - pg.zamestnanec, člen ÚŠR PSK  

         

             2.členovia : Mgr. Ján Benko, PhD.   - pedagogický zamestnanec   

                          Ing.Monika Poľaková  - nepg. zamestnanec, tajomník RŠ 

                Ján Čižmár                 - nominant PSK 

                          JUDr. Pavel Hagyari  - poslanec PSK 

                        MUDr. Ján Ahlers          - poslanec PSK                   

               Ing. Ján Michrina         - nominant PSK    

          do  17.6.2016: 

           Denis Klučerovský         - žiak            

                              Andrej Harčarík          - rodič 

                                                  Jana Závadská                - rodič  

                 Pavel Klučerovský         - rodič, podpredseda RŠ  

            od 1.7.2016: 

               Adrián Čapo    - žiak 

               Zuzana Jurašeková  - rodič 

  
Stredná odborná škola podnikania 

Masarykova 24, 081 79 Prešov 
 

 

 

 

  

mailto:sospmaspo@nextra.sk
STAUROVSKÝ/Desktop/www.sospodnikania.sk
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               Mgr. Ľubica Kozáková - rodič, podpredseda RŠ   

                   Ing. Eva Lacková - rodič 

 

OKTÓBER: 

- 19.10. – zasadnutie rady školy - správa o hospodárení školy,  záväzky a pohľadávky, 

informácia a pripomienky ku Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy v šk. roku 2014/2015, informácia o aktuálnom stave žiakov 

a pripravenosti školy na nový školský rok. 

 

DECEMBER: 

- 15.12. - zasadnutie rady školy - správa o hospodárení školy,  záväzky a pohľadávky, 

predbežná informácia o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2015 a návrh rozpočtu 

školy na rok 2016, informácia o záujme žiakov o štúdium na SOŠP a o aktivitách školy 

v oblasti propagácie školy, informácie z pedagogickej rady. 

 

MAREC:   

- 10.3. - zasadnutie rady školy - správa o hospodárení školy,  záväzky a pohľadávky, 

správa  o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2015, správa o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch za 1. polrok školského roka, prerokovanie kritérií prijímacieho konania, 

informácia o záujme žiakov o jednotlivé študijné odbory 1. ročníka, informácia o 

projektovej činnosti školy. 

 

 MÁJ: 

- 4.5. – voľby do rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických 

zamestnancov, rodičov a zákonných zástupcov žiakov školy a žiakov. 

 

 JÚN: 

- 17.6. – ustanovujúce zasadnutie rady školy - správa o priebehu a výsledkoch volieb do 

rady školy, voľby predsedu, podpredsedu a tajomníka RŠ, 

- 17.6. – 1. riadne zasadnutie rady školy – správa o hospodárení školy, záväzky 

a pohľadávky, informácia o priebehu a výsledkoch maturitných skúšok a o priebehu 

prijímacieho konania, informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu pre šk. r. 2016/17, prerokovanie návrhu počtu tried pre školský 

rok 2017/2018. 
 

 

- údaje o Rodičovskom združení 

 

 

Zloženie výkonného výboru: 1. predseda          - p. Filip Frič 

                                            2. podpredseda    - p. Marek Karlík 

                                                  3. hospodár            - p. Jana Demčáková 

                   4. koordinátor činnosti  - Ing. Marta Drabová 

 

 

SEPTEMBER: 
- 22.9. – zasadnutie výboru rodičovskej rady - informácia o  hospodárení s finančnými 

prostriedkami RZ, voľba revíznej komisie, príprava členskej schôdze Rodičovského 

združenia. 
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OKTÓBER: 

- 21.10. - členská schôdza RZ – správa o činnosti RZ, správa o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch školy v  školskom roku 2014/15, správa o hospodárení s finančnými 

prostriedkami RZ v školskom roku 2014/2015, návrh a schválenie rodičovského 

príspevku na školský rok 2015/2016, návrh a schválenie rozpočtu na školský rok 

2015/2016, 

- 21.10. - triedne aktívy - voľba triednych dôverníkov, školský poriadok, informácia o   

prospechu, dochádzke a správaní žiakov, 

- 21.10. - zasadnutie rodičovskej rady - kooptácia nových členov RR, voľba predsedu RR, 

schválenie pravidiel vyúčtovávania preplatkov za stravu v ŠJ, informácia triednych 

dôverníkov o aktivitách, problémoch a iniciatívach v jednotlivých triedach. 

 

JANUÁR: 

- 19.1. - triedne aktívy - informácia o prospechu, dochádzke a správaní žiakov, 

individuálne konzultácie, 

- 28.1. - zasadnutie rodičovskej rady- informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 

1. polrok šk. roku,  správa  o  hospodárení s fin. prostriedkami v 1. polroku   šk. roku,   

správy  triednych dôverníkov – postrehy, podnety, návrhy, mimoškolské aktivity 

a projekty. 

 

APRÍL: 

- 23.4. - triedne aktívy - informácia o prospechu, dochádzke a správaní žiakov, 

individuálne konzultácie. 
 

 

- údaje o žiackej školskej  rade 

 

Zloženie ŽŠR: 

 Koordinátor ŽŠR – PaedDr. Valentína Černajová 

   predseda ŽŠR – Denis Klučerovský IV.B 

   podpredseda ŽŠR – Damián Cap IV.B 

   finančný manažér – Lila Mikčová III.C 

   zástupca pre styk s verejnosťou – Aneta Fabianová I.D 

   zapisovateľ – Adrián Čapo I.B 

   ostatní členovia ŽŠR – predsedovia všetkých tried SOŠ podnikania 

 

ŽŠR zasadala v školskom roku 2015/2016 11 krát. 

 

SEPTEMBER  

- 23.09. - prvé zasadnutie členov ŽŠR – voľba členov výboru, prerokovanie a doplnenie 

štatútu, návrh plánu práce, vytvorenie študentskej ligy pri SOŠP,  

- 29.09. - druhé zasadnutie ŽŠR– príprava a organizačné zabezpečenie súťaže 1.školská 

show – Talent SOŠP, MISS, MISTER školy, návrh a schválenie členov poroty za ŽŠR: 

Paula Bálintová – III.A, Daniela Kucová – IV.E. 

 

OKTÓBER  
- 09.10. - tretie zasadnutie ŽŠR –  schválenie plánu práce na školský rok 2015/2016, voľba 

zástupcov do Mestského parlamentu: Daniel Rakoš I.A, Ivana Tkáčová II.C, voľba výboru 

Študentskej ligy: Paula Bálintová III.A, Adrián Čapo I.A, Nikola Guľašová II.B, Henrieta 

Haľková II.D, Erika Knutová III.B,  
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- aktívna participácia na príprave DOD zabezpečenie žiakov na sprevádzanie : Čapo, 

Tkáčová, Bálintová, Frič, Guľašová, Haľková, 

- aktívna participácia na príprave a organizácii súťaže Nápad predáva – všetci členovia ŽŠR 

 

NOVEMBER  
- 03.11. - štvrté zasadnutie ŽŠR - informácie zo zasadnutia Mestského parlamentu – 

D.Rakoš,  

- debatný klub s pánom riaditeľom Ing. Stanislavom Kuchtom, MBA, 

- 26.11. - piate zasadnutie ŽŠR – vyhodnotenie činnosti za 1.štvrťrok šk.roka 2015/2016 – 

predseda ŽŠR Denis Klučerovský,  

- spolupráca pri príprave a realizácii Imatrikulácie,  

- spracovanie podkladov pre Študentskú ligu – prospech, dochádzka, správanie: P.Bálintová  

- organizačné zabezpečenie a príprava akcie Deň dobra – urob dnes jeden dobrý skutok. 

 

DECEMBER  
- 03.12. – šieste zasadnutie ŽŠR, rozhlasová relácia o pripravovaných akciách ŽŠR 

v decembri – Denis Klučerovský, 

- 04.12. -  Mikulášsky pozdrav – I.D - Kristián Malec, Veronika Galyasová, Jana Ridilová, 

Ľubica Brutvanová, Alexandra Kuzmiaková, 

- 07.12. - Návšteva Spojenej internátnej školy pre zrakovo postihnuté deti v Levoči, nákup 

darčekov, organizácia, realizácia – všetci členovia ŽŠR 

- 09.12. - Konferencia Mládežníckeho parlamentu - pomoc členov ŽŠR pri organizačnom 

zabezpečení – všetci členovia ŽŠR, aktívna účasť na konferencii – Denis Klučerovský, 

Damián Cap, Adrián Čapo, Daniel Rakoš, 

- 14.12. – siedme zasadnutie ŽŠR  - príprava, organizačné zabezpečenie Vianočného 

jarmoku, 

- 18.12. – Vianočný jarmok, moderátor - Denis Klučerovský IV.B 

 

JANUÁR  
- 14.01. - ôsme zasadnutie ŽŠR – príprava študentského plesu, moderátori  - Filip Frič II.C, 

Diana Simoníková II.C, organizačné zabezpečenie plesu v spolupráci so žiackou firmou 

Welfare III.B, 

- monitorovanie čistoty a úpravy tried – výbor študentskej ligy. 

 

FEBRUÁR  
- 05.02. Študentský ples – kultúrny program: Paula Bálinotvá III.A a Grimmy-  moderný 

tanec, Laura Vasilková I.D, Ľubica Brutvanová I.D – hip-hop combo, Daniela Kucová 

IV.E – spev. 

 

MAREC 

- 10.03. – deviate zasadnutie ŽŠR – hodnotenie činnosti za predchádzajúce mesiace – 

klady, nedostatky, postrehy, návrhy na zlepšenie 

- rozhlasová relácia ku Dňu učiteľov – Vasilková I.D, Rešetár II.B, Mikčová III.C. 

 

APRÍL  
- 07.04. - desiate zasadnutie ŽŠR - prezentácia činnosti ŽŠR v šk.roku 2015/16 – Power 

Point – Patrik Jurečko I.B 

- debatný klub s pánom riaditeľom Ing.Stanislavom Kuchtom, MBA. 
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MÁJ 

- voľba člena ŽŠR do Rady školy – zvolený zástupca – Adrián Čapo I.A. 

 

JÚN  
- 21.06. -  záverečné zasadnutie ŽŠR – zhodnotenie činnosti ŽŠR, poďakovanie za úspešnú 

a bohatú činnosť v školskom roku 2015/2016 - koordinátorka ŽŠR.  

 

 

-   údaje o pedagogickej rade 

 

 V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnilo dvanásť zasadnutí pedagogickej rady, z toho 

šesť mimoriadnych zasadnutí.  

 

AUGUST  
 Prvé zasadnutie pedagogickej rady 26.08.2015 bolo zamerané na informácie z POP, 

Kalendára úloh vedúceho odboru školstva, Krajského školského úradu, o organizácií nového 

školského roka a jeho personálneho, finančného, materiálno-technického zabezpečenia, 

o cieľoch a úlohách školy na nový šk. rok. Pedagogická rada prerokovala ŠkVP a VPŠI, návrh 

štruktúry kariérových pozícií, organizačnej štruktúry, doplnky do pracovného a školského 

poriadku.  

 

OKTÓBER 

 Rokovanie bolo zamerané hlavne na prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy za uplynulý školský rok, ktorú predniesli pedagogickí zamestnanci 

v kariérových pozíciách.  V ďalších bodoch boli predložené: koncepčný zámer rozvoja školy, 

ročný plán kontinuálneho vzdelávania, zmena prestávkového režimu. 

 

NOVEMBER  

 Zasadnutie pedagogickej rady, ktoré sa uskutočnilo 24.11.2015 bolo venované výchovno-

vzdelávacím výsledkom za I. štvrťrok školského roka a schváleniu plánu práce. Zasadnutie sa 

venovalo aj informáciám podľa úloh z Plánu práce.  

 

DECEMBER 

 Dňa 18.12.2015 sa uskutočnilo prvé mimoriadne zasadnutie pedagogickej rady, ktorá sa 

zaoberala vylúčením žiaka Gabriela Mochňáka zo štúdia. 

 

JANUÁR  

 Dňa 26.01.2016 sa uskutočnila polročná pedagogická rada zameraná na vyhodnotenie 

výsledkov za I. polrok školského roka, vyhodnotenie práce PK, informácie k PS a TS, 

prehodnotenie ŠkVP a VPŠI a ďalšie úlohy podľa programu.  

 Druhé mimoriadne zasadnutie pedagogickej rady bolo venované informáciám 

k pripravovanému štrajku pedagogických zamestnancov.  

 

MAREC 

 Tretie mimoriadne zasadnutie pedagogickej rady konanej dňa 01.03.2016 bolo venované 

príprave súťaže MLM a 65. výročiu školy.  

 

APRÍL  

 Zasadnutie pedagogickej rady za tretí štvrťrok bolo venované hodnoteniu výchovno-

vzdelávacích výsledkov, organizačnému zabezpečeniu prijímacích skúšok, maturitných 
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skúšok, tvorbe školských vzdelávacích programov a výchovnému programu školského 

internátu, hospodáreniu školy za rok 2015. 

 

MÁJ 

 Predmetom štvrtého mimoriadneho zasadnutia pedagogickej rady boli informácie 

a výsledky zistené náhodnou hospitáciou a kontrolou vedením školy.  

Piate mimoriadne zasadnutie pedagogickej rady sa venovalo neprospievajúcim žiakom 1. – 3. 

ročníkov.  

 

JÚN  

 Návrh počtu tried a žiakov bol predmetom rokovania šiesteho mimoriadneho zasadnutia 

pedagogickej rady dňa 9.6.2016. 

 

 Vyhodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok školského roka bolo 

venované zasadnutie pedagogickej rady dňa 23.06.2016. Prerokované boli informácie 

o opravných skúškach, maturitných skúškach, individuálne začlenených žiakoch a prijímacích 

skúškach a informácie v zmysle programu. 

 

 

- údaje o predmetovej komisii prírodovedných predmetov  

 

Zloženie členov:      

  Predseda PK: Mgr. Dana Kancírová 

                                 Členovia PK:  RNDr. Ing. Mária Vavreková 

                              Mgr. Daniela Belišová  

                              PaedDr. Jana Kamenická 

                              Mgr. Michal Čiernik 

                              PaedDr. Valentína Černajová     

 

 PK PVP a TSV zasadala 4 – krát v priebehu školského roku 2015/2016. Riadila sa plánom 

práce a riešila aktuálne problémy týkajúce sa prírodovedných predmetov a telesnej výchovy. 

 

SEPTEMBER 

- zasadnutie PK PVP a TSV, návrh a schválenie plánu práce na školský rok 2015/2016, 

- agenda ohľadom ISIC - Mgr. Belišová. 

 

OKTÓBER 

- 07.10. - Cezpoľný beh žiakov SŠ – obvodové kolo – Mgr. Čiernik, 

- 26.10. - Strongman workout 2015 – školské kolo – Mgr. Čiernik, 

- DOD – motivátor - Mgr. Belišová, sprevádzanie - PaedDr. Černajová, PaedDr. 

Kamenická, 

- Nápad predáva – príprava tímov - RNDr.Vavreková - IV.D, Mgr. Kancírová – III.B, 

Mgr. Belišová - I.C, PaedDr. Černajová – I.D / 1. miesto /.  

 

NOVEMBER 

- 04.11. - bedmintonový turnaj žiakov SŠ – obvodové kolo – PaedDr. Kamenická, 

- 06.11. - futsalový turnaj chlapcov SŠ - 2.miesto - Mgr. Čiernik, 

- 13.11. - súťaž Nie drogám - 1.miesto kvalifikácia, 3. miesto obvodové kolo – PaedDr.  

Kamenická, 

- 18.11 - volejbalový turnaj žiakov SOŠP – PaedDr. Kamenická, Mgr. Čiernik, 
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- 24.11. - stolnotenisový turnaj žiakov SŠ – obvodové kolo - PaedDr. Kamenická , 

- týždeň boja proti drogám – Mgr. Kancírová, 

- Imatrikulácia - Mgr. Kancírová, PaeDr. Černajová, Mgr. Belišová. 

 

DECEMBER 

- vybavovanie ITIC karty pre učiteľov – Mgr. Belišová, 

- 07.12. - exkurzia Levoča – PaedDr. Černajová, 

- 09.12. - KH a planetárium  /I.D/ - PaedDr. Černajová, 

- 09.12. - školské kolo v bowlingu chlapcov – PaedDr. Kamenická  

- 15.12. - školské kolo v stolnom tenise chlapcov – Mgr. Čiernik. 

 

JANUÁR 

- zasadnutie PK PVP a TSV, 

- registrácia školy do medzinárodnej matematickej súťaže Pangea, 

- spolupráca pri tvorbe obsahu praktických školení, jazykovej prípravy žiakov vybraných na 

zahraničnú prax a príprava logistiky v rámci projektu Erazmus+ - RNDr. Vavreková. 

 

FEBRUÁR 

- generálna skúška Maturita offline (administrátor) - Mgr. Belišová, 

- 12.02. - prihlásenie žiakov do súťaže Matematický klokan, úhrada štartovného - Mgr. 

Belišová. 

 

MAREC 

- výber žiakov pre súťaž Matematický klokan - RNDr. Vavreková, 

- kompletizácia maturitných tém z matematiky - RNDr. Vavreková, 

- príprava a realizácia odbornej exkurzie do Slovenského štatistického úradu - RNDr. 

Vavreková, 

- príprava úloh na prijímacie skúšky z matematiky do 1. ročníka – Mgr. Belišová, 

- komunikácia s partnerskou inštitúciou Sistema Turizmo v Taliansku, príprava študijného 

pobytu učiteľov v Taliansku - RNDr. Vavreková, 

- príprava programu pre týždenný pobyt 2 učiteliek z Bulharska v rámci projektu Erazmus+ 

- RNDr. Vavreková, 

- tvorba zadaní na PS z matematiky – Mgr. Belišová, 

- 07.03. - florbal žiakov SŠ – obvodové kolo – 3. miesto – Mgr. Čiernik, 

- 10.03. - volejbal žiakov SŠ – 4. miesto– Mgr. Čiernik, 

- 21.03. - administrácia a organizácia súťaže Matematický klokan  – Mgr. Belišová,  

- 22.03. - Exody a národy na Slovensku - výstava organizovaná občianským združením 

Krásny Spiš v spolupráci s Ruským domom, spojená s besedou - PaedDr. Černajová. 

 

APRÍL 

- 04.- 08. 04. - matematická súťaž Pangea pre žiakov 1. – 3. ročníka – Mgr. Belišová, 

- 06. 04. - basketbalový turnaj chlapcov SŠ – obvodové kolo – 3. miesto – Mgr. Čiernik, 

- 07.04. - volejbalový turnaj žiačok SŠ - obvodové kolo – 3. miesto- PaedDr. Kamenická, 

- 08.04. - krajské kolo SOČ – PaedDr. Černajová - predseda poroty v odbore 05 Životné 

prostredie, geografia, geológia;  celoštátna prehliadka SOČ v Bratislave – doprovod - 

PaedDr. Černajová, 

- Svet v obrazoch – India – videoprojekcia, beseda v DAD - RNDr. Vavreková, PaedDr. 

Černajová, 

- MLM – šatňa - Mgr. Belišová, PaedDr. Černajová, 

- 22. apríl – Deň Zeme – relácia v rozhlase – Mgr. Kancírová. 
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MÁJ 
- zasadnutie PK PVP a TSV, 

- vyhodnotenie súťaže Matematický klokan, vypísanie diplomov všetkým účastníkom, 

ocenenie najúspešnejších žiakov - Mgr. Belišová, 

- prijímacie skúšky – oprava a hodnotenie zadaní, oprava testov - Mgr. Belišová,        

RNDr. Vavreková, 

- 09.05. - bowlingový turnaj – PaedDr. Kamenická, Mgr. Čiernik, 

- 12.05. - environmentálna vychádzka Ekopark - PaedDr. Kamenická, Mgr. Čiernik, 

- 18. – 20. - Kurz ochrany človeka a zdravia– PaedDr. Kamenická, Mgr. Čiernik, 

- 30.05. – 03.06. - Kurz pohybových aktivít - Mgr. Čiernik. 

 

JÚN 

- 24.06. - Účelové cvičenie žiakov 1.a 2 ročníkov – Mgr. Čiernik,, 

- vypracovanie priebežnej správy k realizovanému projektu Erasmus+ v šk.r. 2016/2017 - 

RNDr. Vavreková, 

- registrácia budúcich prvákov v systéme asc agendy, objednávka preukazov – Mgr. 

Belišová. 

 

 

-  údaje o predmetovej komisii  spoločensko-vedných predmetov  
 

Zloženie členov:  

  Vedúca PK: Mgr. Zuzana Dupaľová 

      Členovia PK: Mgr. Júlia Amanová 

                                         Mgr. Ján Benko PhD. 

                                         PaedDr. Mária Havrillová 

                                         Mgr. Antónia Jadušová, PhD. 

                                         PhDr. Andrea Mladá 

                                         Mgr. Marta Pastulová 

                                         Mgr. Ingrid Šoltýsová 

                                         Mgr. Nikol Tomanová 

 

SEPTEMBER 

- 03.09.2015- zasadnutie PK, realizácia vstupných testov, zjednotenie a schválenie 

tematických plánov, krúžková činnosť, potreba dopĺňať nové informácie na webovú 

stránku školy zo súťaží, olympiád, 

- 23.- 24. 9. 2015- príprava a organizácia besedy so súčasnými slovenskými spisovateľmi  

v rámci 10. ročníka festivalu Prešov číta rád,  organizovaného krajskou knižnicou P. O. 

Hviezdoslava v Prešove . Pozvaní hostia : Juraj Červenák, Dado Nagy, Katarína Tholtová, 

triedy: I.C, II. A, IV.A, IV.E, PhDr. Mladá, Mgr. Benko, PhD., 

- 30.9.2015- Biela pastelka- organizácia zbierky pre Úniu nevidiacich a slabozrakých, 

žiačky II.D triedy, Mgr. Šoltysová. Vyzbieraná suma 74,57 Euro. 

 

OKTÓBER 

- 12.10. a 14.10. 2015- prednáška o Ľ. Štúrovi v pobočke krajskej knižnice P.O. 

Hviezdoslava v Prešove,  triedy IV.E a II.C, zabezpečovala: PhDr. Mladá, 

- 21.10.2015- vzdelávacie podujatie 40. výročie Helsinského procesu a jeho význam pre 

presadzovanie ľudských práv a demokratického občianstva, MPC Prešov, žiačky II.D 

triedy: Baranová, Hrehová, Mgr. Šoltysová, 
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- 20.10. -21.10. 2015- Deň otvorených dverí, príprava a organizačné zabezpečenie- 

Komunikačné cvičenia, Mgr. Benko, PhD., Mgr. Jadušová, PhD., 

- Nápad predáva - pomoc a dohľad pri realizácii prezentačného stánku III.A, II.C a II.D  

triedy na súťaž, Mgr. Dupaľová, PhDr. Mladá, Mgr. Šoltysová, 

- 26.10.2015 - Medzinárodný deň školských knižníc, príprava a organizačné zabezpečenie 

podujatia ku Medzinárodnému dňu školských knižníc,  príprava a realizácia minimuzikálu 

a minidokumentu s názvom Chrám Matky Božej v Paríži, PhDr. Mladá, 

- 26.10.2015 - Záložka do knihy spája školy, organizácia podujatia Záložka do knihy spája 

školy. Tvorba záložiek s III.A triedou, zaslanie záložiek partnerskej škole DaA, Krásno 

nad Kysucou, Mgr. Dupaľová, 

- Morálne hodnoty a morálne normy na hodinách etickej výchovy, článok pre Pedagogické 

rozhľady, publikovaný v elektronickej podobe, Mgr. Šoltysová. 

 

NOVEMBER 

- 24.11.2015- Olympiáda v SJL- príprava a realizácia školského kola, Mgr. Benko, PhD., 

Mgr. Jadušová, PhD.. 

 

DECEMBER 

- 03.12.2015 - Základná škola vo Veľkom Šariši, prezentácia SOŠ podnikania na 

rodičovskom združení,  PhDr. Mladá, 

- 04.12.2015, verejná zbierka  Hodina deťom v uliciach Prešova, trieda II.D trieda, 

vyzbierali 381 Euro, peniaze poslané na účet pre Nadáciu pre deti Slovenska, Mgr. 

Šoltysová, 

- 15.12.2015- zasadnutie PK, vyhodnotenie súťaží a olympiád, výsledky kontroly 

pedagogickej dokumentácie, prerokovanie návrhov na zefektívnenie výučby SJL, školský 

časopis, hodnotenie krúžkovej činnosti, 

- Vypracovanie dotazníka pre žiakov 4. ročníka zo SJL, tvorba vedomostného testu, oprava 

vedomostných testov, Mgr. Benko, PhD., Mgr. Jadušová, PhD., 

- Vyhodnotenie výsledkov dotazníkov, sumarizácia výsledkov maturitnej skúšky  2015 zo 

SJL za jednotlivých vyučujúcich, hospitačná činnosť, kontrola zápisov v triednych 

knihách, kontrola plnenenia tematických plánov, Mgr. Dupaľová. 

 

JANUÁR 

- 21.01.2016- rodičovské združenie v Raslaviciach, prezentácia  študijných odborov pre 

rodičov a žiakov IX. ročníka, Mgr. Šoltysová, 

- 27.01.2016- rodičovské združenie na ZŠ Májového námestia, prezentácia študijných 

odborov pre rodičov a žiakov IX. ročníka, Mgr. Dupaľová, 

- 27.01.2016 - Mladý človek a médiá v informačnej spoločnosti , účasť žiakov III.C triedy 

na seminári, Osvetové stredisko v Prešove, Mgr. Jadušová, PhD., 

- 29.01.2016- Chrám Matky Božej v Paríži, príprava a organizácia školského podujatia, 

repríza minimuzikálu a minidokumentu, PhDr. Mladá. 

 

FEBRUÁR 

- 04.02.2015- Olympiáda ľudských práv  - krajské kolo, Haľková, II.D., 21. miesto, Mgr. 

Šoltysová, 

- 12.02.2016 zasadnutie PK, kontrola plnenia úloh, vyhodnotenie 1.polroka školského roku 

2015/2016, kontrola plnenia opatrení prijatých pre výučbu SJL, vyhodnotenie okresných 

kôl olympiád, účasť žiakov na doterajších a plánovaných súťažiach, príprava kritérií na 

prijímacie skúšky, príprava písomných a ústnych maturitných skúšok,  
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- 11.02.2016 - Študentské parlamentné voľby, zabezpečenie celoslovenskej akcie na 

podporu aktívneho občianstva mladých ľudí, žiačky III.A triedy, Mgr. Dupaľová, 

- Európa v škole, krajské kolo, konzultovanie a zaslanie eseje, žiačka Budzáková z III.A 

triedy, Mgr. Jadušová, PhD., 

- Vypracovanie jednotného cvičného maturitného testu pre žiakov 4. ročníka zo SJL, oprava 

vedomostných testov, analýza, Mgr. Benko, PhD., Mgr. Jadušová, PhD., PhDr. Mladá. 

 

MAREC 

- Deň knižníc, vedomostný kvíz z učiva III. a IV. ročníka pre žiakov školského internátu,    

Mgr. Benko PhD., 

- Nečakané zlo, Postavenie ženy v jednotlivých náboženstvách  - prednášky v triedach II.B 

a I.A, Mgr. Šoltysová, 

- Medzinárodný projekt Erasmus, spolupráca na príprave  a organizácii pobytu bulharských 

učiteliek v rámci medzinárodného projektu Erasmus, PhDr. Mladá. 

 

APRÍL 

- 15.04.2016, Módna línia mladých, zabezpečovanie rôznych pozícií na podujatí, Mgr. 

Dupaľová, Mgr. Benko, PhD., Mgr. Šoltysová, Mgr. Tomanová, Mgr. Pastulová, 

- 30.04.2015- zasadnutie PK, kontrola plnenia tematických plánov, kontrola plnenia 

opatrení prijatých pre výučbu SJL, realizácia písomnej časti maturitnej skúšky a ich 

oprava, príprava na ústne maturitné skúšky, problémoví žiaci a riešenie aktuálnych 

problémov. 

 

JÚN 

- 30.06.2015- zasadnutie PK, hodnotenie výsledkov činnosti PK za 2. polrok, vyhodnotenie 

činnosti za celý školský rok 2015/2016, vyhodnotenie maturitných skúšok, opatrenia na 

zlepšenie práce v novom školskom roku 2016/2017, vyhodnotenie práce v záujmových 

krúžkoch, 

- Uznesenia zo zasadnutí pedagogickej rady za školský rok 2015/2016, 8 uznesení,               

Mgr. Dupaľová. 

 

 

- údaje o predmetovej komisie cudzích jazykov 

 

Zloženie členov:   

   Vedúca PK: Mgr. Júlia Amanová            

                                               Členovia:  PaedDr. Valentína Černajová  

                                                                 Mgr. Zuzana Dupaľová  

                                                                 Mgr. Júlia Gáborová  

                                                                 PaedDr. Mária Havrillová 

                                                                 Mgr. Antónia Jadušová, PhD. 

                                                                 Mgr. Tatiana Miková  

                                                                 PhDr. Andrea Mladá 

                                                                 Mgr. Marta Pastulová 

                                                                 Mgr. Natália Prostredná 

                                                                 Mgr. Veronika  Stoláriková   

                                                                 Mgr. Nikol Tomanová 

Vyučujúce CUJ sa v školskom roku 2015/2016 zameriavali na skvalitnenie vyučovacieho 

procesu s cieľom zatraktívniť ho pre žiakov a rozvíjať ich kompetencie a zručnosti v oblasti 

učenia sa cudzích jazykov, viedli žiakov k používaniu Európskeho jazykového portfólia 16+ 
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ako nástroja autoevalvácie a časť EJP súvisiacu s priamou výučbou archivovali - slohové 

práce, štandardizované a neštandardizované testy.  

Využívanie inovatívnych metód a foriem výučby sa stalo pevnou súčasťou vyučovania 

cudzích jazykov, zvýšenú pozornosť sme venovali rozvíjaniu jazykových zručností 

a kompetencií žiakov tréningom a drilom s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho 

schopnosti a druh inteligencie, na monitorovanie prípravy žiakov na vyučovanie a využívanie 

techniky na vyučovacích hodinách. Učitelia CUJ zabezpečili plynulý vedomostný prechod 

žiakov zo základných škôl do prvého ročníka strednej školy v oblasti vyučovania cudzích 

jazykov.                                                                    

 

SEPTEMBER  
- 4.9.2015 – zasadnutie PK, schválenie TVVP pre anglický, nemecký, ruský, španielsky 

a francúzsky jazyk, schválený plán úloh na školský rok 2015/16, schválený plán 

hospitačnej činnosti, schválený plán súťaží, aktivít, činnosti PK CUJ, plán exkurzií, plán 

krúžkovej činnosti, schválený termín realizácie vstupných testov z CUJ, 

- 23.9.2015 -  realizácia vstupných testov z hlavného cudzieho jazyka,  

- 26.9.2015 - Európsky deň jazykov organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou, 

rozhlasové okienko na podporu učenia sa cudzích jazykov a pochopenia priaznivého 

multikultúrneho prostredia v škole na vyučovaní s cieľom pomôcť žiakom uvedomovať si 

nevyhnutnosť porozumenia iným kultúram, vedomostný kvíz pre tímy žiakov jednotlivých 

tried z anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského a španielskeho jazyka – Mgr 

Amanová. 

 

OKTÓBER 

- 1.10.2015 PaedDr. Černajová zorganizovala celoškolskú show – „MISS ŠKOLY“, 

„MISTER ŠKOLY“ a „TALENT ŠKOLY“ v kategóriách pohybové umenie, hudobné 

umenie a vlastná tvorba, 

- 20.-21.10.2015 - DOD – ukážka aktivizujúcich metód počúvania s porozumením  (Mgr. 

Dupaľová, Mgr. Stoláriková), ukážka práce s programom ALF (Mgr. Pastulová), rolové 

hry v cestovnej kancelárii pre zahraničných klientov (PaedDr. Černajová,       Mgr. 

Gáborová, PhDr. Mladá, Mgr. Prostredná, Mgr. Tomanová), organizačné a technické 

zabezpečenie, príprava scenára a žiakov motivátorov, zapožičanie aparatúry na Business 

party, sprevádzanie žiakov základných škôl (Mgr. Amanová), 

- 21.10.2015 - Nápad predáva, príprava žiakov na prezentácie v anglickom, nemeckom, 

ruskom, španielskom a francúzskom jazyku, vyučujúci CUJ boli členmi hodnotiacej 

komisie CUJ, 

- 26.10.2015 Medzinárodný deň školských knižníc - práca na scenári predstavenia, nácvik 

so žiakmi a realizácia predstavenia „minidokumentu a minimuzikálu inšpirovaného 

románom Victora Huga Chrám Matky božej v Paríži“ - Mgr. Prostredná, PhDr. Mladá, 

- Mgr. Amanová – školský koordinátor celoslovenskej súťaže Expert Geniality  Show –

prihlásila žiakov, spracovala  podklady pre  realizáciu  súťaže, 

 

NOVEMBER          
- príprava žiakov na Olympiádu v anglickom a nemeckom jazyku, realizácia triednych kôl 

OAJ a ONJ – všetci vyučujúci CUJ,  

- 10.11.2015, zasadnutie PK CUJ, vyhodnotenie triednych kôl Olympiády v anglickom 

jazyku a Olympiády v nemeckom jazyku, spracovanie podkladov, nahrávok a testových 

materiálov pre školské kolá OAJ a ONJ (Mgr. Amanová. Mgr. Pastulová, Mgr. 

Stoláriková), 

- príprava žiakov na celoslovenskú súťaž Expert Geniality Show -  Mgr. Amanová, 
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DECEMBER  

- 1.12.2015,  realizácia celoslovenskej súťaže Expert geniality show a pedagogický dozor 

počas súťaže, spracovanie materiálov a ich odoslanie - Mgr. Amanová, v oblasti          

Anglický jazyk: ktg. O12 Michaela Markovičová, II.D, 9. miesto, ktg. O34 Izabela 

Hegyiová, III.A, 135. miesto, v oblasti Spoločnosť kedysi a dnes: ktg. O12 Anna 

Thonová, I.B, 124. miesto, ktg. O34, Lukáš Končár, IV.B, 91. miesto, ktg. O34     Izabela 

Hegyiová, III.A, 118. miesto,   

- 9.12.2015, školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, členky odbornej poroty:  Mgr. 

Dupaľová, Mgr. Tomanová, 

- 10.12.2015, školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, členky odbornej poroty: Mgr. 

Amanová, Mgr. Pastulová, Mgr. Stoláriková,  

- 18.12.2015, Vianočný jarmok, koordinácia žiakov počas celoškolskej akcie. 

 

JANUÁR 

- 12.1.2016 – okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, Spojená škola Tarasa 

Ševčenka, Sládkovičova ul., Prešov, pedagogický dozor: Mgr. Tomanová, v ktg. 2D SOŠ 

získal 2. miesto Lukáš Baran, III.D, vyučujúca: Mgr. Tomanová, v ktg. 2B Gymnáziá, 

OA, HA, 8. miesto Barbora Zagorová, III.A, vyučujúca: Mgr. Dupaľová, 

- 14.1.2016 – okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, Spojená škola Tarasa 

Ševčenka, Sládkovičova ul., Prešov, pedagogický dozor: PhDr. Mladá, v ktg. 2A, 1.a 2.    

ročník gymnázií, hotelových a obchodných akadémií, 7. miesto, Michaela Markovičová, 

II.D, vyučujúca:  Mgr. Dupaľová, v ktg. 2B,  3.a 4. ročník gymnázií, hotelových 

a obchodných akadémií, 10. miesto, Anežka Zahuráková, III.D, vyučujúca:                 

Mgr. Dupaľová. 

 

FEBRUÁR 

- 11.2.2016 – zasadnutie PK CUJ – prijaté rozhodnutie vyučujúcich cudzích jazykov 

používať elektronický slovník Lexicon počas ústnej časti MS 2016 pre všetky cudzie 

jazyky, vyhodnotenie činnosti PK CUJ za 1. polrok školského roka, oboznámenie 

s dosiahnutými výsledkami našich žiakov na olympiádach v cudzích jazykoch,           na 

celoslovenskej súťaži Expert Geniality show, kontrola pripravenosti žiakov štvrtého 

ročníka na MS 2016, oboznámenie vyučujúcich s výsledkami hospitačnej činnosti 

a kontroly pedagogickej dokumentácie,  

- 11.2.2016 – beseda so študentmi I., II. a III. ročníka španielskeho jazyka na témy: 

Všeobecné informácie o Španielsku a Školský systém v Španielsku – prednášajúca rodená 

španielka: Diana Sempere Bou, organizátor: Gáborová, 

- emailová komunikácia a pracovná príprava na stretnutie s bulharskými učiteľkami v marci 

2016 a na jazykový a vzdelávací pobyt v Londýne v júni 2016 – Mgr. Dupaľová, PhDr. 

Mladá, Mgr. Stoláriková.  

 

MAREC 
- 21.3.2016, krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, ktg. 2A, SOŠ, gymnáziá, OA, 

HA, 4. miesto, Michaela Markovičová, II.D, vyučujúca: Mgr. Prostredná,  

- preklady resumé k SOČ našich žiakov: Amanová, Dupaľová, Pastulová, Stoláriková, 

- príprava  a organizácia pobytu dvoch bulharských učiteliek v rámci medzinárodného 

projektu Erasmus, v spolupráci s RNDr. Ing. M. Vavrekovou – PhDr. Mladá. 

 

APRÍL 

- 1.4.2016, celoslovenská súťaž Spievam po francúzsky, organizovaná Francúzskou             

alianciou v Košiciach a Francúzskym inštitútom v Bratislave, príprava a sprevádzanie            
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Daniely  Kucovej  zo IV.E na semifinále v Košiciach. Vystúpila s francúzskou  verziou 

piesne  Cul & Chemise od  BB Brunes a  získala  tretie miesto v kategórii od 18 do 28 

rokov:https://institutfrancais.sk/aktuality/354/spievampofrancuzsky2016/,Mgr. Prostredná, 

- "Exody a národnosti na Slovensku" - návšteva výstavy v Ruskom dome spojená                

s besedou /I.D/, PaedDr. Černajová, 

 

MÁJ 

- 9.5.2016 - zasadnutie PK CUJ, analýza a vyhodnotenie PFEČ a PFIČ MS 2016, 

vyhodnotenie prípravy maturantov na ústnu časť MS 2016, 

- účasť na odbornom seminári ruského jazyka pre učiteľov SŠ v Košiciach organizovanom 

MŠ SR a Asociáciou rusistov SR, PaedDr. Černajová, 

- 3. 5. 2016,  návšteva rodeného hovoriaceho francúza Michela Bourdiera, riaditeľa 

Francúzskej aliancie v Košiciach, lektora na univerzite a na iných školách v Košiciach, na 

dvojhodinovke francúzštiny pre druhý a tretí ročník, Mgr. Prostredná, 

- V tomto mesiaci sa vyučujúce CUJ podieľali na priebehu MS 2016 na našej škole, ako aj 

na iných stredných školách vo funkciách PŠMK a PMK, 

           

JÚN 

- 29.6.2016 – zasadnutie PK CUJ – analýza MS 2016, odsúhlasená zmena používania 

učebnice Solutions pre I. ročník, odporúčaná MŠ SR, odsúhlasená zmena percentuálneho 

hodnotenia a klasifikácie testov pre hlavný cudzí jazyk, prispôsobená klasifikácii PFEČ 

MS. 

 

-  údaje o predmetovej komisie odborných ekonomických predmetov  

 

Zloženie členov:  

 Vedúca PK: Ing. Fertaľová, v.z. Ing. Džoganíková 

  Členovia PK: Ing. Centeková,  Ing. Cvengroschová,  Ing. Drábová,  

      Ing. Kočárová,  JUDr. Marinicová PhD.,  Ing. Miklušová,   

      Ing. Onderková, Ing. Sotáková,  Mgr. Šebejová E.,      

     Mgr. Šebejová J.,  Ing.  Vrabeľ                              

 

Ostatní učitelia vyučujúci OEP spolupracujú s PK OEP podľa potreby. 

 

SEPTEMBER  
- 16.09.2014 – zasadnutie PK OEP, na ktorom boli prekonzultované a schválené: plán práce 

PK OEP, tematické výchovno-vzdelávacie plány odborných ekonomických predmetov, 

návrhy na riešenie v zlepšení študijných výsledkov, analýza účinnosti návrhov nových 

metód a spôsobov pre zlepšenie študijných výsledkov, príprava dňa otvorených dverí a 

celoškolskej súťaže Nápad predáva, 

- Zabezpečenie prípravy, dokumentácie a kontroly súvislej odbornej praxe žiakov IV.B 

a IV.C triedy študijného  odboru škola podnikania, ktorá sa uskutočnila v dňoch              

od   21.9. – 2.10.2015 - Ing. Fertaľová, Ing. Džoganíková,  

- Príprava prezentácie školy (vyhľadávanie modeliek, moderátorov) – Ing. Fertaľová, 

- Organizácia súťaže MISS a MISTER školy – príprava žiakov, nákup... - Ing. Fertaľová, 

- Príprava DOD a Nápad predáva  - všetci učitelia. 

 

OKTÓBER 

- 1.10.2015 – organizovanie MISS a MISTER 2015, školská súťaž – príprava otázok, 

nácvik choreografie... - Ing. Fertaľová 

https://institutfrancais.sk/aktuality/354/spievampofrancuzsky2016/
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- 03.10.2014 – prezentácia školy – príprava  módnej prehliadky na ZŠ Ľubotice – nácvik - 

Ing. Fertaľová,  

- 5.-7.10. - Účasť na školení k duálnemu vzdelávaniu - Ing. Fertaľová, 

- 20.-21.10. – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - zabezpečenie prezentácie cvičných firiem 

v odbornej učební č. 518 - Ing. Fertaľová 

- 22.10.-23.10. sprevádzanie žiakov ZŠ  po škole – Ing. Fertaľová, 

- 20.-21.10. – NÁPAD PREDÁVA  

- organizačne zabezpečovali – Ing. Vrábeľ, Ing. Fertaľová  

- príprava žiakov na súťaž - Ing. Vrábeľ, Ing. Fertaľová, Ing. Džoganíková  

- organizačné usmerňovanie žiakov – stretnutia so žiakmi, príprava telocvične -   

Ing. Fertaľová, Ing. Vrábeľ 

- zabezpečenie písomností (označenie, šeky, anketové lístky, ...) -  Ing. Vrábeľ, 

- zabezpečenie cien od sponzorov – JUDr. Marinicová, PhDr., Ing. Fertaľová, 

- hodnotenie súťažiacich, odovzdávanie cien, ... - Ing. Fertaľová,  

- zabezpečenie ankety pre žiakov ZŠ, vyhodnotenie ankety - Ing. Fertaľová, Ing. 

Centeková, Ing. Džoganíková 

- zverejnenie na WWW stránke školy – Ing. Vrabeľ, Ing. Fertaľová, 

- Ing. Centeková objednala učebnice pre šk. rok 2015/2016, 

- 13.10.2015 organizačne zabezpečila predstavenie „ obchodovanie s ľuďmi“ 

Ing. Drabová, 

- 27.10.2015 zabezpečila účasť žiakov III.C triedy na DOD VUC Prešov Ing. 

Drabová, 

- Ing. Vrabeľ priebežne aktualizuje web stránku školy 

 

NOVEMBER  
- príprava žiakov na 18. MVCF /05.-06. november 2015/ v Bratislave ktorý organizoval 

ŠIOV v spolupráci s Ekonomickou univerzitou Bratislava, pod záštitou ministerstva 

školstva, na ktorom svoje podnikateľské zručnosti prezentovali žiaci  CF  TreeHouse, s.r.o. 

(III.B). Žiaci nadviazali kontakty a vzájomne obchodovali s ostatnými CF (veľtrhu sa 

zúčastnilo 50 CF zo Slovenska aj zahraničia), ktoré sa prezentovali na MVCF, predávali 

služby svojím potenciálnym zákazníkom a taktiež úspešne prezentovali svoju firmu pred 

komisiou aj v cudzom jazyku. CF  TreeHouse s.r.o.  získala  2. miesto  v hlavnej súťaži - 

pod odborným vedením Ing. Fertaľovej: príprava stánku, letáky, vizitky, katalógy, 

elektronická prezentácia, ústna prezentácia v SJ a AJ, zverejnenie podujatia na www 

stránke školy,  

- 26. november 2015 – propagácia úspechu školy o CF v Prešovskom večerníku – článok 

pripravila Ing. Anna Fertaľová, 

- 25.11.2015 zorganizovala Ing.Drabová exkurzia PROEDUCO Košice pre 4. Ročníky. 

 

DECEMBER     
- príprava prezentácie tvorivosti – cvičné firmy na konferenciu Rady mládeže – 2.12.  

- príprava módnej prehliadky pre zariadenie pre seniorov Náruč,  ul. Veselá – konaná 

3.12.2015, 

- 17.12. Živé sochy divadlo JZ – udeľovanie cien VUC. Aj naša škola prispela k  

slávnostnej atmosfére odovzdávania ceny PSK a ceny predsedu PSK za rok 2015. 

Prešovský samosprávny kraj v tomto roku už jubilejný dvanásty krát ocenil významné 

osobnosti regiónu. Slávnostné odovzdávanie najvyšších ocenení v Prešovskom 

samosprávnom kraji - Ceny Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Ceny predsedu 

PSK sa uskutočnilo 17. decembra 2015 na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v 

Prešove. Prichádzajúci hostia obdivovali "živé sochy", ktoré stvárnili žiaci našej školy, 
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čím obohatili slávnostnú atmosféru tejto významnej udalosti – nácvik a organizácia –Ing. 

Fertaľová, 

- dňa 18. decembra 2015 sa organizoval Vianočný jarmok 2015 – triedni učitelia pomáhali 

s prípravou. 

 

JANUÁR - FEBRUÁR 
- konzultácie a hodnotenie ekonomických projektov na SOČ - Ing. Onderková, Ing. 

Džoganíková, Ing. Fertaľová,  

- práca so žiakmi II.B - konzultácie k práci SOČ: /Dominik Judičák, /P.Krafčáková,  

M.Hirková, D. Ščecinová, J.Šimčíková/ - Ing. Džoganíková. 

 

MAREC 

- 7. 3. 2016 – členovia PK prerokovali organizačné zabezpečenie odbornej praxe, kontrola, 

úprava a kompletizácia maturitných zadaní pre OZ MS so zameraním na ekonomické 

predmety, schválenie maturitných tém, kritérií hodnotenia a pomôcok PČOZ  a TČOZ 

MS 2015. 

 

APRÍL 

- 15.04. 2016   -  Módna línia mladých -  pomoc pri organizácií - členovia PK, 

- Ing. M. Vrabeľ, IES zabezpečenie podkladov pre zamestnancov školy. 

 

MÁJ - JÚN 
- Príprava PČ OZ MS – kontraktačná výstava – IV.B, IV.C - Ing. Sotáková, Ing. 

Džoganíková, 

- Zabezpečenie prípravy, dokumentácie  a kontroly súvislej odbornej praxe žiakov II.B /ŠP 

a EL/ a III.B /ŠP/ ktorá sa uskutočnila v dňoch   23.5.-4.6.2016 - Ing. Džoganíková, Ing. 

Sotáková, Ing. Kancírová, 

- kontrola plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov za šk.rok 2015/2016,  

- vyhodnotenie maturitných skúšok a analýza úrovne vedomostí žiakov z OEP, 

vyhodnotenie plánu práce PK a návrhy na ďalší školský rok. 

 

 

- údaje o predmetovej komisie predmetov cestovného ruchu  

 

Predmetová komisia predmetov zameraných na CR pracuje v priebehu školského roka 

2015/2016 podľa schváleného plánu práce v zložení: Ing. Kočárová Jana, Ing. Miklušová 

Anna, Mgr. Ondričková Štefánia, RNDr., Ing. Mária Vavreková, Ing. Vojtková Zuzana, Bc. 

Jana Pistráková, zasadnutí sa zúčastňovala aj Ing. Cvengroschová Danka. 

 

SEPTEMBER  

- 27.8.2015 - zasadnutie PK, schválenie plánu práce PK CR, prejednanie materiálno-

technického vybavenie vyučovania predmetov CR, odborných podujatí, exkurzií, kurzov a 

súťaží pre šk.r. 2015/2016,  

- všetci členovia PK CR aktualizovali TP jednotlivých predmetov, 

- realizácia dvojtýždňovej odbornej praxe žiakov IV. D študijného odboru MRCR na 

vybraných a zmluvne dohodnutých prevádzkach. Prax odborne a pedagogicky 

zastrešovala RNDr. Ing. Vavreková, 

- Ing. Kočárová pripravila spoločne so žiakmi rozhlasovú reláciu k Svetovému dňu 

cestovného ruchu, 
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- Mgr. Ondričková v rámci odborného predmetu Podnikanie v CR zorganizovala exkurziu 

na Vodárenskú vežu v Prešove, 

- Ing. Vojtková vyhotovila harmonogram a rozpis služieb žiakov na vrátnici a v bufete. 

V priebehu celého školského roka zabezpečovala aktualizáciu tohto harmonogram. 

 

OKTÓBER 

- všetci členovia PK sa zapojili do prípravy a realizácie DOD zabezpečením prezentácií 

o študijných odboroch MRCR a PMCR, sprevádzaním záujemcov po škole, ale hlavne 

prípravou našich žiakov na aktívne prezentovanie štúdia na našej škole, 

- do prípravy žiakov na podujatie Nápad predáva sa najaktívnejšie zapojili Mgr. 

Ondričková, Ing. Vojtková (prezentácia hotela Tisíc a jedna noc), Ing., Mgr. Miklušová 

(podnikateľský zámer pre hotel Zdravá výživa), RNDr., Ing. Vavreková (podnik zameraný 

na záhradnú architektúru), 

- v deň DOD sa uskutočnilo slávnostné ukončenie projektu „Vzdelanie, skúsenosti 

a zručnosti pre európsky trh práce“ v rámci programu ERAZMUS + podujatím „čaša 

vína“ za účasti rodičov žiakov, zástupcov SOPK a vedenia školy. Organizátormi podujatia 

boli: RNDr., Ing. Vavreková, Ing. Kočárová, Ing. Vojtková a žiaci IV.D triedy MRCR. 

 

NOVEMBER 

- účasť so žiakmi na cestovateľských prezentáciách „Svet očami prešovských turistov“ 

organizovaných Regionálnou Radou Klubu Slovenských Turistov  a Outdoor parkom 

Prešov - RNDr., Ing. Vavreková, 

- Mgr. Ondričková a Ing. Vojtková zorganizovali exkurziu žiakov III.D do Kežmarku, 

Hanušoviec nad Topľou, Ing. Kočárová zorganizovala odbornú exkurziu žiakov III.C do 

Sabinova ako prípravu pre prácu SOČ – Oskarove mesto,  

- prezentácie Barmanského kurzu a Kurzu animátora voľného času pre žiakov školy 

zabezpečili Ing. Kočárová a RNDr., Ing. Vavreková, 

- počas vernisáže výstavy z medzinárodného plenéru zabezpečovali žiaci II.C a II.D 

obsluhu pri pohostení ako súčasť odborných praktických skúseností pod vedením RNDr., 

Ing. Vavrekovej. 

 

DECEMBER 

- 9.12.2015 – zasadnutie PK, schválenie foriem a tém PČOZ MS pre štud. odbor PMCR 

a MRCR v šk.r. 2015/2016 a organizačného zabezpečenia odbornej praxe žiakov I.C a I.D 

štud.odboru MRCR. Boli prerokované možnosti inštalácie rezervačného systému 

RESCAN na učebne 217, 310, 311, 519 a 520, 

- odborná exkurzia  „Vianočná Budapešť“. Exkurziu pre žiakov celej školy organizačne 

zabezpečila Mgr. Ondričková v spolupráci s CK Ezotour Prešov, 

- príprava a zapojenie tried na podujatie Vianočný jarmok – zapojení všetci členovia PK 

ako triedni učitelia, 

- odborná prednáška o profesii animátora voľného času v CR pre žiakov pre žiakov 2. – 

4.ročníka štud odborov MRCR a PMCR s lektorom Mgr. S. Pačutom z firmy Stageman 

zabezpečila RNDr., Ing. Vavreková. 

 

JANUÁR 

- do tvorby a aktualizácie maturitných tém TČOZ a PČOZ pre štud.odbory MRCR a PMCR 

sa zapojili všetci členovia PK podľa jednotlivých odborných predmetov obsiahnutých 

v jednotlivých témach. V snahe aktualizovať maturitné témy pripravili učitelia ADK 

a API Ing. Centeková, Ing. Onderková, Ing. Džoganíková v predmete UCT dokumenty 

pre použitie na PC, 
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- prezentácia školy na ZŠ členmi PK, 

- prípravu propagačných a informačných materiálov pre barmanský a baristický kurz 

zabezpečila Ing. Cvengroschová, 

- uskutočnila sa 1.časť týždenná odbornej učebnej praxe žiakov II.C a II.D štud. odboru 

MRCR formou účasti na Medzinárodnom veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave. 

Program a realizáciu praxe mali na starosti Ing. Kočárová, RNDr., Ing. Vavreková a Ing. 

Vojtková. 

 

FEBRUÁR 

- 8.2.2016 - zasadnutie PK, spracovanie organizačného zabezpečenia PČOZ MS pre IV.D 

MRCR a IV.C PMCR, rozpracovanie tém. Bol prejednaný a schválený návrh na 

posilnenie odbornej praxe žiakov štud.odboru MRCR o 6 hodín odbornej praxe vo 

firmách v 3.ročníku, 

- v dňoch 8. – 12.2.2016 sa uskutočnil barmanský kurz, na ktorom sa zúčastnili 9 žiaci 1. – 

3. ročníka pod vedením pána Majoroša, licencovaného lektora Slovenskej barmanskej 

asociácie, ktorý vyjadril uznanie žiakom za ich usilovnosť, záujem a veľmi dobré 

výsledky počas záverečných skúšok. Pán Majoroš sa s uznaním vyjadroval aj 

k ústretovosti a pochopeniu vedenia školy  pre realizáciu barmanských kurzov. Realizáciu 

kurzu zabezpečovali Ing. Vojtková, Ing. Kočárová a RNDr., Ing. Vavreková, 

- 5.2.2016 sa uskutočnil Kurz animátora voľného času pod vedením Mgr. Pačutu z f. 

Stagemen. Kurz absolvovalo 12 žiakov 3. a 4. ročníka štud.odborov MRCR a PMCR. Za 

organizáciu kurzu zodpovedala RNDr., Ing. Vavreková, 

- vďaka aktívnemu pôsobeniu našich učiteľov Ing. Kočárovej, Mgr. Ondričkovej a Mgr., 

Ing. Miklušovej v rámci predmetu Podnikanie v CR sa v priestoroch SOŠ podnikania aj 

tento rok uskutočnilo školenie k vyučovaniu predmetu Podnikanie v CR školiteľmi 

z JASR. 

 

MAREC 

- medzinárodná súťaž v aranžovaní, Bratislava – účasť žiačky a 3. miesto v Zlatom pásme 

Paulíny Chovancovej z III.D štud odboru PMCR pod vedením Mgr. Ondričkovej, 

- celoslovenská súťaž „Vitajte v našom regióne“ 21.3. -22.3.2016 v Bratislave – účasť 

žiakov III.C so súťažnou prácou „Oscarove mestečko Sabinov“ pod vedením Ing. 

Kočárovej. 

 

APRÍL 

- krajské kolo SOČ – 3.miesto pre žiakov: Belišová Radoslava, Rešetár Samuel z II.B 

s prácou „Oscar Fest“ pod vedením Ing. Kočárovej, 

- Svet oko nás: India – všetky farby Orientu – účasť 55 žiakov štud.odb. MRCR na 

vzdelávacom programe zabezpečovala RNDr., Ing. Vavreková v spolupráci s Ing. 

Vojtkovou, PaedDr. Černajovou a Mgr. Lelákovou, 

- zabezpečenie odborných stretnutí žiakov IV.D počas prípravy PČOZ MS so zástupcami 

MsÚ v Prešove, Krajského múzea, Klubu prešovských turistov a podnikateľmi pod 

vedením RNDr., Ing. Vavrekovej, 

- Pravidelné konzultácie k realizácii PČOZ MS žiakov IV.E zabezpečovali Mgr. 

Ondričková a Ing., Mgr. Miklušová.  

 

MÁJ 

- 3.5.2016 - zasadnutie PK, prerokovanie a schválenie úprav UP štud.odboru MRCR v 3. 

ročníku z dôvodu posilnenia odbornej praxe v šk.r. 2016/2017. Boli navrhnuté pracoviská 
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vhodné pre realizáciu odbornej praxe a odborného výcviku. Uskutočnilo sa zaškolenie 

členov PK CR pre prácu s programom RESCAN.  

- 18. – 19.5.2016 sa realizovali PČOZ MS v študijných odboroch PMCR a MRCR. Žiaci 

IV.E obhajovali individuálne projekty, žiaci IV.D realizovali skupinovú formu MS 

organizáciou podujatia Poznaj mesto Prešov pre 63 žiakov ZŠ z Prešova a okolia, 

- Uskutočnila sa 2. časť týždennej odbornej učebnej praxe žiakov II.C a II.D štud. odboru 

MRCR v zariadení Škola v prírode - Detský raj. Program a realizáciu praxe zabezpečovali 

Ing. Kočárová, RNDr., Ing. Vavreková, 

- Pre súvislú odbornú prax žiakov III.C a III.D MRCR pripravili dohody, dokumentáciu, 

organizačné pokyny a zabezpečovali priebežnú kontrolu na pracoviskách Ing., Mgr. 

Miklušová a Ing. Vojtková, 

- Týždenná odborná učebná prax žiakov I.D MRCR – príprava žiakov, dokumentácie, 

itineráru, realizácia praxe, hodnotenie písomných správ z praxe  zabezpečili Ing. Mgr. 

Miklušová v spolupráci s Mgr. Černajovou, 

- Noc múzeí a galérií 21.5.2016 – spolupráca s Krajským múzeom, pomoc pri realizácii 

akcie s 5 žiačkami našej školy zabezpečovala Mgr. Ondričková, 

- Realizácia TČOZ MS v triedach IV.D štud.odboru MRCR a IV. E štud.odboru PMCR. 

 

JÚN 

- 4. – 11.6.2016 -účasť Ing. Kočárovej a RNDr., Ing. Vavrekovej (spoločne s Mgr. 

Lelákovou a PaedDr. Simkovou) na odbornom kurze Manažment vo vidieckom turizme 

v talianskom meste Potenza v rámci realizácie projektu „Poznanie cez skúsenosti“ v rámci 

programu Erasmus+, prezentácia získaných vedomostí a skúsenosti pre žiakov, učiteľov 

SOŠ podnikania a iných škôl, 

- prihlásenie tried do budúceho ročníka programu Podnikanie v cestovnom ruchu - JA 

Slovensko - 2016/2017 - III.D, III.C MR CR pod vedením Ing. Kočárovej a Ing. Mgr. 

Miklušovej, 

- svet oko nás: Peru – Štyri strany sveta – prihlásenie žiakov SOŠ podnikania na vzdelávací 

program v októbri 2016 zabezpečila RNDr., Ing. Vavreková, 

- príprava týždennej odbornej učebnej praxe žiakov II.D v októbri 2016 spoločne 

s realizáciou plenéru umeleckých odborov - Ing. Kočárová, RNDr., Ing. Vavreková. 

 

 

-  údaje o  predmetovej komisii odborných predmetov so zameraním na odevníctvo    

 

Zloženie členov:     
  Vedúca PK:   Mgr. Štefánia Ondričková 

    Členovia PK: Ing.  Marta Drabová 

                            Ing.  Alena Kohútová 

                            Ing. Miroslav Vrabeľ 

 

SEPTEMBER 

- 28.8.2015 zasadnutie PK OP, prerokovanie a odsúhlasenie dodatku k ŠkVP 3158  M     

Imidž, kreativita a poradenstvo, boli prerokované spojenia skupín z dôvodu   

racionalizácie vyučovania v študijnom odbore styling a marketing v 2.,3. a 4. ročníku 

v predmete prax a odevná tvorba, styling, propagačná a reklamná tvorba a marketing,  

schválenie výchovnovzdelávacích tematických plánov,  prejednané bolo   materiálno -     

technické zabezpečenie vyučovania odborných predmetov pre študijný  odbor styling   

a marketing,  zabezpečenie  odborných  seminárov zameraných na získanie praktických 
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zručností v spolupráci s vizážistkou  Mgr. Anitou  Oravcovou na   tému „vizážistika - 

koloristika“ a „nechtový dizajn“ prostredníctvom Mgr. Štefánii   Ondričkovej, 

- Ing. Miroslav Vrabeľ upravil po formálnej stránke ŠKvP pre všetky študijné odbory, 

vrátane ich dodatkov. Podieľal sa na uvedených aktivitách: 

- spolupracoval na viacerých  akciách školy a to zabezpečením ozvučovacej a hudobnej 

techniky, priebežne aktualizoval webovú stránku školy, spracoval viaceré propagačné 

materiály školy pre ZŠ, tlačové média, v printovej podobe pripravil učebné plány 

prevšetky študijné odbory a rozvrh hodín pre  učebne.  

 

OKTÓBER 

- na celoškolskej prezentácií študijných odborov počas   „Dňa otvorených dverí“ sa   

podieľali   učitelia: Ing. Miroslav Vrabeľ /technicko organizačné zabezpečenie akcie, ako 

aj propagačná prezentácia školy a prezentácia študijného odboru odevný dizajn / Ing. M.  

Drabová   pripravila   info  panel výchovného  poradenstva,  sprevádzala žiakov ZŠ a 

 celoškolskú  akciu aj koordinovala ,   Ing.  Alena  Kohútová na DOD  so   žiakmi   

pripravila   a  prezentovala    praktické   ukážky   „Tvorivej   dielne“, prezentáciu  

študijného  odboru  styling  a  marketing  na  DOD  zabezpečila  Mgr. Štefánia   

Ondričková,  prezentácia  bola  spojená s  praktickými  ukážkami  líčenia  a nechtového 

dizajnu pre žiakov ZŠ, 

- na celoškolskú súťaž „Nápad predáva“ Ing. Miroslav Vrabeľ prispel výraznou aktivitou 

po stránke propagačnej aj technicko – organizačnej, Ing. A. Kohútová na súťaž „Nápad 

predáva“ pripravila dva prezentačné tímy, Mgr. Štefánia Ondričková pripravila so žiakmi  

1 prezentáciu tímu z oblasti CR. 

 

NOVEMBER 

- spracovanie propagačných materiálov do tlačových médií / Korzár, Prešovské echo, 

Prešovské noviny, Prešovsko, Prešovský večerník/ priebežne počas školského roka Ing. 

Miroslav Vrabeľ, 

- príprava podkladov pre IES a  prezentácia pre žiakov IV. ročníkov zodp. Ing. Miroslav 

Vrabeľ, 

- na príprave školskej imatrikulácie spoločne so žiakmi sa podieľal  Ing. Miroslav Vrabeľ, 

Ing. Marta    Drábová zabezpečila pre žiakov našej školy výchovné predstavenie v PKO s 

názvom „Obchodovanie s ľuďmi“, predstavenie s protidrogovou tematikou v kine  Skala, 

exkurziu so žiakmi IV. roč. PRO EDUCO 2015 na TU Košice, viaceré odborné exkurzie 

spojené s praxou žiakov pre štud. odbou styling a marketing  v kozmetickom salóne 

„ANITA“ zabezpečila Mgr. Š.Ondričková, 

- na  ZŠ boli uskutočnené  prezentácie  študijných  odborov  SOŠ podnikania, ktorých sa 

zúčastnili:   Ing. M. Vrábeľ  a Ing. Marta Drábová. 

  

DECEMBER        
- 15.12.2016 zasadnutie PK OP podľa plánu práce, realizácia a vyhodnotenie 

projektových cvičení Mgr. Štefánia Ondričková, rozdelenie úloh, príprava podkladov pre 

PČ OZ MS a TČ OZ MS, 

- spolupráca pri zabezpečení celoškolskej aktivity „ Vianočný jarmok“ Ing. Alena 

Kohútová, Ing. Miroslav Vrabeľ, Ing. Marta Drábová, 

- prezentácia a propagácia SOŠ podnikania na ZŠ Ing. Miroslav Vrabeľ, Ing. M. Drabová. 
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JANUÁR 

- 18.01.2015 zasadnutie PK OP, vyhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov za 

1.polrok,  korekcia tém pre PČ OZ MS a TČ OZ MS, príprava žiakov pre celoškolské 

aktivity SOČ,TOP vizážistka a MLM 2016. 

 

FEBRUÁR 

- príprava dokumentácie a pomôcok  pre  PČ  OZ  MS   a TČ OZ MS, návrh na doplnok     

ku  ŠkVP  3158 M zodpov. vedúca študijného odboru Imidž,  kreativita a poradenstvo              

koordinátor  Mgr. Štefánia  Ondričková, vzájomné hospitácie a vzorové hodiny podľa  

plánu PK, 

- príprava materiálov pre akreditačný dotazník IES, certifikáty  žiakov školy IES, 

koordinátor  Ing. Miroslav Vrabeľ, 

- koordinátorka súťaže Mgr. Štefánia Ondričková v spolupráci s Ing.Martou Drabovou,   

pripravili celoškolskú súťaž  „TOP VIZAŽISTKA ŠKOLY 2016“, 

- Ing. Miroslav  Vrabeľ   navrhol a spracoval bulletin k 65. výročiu školy, nainštaloval  

virtuálnu  prehliadku  školy  na  webový baner,  vypracoval   návrh  mobillboardu  pre 

MHD a SAD. 

 

MAREC 

- humánnu aktivitu „Deň narcisov“  organizačne zabezpečila Mgr.Štefánia Ondričková     

v spolupráci so žiačkami  III.B,  finančný  príspevok  vo výške  310,59-€ bol odoslaný                   

na účet „Ligy proti rakovine“. 

 

APRÍL 

- MLM 2016, spolupráca pri organizačnom zabezpečení celoslovenskej súťaže Mgr. 

Štefánia Ondričková, Ing. Miroslav Vrábeľ komplexne spracoval propagačný materiál pre 

MLM, podieľal sa na materiálno technickom zabezpečení  celoslovenskej  súťaže, 

- na MLM celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou žiačka Júlia Ondečková            

z     II.A,  získala  cenu  PSK,   názov  kolekcie   „Deň a noc“    koordinátorom  bol  Ing.  

Miroslav Vrabeľ, 

- žiačky Mária Kvitkovičová,  Bianka  Vajdová   IV.E,  získali  3.  miesto  v  kategórii: 

ZVRCHNÍKY ,  PLÁŠTE,  KOŽUCHY,  názov  kolekcie „Averzia“ ,  koordinátorom  

kolekcie bol Ing. Miroslav Vrabeľ, 

- žiačka Dominika Konečná z II.D získala 3. miesto v kategórii: MÓDNE DOPLNKY        

s názvom  „Neprehiadnuteľná“, koordinátorkou  bola Ing. Alena Kohútová. 

 

MÁJ  

- príprava a zabezpečenie módnej prehliadky Bardejov -  Ing. Miroslav Vrabeľ, 

- organizačné zabezpečenie PČ OZ MS   a  TČ OZ MS zodpovedná vedúca  PK OP 

študijný odbor 3158 M  Imidž, kreativita a poradenstvo. 

    

JÚN  

- 30.06.2016 zasadnutie PK OP, vyhodnotenie výchovno vzdelávacích výsledkov za 

2.polrok, vzájomné hospitácie a ich prínos, vyhodnotenie projektových cvičení, 

vyhodnotenie odborných exkurzií, príprava plánu práce na školský rok 2016/2017, 

- odovzdanie doplnkov k ŠkVP 3158 M Imidž, kreativita a poradenstvo, garant študijného 

odboru Mgr. Štefánia Ondričková, 

- spracovanie návrhu a odovzdanie certifikátov pre žiakov III. E ročníka styling a marketing 

o absolvovaní seminárov z oblasti vizážistky, nechtového dizajnu a  vlasového stylingu 

zabezpečila Mgr. Štefánia Ondričková, 
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- príprava a organizačné zabezpečenie celoškolskej slávnostnej akadémie Ing. Miroslav 

Vrabeľ, 

- šitie rôznych druhov odevov a prestieradiel pre školské účely: Ing. Miroslav Vrabeľ. 

 
 

- údaje o predmetovej komisií umeleckých predmetov                             
 

Zloženie členov:  

  Predseda PK: PaedDr. Mgr. Anna Simková  

  Členovia PK:  Mgr. Rastislav Mravec, Mgr.  Martina Leláková, Mgr. Linda    

       Pločicová, Ing. Marta Drabová, Ing. Alena Kohútová, Ing. Miroslav  

       Vrabeľ, Mgr. art. P. Jakubík ArtD., Ing. arch. Silvia Šillová      

       a Ing. arch.Alžbeta Nováková. 

Ostatní odborní učitelia spolupracujúci s PK UMP podľa potreby. 

 

SEPTEMBER 

- 26.08.2015 sa konalo  zasadnutie  PK  UMP. Do predmetovej komisie prišla nová 

kolegyňa Mgr. Linda Pločicová, vyučujúca odborné výtvarné predmety, 

- prekonzultoval  a schválil sa   plán   práce   PK UMP,   dodatky   ku   ŠkVP  a   

tematických   výchovno-vzdelávacích   plánov   práce odborných umeleckých predmetov, 

- vykonala sa analýza   účinnosti   návrhov   nových   metód   a spôsobov   pre  zlepšenie   

študijných výsledkov, merateľnosť účinnosti nových postupov a metód vo  vyučovaní 

umeleckých predmetov, 

- PaedDr. Mgr. A. Simková spracovala dokumentáciu experimentálneho overovania 

umeleckého odboru Dizajn interiéru v spolupráci so SUŠ v Trenčíne a SOŠ s vyučujúcim 

jazykom maďarským v Kolárove, ktoré sa predĺžilo o rok.  

- vyhodnotila sa projektová činnosť: Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania Prešov, jej 

materiálno-technické zabezpečenie ako aj realizácia  metodických  listov členov PK, 

- PK UMP prerokovala pokračovanie  spolupráce na medzinárodnom projekte v odevnej  

tvorbe so študentmi  a pedagógmi  ŠMU  v Mukačeve (Ukrajina) – akad. mal. Eugéniou 

Sedouchovou  a Viktorom Gerasimovom pri  návšteve Slovenska  v júni 2015, kde si 

ukrajinské študentky naštudovali slovenský  ľudový  odev. Koncom  septembra  2015  sa 

zrealizovalo pracovné stretnutie našich žiačok z III. A triedy - B. Zagorovej, R. 

Budzákovej, A. Hudáčekovej pod odborným  vedením PaedDr.  Mgr. A. Simkovej na 

MŠU v Mukačeve za   účelom  štúdia  a realizácie prvkov ukrajinského  ľudového  odevu 

do súčasného odevu, výstupom čoho boli zrealizovaná spoločná kolekcia na MLM.  

 

OKTÓBER  

- PK  UMP  sa  zúčastnila  prípravy  a  realizácie  výtvarných  prác  na  DOD  a s ním  

spojený TOD ako aj inštalácií výtvarných prác v Ateliéroch I., II. a dizajnérskych dielní,  

- členovia PK UMP spolu so žiakmi sa zúčastnili príprav a realizácie súťaže  Nápad  

predáva: 

- PaedDr. Mgr. A. Simková pripravila a zrealizovala  súťažný  výstavný  stánok  so 

žiačkami III. A triedy Sweatbend,s art -  vitráže, čelenky (B. Zagorová, R. Budzáková, V. 

Šuľáková) – umelecká výroba, poradenstvo a predaj. Mgr. M. Lelaková -  pripravila 

a zrealizovala  súťažný  výstavný  stánok  so žiakmi IV.A triedy I. Fabiánovou, M. 

Fečákom,  J. Magerovou Kuchynské  štúdio. Mgr. R. Mravec pripravil  propagačnú 

dokumentáciu k výstavnému stánku II. A triedy a Mgr. Pločicová pripravila a zrealizovala  

súťažný  výstavný  stánok  so žiakmi I.A triedy – Dizajnérske štúdio, ktoré sa v súťaži 

umiestnilo na 2. mieste. Ocenenie získalo za nápad. 

- veľmi dobre sa osvedčila spolupráca s ostatnými PK: 
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- spolupráca Mgr. M. Lelákovej pri realizácii prác k súťaži Nápad  predáva  s Ing. I. 

Džoganíkovou -  Hight hodinky ( Dominik Judičák), Tubusohotel, Malume, maľba 

v interiéri, pri realizácii  vývesnej  tabule  Nápad  predáva  pre Mgr. Š. Ondričkovú  

Tisíc a jedna noc – hotel a súťažného  výstavného  stánku  so žiakmi IV.D  - 

Záhradníctvo / Kvetinárstvo,  

- Mgr. M. Leláková v spolupráci s Mgr. Z. Dupaľovou pripravili  a zrealizovali  

prezentačnú  výstavu z Ilustračných dielní  k Medzinárodnému dňu školských knižníc 

so žiakmi 1. - 4.roč. DIN a ODZ, 

- Mgr. M. Leláková v spolupráci s Mgr. N. Prostrednou a žiakmi II. A triedy  

zrealizovala kostýmy,   rekvizity, masky  a kulisy  pre školské  divadlo do  

minimuzikálu  Chrám   Matky  Božej  v Paríži a zrealizovala výzdobu školskej súťaže 

Miss, Mr.  a  Talent  školy  2015, na ktorej sa podieľal aj Mgr. R. Mravec so žiakmi, 

-  od 5.10 -10.10.2015 -  PaedDr.  Mgr.  A.  Simková  a Mgr. R.  Mravec pripravili  a 

zrealizovali  Medzinárodný maliarsky plenér v Sp. Kapitule, žiakov II. A triedy 

umeleckých študijných odborov dizajn interiéru a odevný dizajn. Medzinárodný maliarsky 

plenér sa opäť zrealizoval v spolupráci s partnerskou SUPŠ v Ústí nad Orlicí. 

 

NOVEMBER 

-  PaedDr. Mgr. A. Simková pripravila propagačný materiál k výstave z medzinárodného 

 maliarského plenéru a v spolupraci s Mgr. R. Mravcom zrealizovali výstavu výtvarných 

 prác našich a českých žiakov v súkromnej galérii akad. mal. A. Gajovej v AG gallery. 

 

DECEMBER   

-  10.12.2015  konalo  zasadnutie  PK  UMP na ktorom sa prerokovávali komisionálne 

 skúšky – klauzúrne práce za 1. polrok  v obidvoch umeleckých odboroch, príprava 

 talentovvých skúšok a tiež PČ a TČ OZMS. 

-  Mgr. M. Leláková sa zúčastnila s výtvarnými prácami žiakov I.A DIN a ODZ – K. 

 Baranovou, D. Kaľavskou, K. Lackovou, V. Fignárovou, Zuzanou Čurnou,  žiačkami II.A 

 DIN a ODZ – J. Mičovou, V. Hodošiovou, N. Nemergutovou celoslovenskej  výtvarnej  

 súťaže  Anjel Vianoc,   

-  Mgr. Rastislav Mravec sa zúčastnil so skupinou žiakov I.A celoslovenskej súťaže 

 Zamedzme násiliu voči deťom, ktorú organizovala Ombutsmanka SR Jana Dubovcová. 

 

JANUÁR 

-  pod vedením všetkých odborných učiteľov PK okrem Mgr. M. Lelákovej, ktorá bola  

 dlhodobo práceneschopná, sa zrealizovali komisionálne skúšky – klauzúrne práce vo 

 všetkých ročníkoch umeleckých študijných odborov DIN a ODZ za 1. polrok školského 

 roka 2015/2016,  

-  PaedDr. Mgr. A. Simková, Mgr. R. Mravec a Mgr. L. Pločicová zrealizovali výzdobu 5. 

 poschodia – chodby, pracovných dizajnérskych dielní a ateliérov pre reprezentačné video 

 školskej internetovej stránky.  

 

FEBRUÁR 

-  PaedDr. Mgr. A. Simková pripravila dokumentáciu na talentové skúšky a spolu s Mgr. R. 

 Mravcom zrealizovali výtvarnu prípravu žiakov 9. ročníkov na talentové skúšky, ktorej sa 

 zúčastnilo 11 žiakov ZŠ. 

 

MAREC 

-   bola vo foyeri divadla v Ústí nad Orlicí, ČR zrealizovaná recipričná výstava žiackych 

 výtvarných prác z výtvarného plenéru, ktorej sa zúčastnil za našu školu Mgr. R. Mravec, 
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-  31.03.2016 PaedDr. Mgr. A. Simková a Mgr. Rastislav Mravec zrealizovali prípravu 

 a priebeh talentových skúšok pre 2 umelecké študijné odbory: Dizajn interiéru, Odevný 

 dizajn, ktorých prvý termín bol 31. marca a druhy 7. apríla, ktorého sa zúčastnila iba jedna  

 žiačka. Talentové skúšky do tretieho umeleckého študijného odboru Nástenná maľba 

 v architektúre sa nezrealizoval, nakoľko sa prihlásil iba jeden žiak. 

 

APRÍL  

-   PaedDr. Mgr. A. Simková, Mgr. L. Pločicová, Ing. M. Drabová, Ing. A. Kohútová a Ing. 

 M. Vrabeľ spolu so žiačkami našej školy a ich kolekciami sa zúčastnili celoslovenskej 

 súťaže v odevnej tvorbe MLM 2016.   1. miesto v kat. Spoločenské odevy získala 

 spoločná kolekcia z spoločného slovensko-ukrajinského projektu v odevnej tvorbe pod 

 názvom Jarná nálada žiačok  III. A triedy – Izabely Hegyiovej, Anny Hudáčekovej, Pavly 

 Bálintovej (3 modely) pod vedením PaedDr. Mgr. A. Simkovej a študentiek MŠU (4 

 modely) v Mukačeve pod vedením akad. mal. Eugénie Sedouchovej. 3. miesto v kat. 

 Zvrchníky s kolekciou Averzia, získali žiačky IV.E triedy Mária Kvitkovičová a Bianka 

 Vajdová pod vedením Ing. M. Vrabľa. Takisto 3. miesto v kategórii Módne doplnky 

 získala kolekcia Neprehliadnuteľná žiačky Dominiky Konečnej pod vedením Ing. A. 

 Kohútovej a Cenu primátorky mesta Prešov v kat. Spoločenské odevy získala kolekcia 

 Deň a noc žiačky II. A triedy Júlie Ondečkovej pod vedením Ing. M. Vrabľa, 

-  PaedDr. Mgr. A. Simková pripravila a zrealizovala dokumentáciu pre súvislú umeleckú 

 prax obidvoch študijných umeleckých odborov ako aj dokumentáciu k Ročnikovým 

 projektom všetkých umeleckých ročníkov. 

 

MÁJ 

-  02.05.2016 sa konalo  zasadnutie  PK  UMP. Hlavnou témou boli PČ a TČ OZMS 

 a Ročníkové projekty, 

-  prostredníctvom  Mgr. R. Mravca bola  zhodnotená  recipročná výstava žiackych  prác  

 z plenéru  v Ústi nad Orlicí, ČR, 

-  členovia PK UMP zrealizovali komisionálne skúšky vo všetkých umeleckých študijných 

 odboroch. Jeden žiak z II. A triedy odboru dizajn interiéru nevykonal komisionálnu 

 skúšku z hlavného predmetu VPR, 

-   úspešne sa zrealizovali PČ a TČ OZMS. 

 

JÚN                                                 
-  PaedDr. Mgr. A. Simková, Mgr. Martina Leláková, Ing. RNDr. M. Vavreková a Ing. J. 

 Kočárová z PK MRCR sa zúčastnili projektu - Projekt ERASMUS+: Poznanie cez 

 skúsenosti – Taliansko (Potenza – Matera – St. Angelo) – rozvoj cestovného ruchu 

 a výtvarného umenia,  výtvarných techník a remesiel. Výsledkom projektu bolo pozvanie 

 na budúci rok – 2017 na festival do historického mesta Matera, ktoré v roku 2019 bude 

 vyhlásené Európskym hlavným mestom kultúry a to s módnou prehliadkou našich žiakov. 

 Tento projekt zrealizovala Ing. RNDr. M. Vavreková. 

-   upratovali sa sklady, ateliéry a dizajnérske dielne – príprava na nový školský rok, 

-  29.06.2016 sa konalo  zasadnutie  PK  UMP. Vyhodnotili sa zrealizované činnosti - 

 výstavy, módne prehliadky, prezentácie školy na verejnosti doma i v zahraničí ako napr. 

 Dni mesta Prešov, Sophista pro regione - odovzdávania ocenení najlepším učiteľom 

 a žiakom Prešovského regiónu a podobne.  

-  vyhodnotil sa školský rok 2015/2016 a vytýčili sa nové ciele pre nový školský rok 

 2016/2017. 
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- údaje o predmetovej komisii informačných technológii 

 

Zloženie členov:  

  Predseda PK: Ing. Danka Vrabľová 

   Členovia PK: Ing. Slávka Centeková, Ing. Dana Cvengroshová, Ing. Mária  

       Onderková, 

 

 

Hodnotenie činnosti PK Informačných technológií: 

 

SEPTEMBER 

- 3. 9. 2015 – zasadnutie PK IT – riešili sa aktuálne problémy v oblasti IT pri zvyšovaní 

kvality vzdelávania,  zmeny  vzhľadom k racionalizačným opatreniam v jednotlivých 

predmetoch IT pre nový školský rok 2015/16,  TP na šk. rok 2015/16, krúžková činnosť, 

plán hlavných úloh, plán súťaží  a požiadavky na Ing. P. Hudáka – pre odborné učebne,  

- príprava ŠKVP – ADK, API, 

- testovanie NUCEM 2 krát: 28.9. a 30.9.2015. 

 

OKTÓBER 

- PK  IT sa aktívne  zapojila do súťaže Nápad predáva a  prispela do DOD – zvyšovanie 

finančnej gramotnosti a znalosť bankoviek (uč.310 a uč. 311); všetky členky PK IT 

sprevádzali žiakov základných škôl,  

- zaregistrovanie  žiakov do informatickej súťaže – I-bobor, ktorá sa uskutočnila v 

novembri 2015 zodpovedná  p. Vrabľová. 

 

NOVEMBER  

- sa aktívne  zapojila do organizovania on-line súťaže I-bobor v počte žiakov 10, kde žiačka 

Mairanna Pardusová  z II.B získala diplom od organitátorov celoslovenskej súťaže  ako 

úspešná riešiteľka – koordinátor – Ing. Vrabľová, 

- zaregistrovanie žiakov našej školy na www.webrangers.sk v spolupráci s google sk ( v 

prípade 3 úspešných projektov) možnosť pre školu získať „Certifikát o bezpečnom 

vyučovaní na Internete“– zaregistrovaných cca 6 projektov  (len žiaci od 13  do 16 

rokov)– Ing. Vrabľová, 

- testovanie žiakov  na stránke IT fitness – eskills. Sk.  

 

DECEMBER  

- 15.12.2015 zasadnutie PK IT, kde sa zisťovalo plnenie tematických plánov – všetky sú v 

súlade s ŠKVP; prijali sa pripomienky ku technike v uč. Č. 518 a 311 -  zastaralé PC s 

malou RAM; prehodnotili sa výsledky súťaže I-bobor vzniesli sa požiadavky: doplniť 

dataprojektor do uč. č. 519A a 518; príprava súťaže – školského kola SIP;  preberalo sa 

nadchádzajúce Vianočné testovanie Núcem a zapojenie našej školy do projektu 

Webrangers,  

- 16.12.2015 - 21.12.2015  Vianočné testovanie NÚCEM z čitateľskej gramotnosti - 

zúčastnili sa všetci žiaci tretích ročníkov + z anglického  a nemeckého jazyka - žiaci 1. a  

4. ročníkov – Ing. Centeková, Ing. Onderková, Ing. Vrabľová, 

- 16.12. - Školské kolo SIP - príprava, vyhodnotenie, rozhlasová relácia, www stránka Dňa 

16. 12. 2015 sa konalo školské kolo tento rok už 50. ročníka súťaže žiakov stredných 

škôl v spracovaní informácií na počítači, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťažilo sa v dvoch samostatných disciplínach: 

písanie na počítači a úprava textu na počítači.  

http://www.webrangers.sk/
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JANUÁR  

- príprava IT miestností na virtuálne fotenie, 

- klasifikácia žiakov k 1. polroku. 

 

FEBRUÁR 

- 23.2.2016  Generálna skúška MS zo SJL – NÚCEM testovanie – testovania sa zúčastnilo 

19 žiakov štvrtých ročníkov v dvoch učebniach: 310 a 519A  - Centeková, 

Cvengroschová, Lipjancová, Stolariková a Vrabľová, 

- 11.02.2016 Krajské  kolo SIP v Poprade - 50. ročník súťaže žiakov stredných škôl v 

spracovaní informácií na počítači, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR,              

- 4.2.2016   Sprevádzanie 2 žiakov zo ZŠ Spišské Podhradie počas 3hodiny – Centeková, 

- Príprava rozpisu žiakov štvrtých ročníkov na  písomnú časť MS – Vrabľová. 

  

MAREC  
- 4.3. -Valentínska kvapka krvi – Centeková, 

- 15.3. - Administrácia elektronickej MS – Vrabľová, Onderková, koordinátor – Centeková, 

- 16.3. – Administrácia písomnej formy MS – všetky členky PK, 

- príprava podkladov písomnej formy MS:  Vrabľová, 

- SOČ – školské kolo – člen odbornej poroty – Vrabľová, 

- konzultant práce SOČ – Onderková. 

 

APRÍL  

- účasť pri organizačnom zabezpečení MLM 2016 - Cvengroschová, Centeková, Vrabľová, 

- voľby do Rady školy - volebná komisia - člen – Vrabľová. 

 

MÁJ  

- aktívne zapojila do MS - Ing. Centeková - IV.C; komisionálne skúšky, 

- Ing. Vrabľová - IV.B + dokumentácia pri MS - maturitný rozvrh, vysvedčenia a pod., 

komisionálne skúšky, 

- Ing. Cvengroschová vyypracovala plagát pre Vyšší barmanský kurz, komisionálne skúšky. 

 

JÚN  

- 10.6.2016 sa uskutočnilo zasadnutie PK IT, kde sa kontrolovalo splnenie  úloh – kontrola 

tematických plánov za uplynulé obdobie a zadali sa požiadavky pre učebne IT na nový 

školský rok 2016/17, 

- klasifikácia 2. polroku šk. roka 2016/2017. 

 

AUGUST 

- 30.8. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie PK IT, kde sa prerokovalo plnenie  úloh za uplynulé 

obdobie a začlenili sa úlohy pre systémového inžiniera z hľadiska technického vybavenia 

učební IT  na nový školský rok 2016/17. 

 

 

-  údaje o prevencií  drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov 

 

Koordinátor prevencie: Mgr. Dana Kancírová 

 

 Škola úzko spolupracuje a komunikuje s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou 

v Prešove, Poradňou zdravia, Metodickým centrom, Regionálnym úradom verejného 
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zdravotníctva so sídlom v Prešove, Centrom voľného času a študenti sa aktívne zapájajú do 

rôznych podujatí. Drogová prevencia bola realizovaná prostredníctvom prednášok, besied, 

rozhovor, školského rozhlasu, časopisu a rôznych kultúrnych a športových aktivít. 

 

OKTÓBER 

- stretnutie s pracovníčkou CPPPaP Mgr. Skalkovou za účelom dohodnutia besied pre 

žiakov prvého a druhého ročníka – Mgr. Kancírová. 

 

NOVEMBER 

- 19.11 a 20.11. realizovaný dotazníkový prieskum u žiakov I. a IV. Ročníkov, 

- zverejnenie údajov o drogovej prevencii na škole na internetovej stránke školy – Mgr. 

Kancírová. 

 

DECEMBER 

- vyhodnotenie dotazníkového prieskumu u žiakov prvých a štvrtých ročníkov ročníkov, 

- príprava SOČ na tému drogovej prevencie – konzultant – žiačky II.B. 

 

FEBRUÁR 

- besedy pre žiakov 1. ročníka na tému „Návykové látky“ spojené s ukážkami 

a konkrétnymi aktivitami boli realizované Mgr. Skalkovou  pracovníčkou CPPPaP 

v Prešove – zabezpečila Mgr. Kancírová. 

 

APRÍL 

- besedy pre žiakov 2. ročníkov – drogová prevencia realizované CPPPaP Mgr. Skalkovou: 

( 2.4.: II.D, II.A, II.B, 3.4:  II.E, II.C) – zabezpečila Mgr. Kancírová. 

 

MÁJ 

- 5.5. – celoškolská akcia „Slovensko bez drog“ – zorganizoval a organizačne zabezpečil 

Mgr. Čiernik, 

- 29. 5. – I. D exkurzia – Poradňa zdravia – Regionálny úrad VZ - Mgr. Kancírová, 

- 30. 5. – I. C exkurzia -  Poradňa zdravia – Regionálny úrad VZ - Mgr. Kancírová. 

 

JÚN 

- v rámci KOČAZ-u pre žiakov 3. ročníka sa využívali prvky environmentálnej výchovy: 

ochrana fauny a flóry – Mgr. Čiernik, PaedDr. Kamenická, - v rámci Dňa boja proti 

drogám (24.6.) navštívili žiaci našej školy ekocentrum v Prešove a Šarišský hrad – 

zorganizovala Mgr. Kancírová. V budúcnosti máme záujem i naďalej rozvíjať a 

skvalitňovať podujatia v oblasti environmentálnej výchovy. 

- 21.6.2013 – Svetový týždeň boja proti drogám : organizačné zabezpečenie a realizácia 

celodennej aktivity pod názvom Ako žiť zdravo (príprava plagátov na tému NIE 

DROGÁM, športové aktivity, návšteva Poradne zdravia) – Mgr. Kancírová, 

- Premietanie filmov s protidrogovou tematikou : „Kým stúpa dym“ + beseda na danú 

tému – Mgr. Adriana Haľková - Reginálny úrad VZ Poradňa zdravia – zabezpečila Mgr. 

Kancírová. 

 V súvislosti s činnosťou koordinátora drogovej prevencie a iných sociálno-patologických 

javov na škole zrealizovala Mgr. Kancírová monitorovanie  žiakov 1. a 4. ročníka pomocou 

dotazníkového prieskumu, zameraného na otázky fajčenia, používania alkoholických nápojov, 

drog a ďalších návykových látok. 
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Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu drogovej prevencie pre šk. rok 2015/2016 
 

 

Škola:                        SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov 

Triedy:                       1. A,B,C,D                                   4. A,B,C,D 

Prítomných:                 17,28,16,19 (80 ž.)                    28, 25, 29, 25 (107 ž.)  

         

Výsledky z dotazníka  

 

  Dotazník bol dobrovoľný, anonymný. Vyplnili ho všetci prítomní študenti, nikto 

neodmietol spolupracovať, teda vyplniť dotazník. 

1.    (1.A,B,C,D)  -  Na diskotéke, alebo v kaviarni si zvyčajne dám: 

          (4,A,B,C,D) 

                           a/ nealkoholické nápoje / džús, cola..../  15,23,14,16    85% 

                                                                                           14,17,21,16   63,55% 

                           b/ víno /víno s colou, minerálkou/             1,0,1,2            5 % 

                                                                                             4,4,7,8           21,5% 

                           c/ pivo   5,3,4,5     21,3 % 

                                        9,9,0,3    19,6% 

                           d/ tvrdý alkohol / koňak, vodka, slivovica.../    6, 3, 3, 2     17,5% 

                                                                                                      2,6,9,12      27,1% 

 

2. (1.A, B,C,D)  -  Alkohol : 

 (4.A,B,C,D) 

            a/ nepijem                                5,14,4,4     33,75% 

                                                             5,4,0,4       12,1% 

            b/  pijem len príležitostne     12,14,12,14    65% !!!! 

                                                          23,22,30,20    88,8% 

            c/  pijem, lebo mi chutí           0% 

                                                            0,0,0,1    0,9% 

 

3.  (1.A,B,C,D)  -  Prvú cigaretu mi ponúkol:   

 (4.A,B,C,D) 

                 a/ kamarát         6,15,9,13    53,75%        d/ zobral som si sám     3,4,1,0       10% 

                                          15,20,27,17   73,8%                                              2,6,2,1      10,3% 

               b/ súrodenec     0,0,2,0        2,5%             e/ ešte nikto                   7,7,2,3      23,75% 

                                          0,0,0,2      2,5%                                                     5,2,0,5      11,2%  

            c/ rodič           0,0,1,0       1,25%              f/ niekto iný                   1,2,1,1       6,25% 

                                         2,1,0,0       2,8%                                                      3,0,1,2       5,6%          

                                             

4. (1.A,B,C,D)  -  Fajčiť som skúšal/a, keď som mal/a ... priemer za triedu   

                13,6/ 12,5/ 13,1/  13,7      

 (4.A,B,C,D)                                                                      14,2/ 12,4/ 13,5/ 14,0 

 

5. (1.A,B,C,D/  -  Považujem sa za:   

 (4.A,B,C,D) 

            a/ nefajčiara                         12,21,9,13    68,75% 

                                                        20,8,12,15    51,4% 

            b/ príležitostného fajčiara    4,2,3,3          15% 

                                                         5,7,7,6          23,3%                                                 
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            c/ fajčiara                             2,4,5,3       17,5%   /denne  4,5 cigariet / 

                                                         2,9,10,5     24,3%  /denne   5,5 cigariet/     

 

6.  (1.A,B,C,D)  -  Fajčím, lebo: 

 (4.A,B,C,D) 

       a/ núkajú ma kamaráti   0,0,0,1    1,25%   d/  páči sa mi to   1,0,0,0         1,25% 

                                              0,3,2,2     6,5%                                  0,1,0,0         1,25% 

       b/ cigareta ma uspokojí 3,2,5,2    15 %   e/ vidím to u známych  osobností  1,0,0,0  1,25%  

                                             1,8,9,6    22,4%                                                         0,1,0,0  1,25% 

       c/  sa nudím                   1,1,1,0     3,75%  f/ neviem prečo, nerozmýšľal som 3,8,5,4  25% 

                                             1,5,2,0    7,5%                                                            9,7,8,3 25,2% 

                                                                          h/  nefajčím                       10, 17,3,12      52,5% 

 

7. (1.A,B,C,D)  - Núkal ti už niekto nelegálnu drogu? 

 (4.A,B,C,D) 

              a/  nie                           16,22,12,13       78,75% 

                                                  16,14,18,19        62,6% 

              b/ áno  -   uveď akú...  3,8,4,6              26,25%    najčastejšie marihuana, pervitín,  

                                                  11,10,11,6        35,5% 

                   kde /ulica, škola, u kamaráta.../   u kamaráta, na ulici, v škole, diskotéka 

 

8. (1.A,B,C,D)  - Ak si experimentoval s nelegálnou drogou, aké si mal/a pocity po jej  

     užití ? 

 (4.A,B,C,D) 

 

- ospalosť,  smiech, pohoda, príjemné pocity, žiadny pocit, hnus, pomätenosť, úzkosť, 

krásne,  

 

Zhrnutie:  

 Porovnaním výsledkov   je zrejmé, že starší žiaci vo väčšej miere a častejšie užívajú 

nikotín  aj  alkoholické nápoje. Čo sa týka nelegálnych látok,  aj tu majú väčšiu možnosť, 

príležitosť sa dostať  napr. k marihuane, ale aj k pervitínu. 

Odzrkadlilo sa to aj  v ich názoroch, aby sa zlegalizovala marihuana na Slovensku. 

V porovnaní s minulým šk. rokom výsledky sa veľmi nemenia, no musíme poukázať na 

užívanie alkoholu a cigariet neplnoletými žiakmi a to aj pravidelne! 

 

                                        

-  údaje o činnosti koordinátora medzinárodných projektov, medzinárodnej 

spolupráce   a využívaní euro fondov  

 

 Spolupráca s partnerskou školou SŠUP v Ústí nad Orlicí z Pardubického kraja v Českej 

republike pokračovala na úrovni výmeny skúseností pedagógov umeleckých študijných 

odborov a manažmentu školy v oblastiach riadenia školy, tvorby školských vzdelávacích 

programov, konzultácie prípravy spoločných školení pre interiérový dizajn a pod..  

      K spoločným podujatiam patrili: 

- realizácia maliarskeho plenéru v Spišskej Kapitule v októbri 2015,  

- spoločné výstavy výtvarných prác z plenéru realizované v novembri 2015 v AG 

Gallery v Prešove a vo februári 2016 v Ústí nad Orlicí,  

- účasť žiakov českej školy na celoslovenskom kole MLM 2016  v Prešove. 
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 Dlhoročná spolupráca s Cechom Rzemiosl Róznych v Krosne sa v školskom roku 

2015/2016 realizovala prostredníctvom spoločnej prípravy medzinárodného projektu: 

„Vzdelanie bez hraníc“ v rámci programu Erazmus + pre školský rok 2016/2017. Uskutočnilo 

sa spoločné stretnutie počas pracovnej návštevy v partnerských školách v Krosne.  

 V rámci spolupráce s partnerskou školou Zeszpól szkol ponadgimnazijalnych Nr.2 im. 

Stanislava Szpetnara v Krosne, Poľsko sa žiaci našej školy zúčastnili 5. ročníka 

futbalového turnaja chlapčenských družstiev SŠ, na ktorom obsadili 2. miesto.  

 V uplynulom šk.r. sa uskutočnili dve pracovné stretnutia so zástupcami Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika v Krośnie. Keďže naše školy majú veľmi 

podobné študijné odbory so zameraním na cestovný ruch, podnikanie a odevníctvo, boli 

spoločne vypracované projekty v rámci programu Erasmus+. V rámci nášho projektu 

„Vzdelanie bez hraníc“ boli plánované mobility našich učiteľov a žiakov. Projekt však pre 

nedostatok finančných prostriedkov nebol schválený. Projekt poľskej školy „Po 

doświadczenie na europejski rynek pracy!” bol schválený.  

Žiaci a zástupcovia školy sa zúčastnili na celoslovenskom kole MLM 2016  v Prešove. 

 V šk.r. 2015/2016 sa žiaci a učitelia Užhorodského vyššieho komercijného učilišťa 

zúčastnili na podujatí Módna línia mladých. Účastníkmi podujatia boli aj študenti 

a pedagógovia Mukačevskej štátnej univerzity.  

 Uskutočnili sa vzájomné výmeny študentov a pedagógov v Mukačeve a v Prešove. Ich 

výsledkom bola spoločná realizácia modelov v rámci odevnej tvorby s využitím folklórnych 

prvkov, ktoré zaznamenali úspech na MLM 2016 ale aj na súťaži v Liberci. Štujné pobyty 

študentiek odevného dizajnu a ich učiteľky z  Mukačevskej štátnej univerzity v SOŠ 

podnikania  sa realizovali pod vedením doc. V.V. Gerasimova. Naš realizačný tím viedla   

PaedDr., Mgr. Simková.  

 Počas účasti na MLM 2016 boli prekonzultované možné oblasti spolupráce škôl 

v Prešove, Krosne a Mukačeve, pripravené základné oblasti a obsah pre prípravu projektu 

v rámci programov Visehradského fondu. Projekt bol vypracovaný a predložený NA, ale 

nebol schválený.    

 V rámci programu ERASMUS+, strategické partnerstva bola SOŠ podnikania partnerskou 

školou pre bulharskú školu „Средно общообразователно училище „Свети Паисий 

Хилендарски“ z mestečka Zlatica. Cieľom projektu „Hodnotenie – príležitosť na zlepšenie 

vzdelávacích výsledkov žiakov“ boli hospitácie bulharských kolegov na vyučovacích 

hodinách slovenského, anglického jazyka, geografie ale aj telesnej výchovy so zameraním na 

metódy a formy hodnotenia žiakov. Počas týždenného pobytu v našej škole absolvovali 

bulharské kolegyne exkurziu do Bardejova a Bardejovských Kúpeľov, prehliadku mesta 

Prešov realizovanú spoločne so žiakmi II.C, besedy s našimi učiteľmi a prijatie vedúcim 

Odboru školstva Úradu PSK Ing. Lackom. Za realizáciu hospitácií a kultúrneho programu 

bola zodpovedná PhDr. Mladá. Do projektu sa zapojili aj Mgr. Pastulová, Mgr. Čiernik, Mgr. 

Černajová, Mgr. Dupaľová. 

 V rámci programu Erasmus+ mobility jednotlivcov sa v šk.r. 2015 až 2017 realizuje 

projekt „Vzdelanie cez skúsenosti“ zameraný na mobilitu učiteľov. V rámci tohto projektu 

sa uskutočnili mobility 4 učiteľov odborných predmetov cestovného ruchu a umeleckých 

predmetov na odbornom kurze Manažment vidieckeho turizmu v talianskom meste Potenza. 

Účastníkmi kurzu boli Ing. Kočárová, Mgr. Leláková, PaedDr. Simková a RNDr. Ing. 

Vavreková. Obsah a realizácia kurzu boli na vysokej odbornej úrovni. Účastníci 

odprezentovali základné informácie pre žiakov, učiteľov školy a širšiu verejnosť. Získali 

cenné kontakty na inštitúcie, s ktorými by bola zaujímavá spolupráca tak v oblasti predmetov 

zameraných na turizmus ako aj pre umelecké odbory. Partnerom v projekte bola organizácia 

Sistema Turismo. 
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 V spolupráci s ADC College v Londýne boli realizované jazykové mobility učiteľov. Mgr. 

Dupaľová a Mgr. Stoláriková absolvovali týždenný kurz „Britská kultúra a spoločnosť“ so 

zameraním na poznanie aktuálnych trendov v kultúre, spoločnosti a moderných vyučovacích 

metód, ktoré sú využiteľné v našich podmienkach. Mgr. Mladá, Ing. Vrabľová a RNDr., Ing. 

Vavreková sa zúčastnili 2-týždňového kurzu s programom CLIL zameraného na využívanie 

cudzieho jazyka pri vyučovaní všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov. Aj tento kurz 

bol realizovaný lektorkami  ADC College v Londýne. Účastníci kurzu veľmi vysoko hodnotia 

obsahovú aj metodickú úroveň kurzu. Počas pobytu vo Veľkej Británii navštívili účastníci 

projektu pamätihodnosti Londýna, múzeá, galérie, Stonehenge,  Bath, Oxford, oboznámili sa 

s tradičnou kuchyňou, mali možnosť vnímať multikultúrnosť obyvateľov a návštevníkov 

Londýna. Získané vedomosti a skúseností spracujú do prezentácií pre žiakov ale aj pre 

ostatných kolegov.  

 Realizácia projektu „Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania“ v rámci OP Vzdelávanie 

pokračovala do novembra 2015. Do projektu boli zapojení aj učitelia predmetov SJL, ANJ, 

NEJ, INF a MAT. Učitelia v priebehu šk.r. využívali v rámci projektu zakúpenú techniku 

a učebné pomôcky.  

 

 

- údaje o činnosti koordinátora pre stredoškolskú odbornú činnosť 

 

Zloženie členov:   
                     Predseda- koordinátor stredoškolskej odbornej činnosti: Mgr. Ján Benko, PhD., 

Členovia: riaditeľ školy, zástupca riaditeľa pre TV, zástupca riaditeľa pre 

PV a OP, predsedovia predmetových komisií 

 

SEPTEMBER 

- 03.9.2015 - zasadnutie komisie, dohodnutie sa na spolupráci koordinátora a jednotlivých 

vedúcich PK ohľadom účasti žiakov na SOČ a zabezpečenie zapojenia jednotlivých členov 

konkrétnych PK ako konzultantov a školiteľov prác, 

- 29.9.2015 - vyvesené informácie pre potenciálnych riešiteľov SOČ na nástenke školy.  

 

OKTÓBER 

-  spracovanie propozícií a posteru pre zabezpečenie SOČ na škole na základe postupového  

kľúča a organizácie 38.ročníka SOČ vypracovaného celoštátnou komisiou SOČ, Mgr. 

J.Benko, PhD., 

- komunikácia s predsedami predmetových komisií a dodanie bližších informácií o SOČ, t.j. 

zmene obsahu niektorých súťažných odborov a konkretizácia termínov jednotlivých kôl,  

- 07.10.2015 - prvé oficiálne stretnutie s potenciálnymi autormi. 

 

DECEMBER 

- 09.12.2015 – druhé oficiálne stretnutie s riešiteľmi prác SOČ – diskusia k obsahu 

a štruktúre prác SOČ, informácia o chybách, ktoré sa najčastejšie robia v prácach. 

 

 

JANUÁR 

- 21.01.2016 – tretie oficiálne stretnutie s riešiteľmi prác SOČ – požiadavky zo strany 

autorov, kontrola stavu prác a reálnych možnostiach dokončenia prác SOČ do konca januára 

spolu s registráciou žiakov do elektronického systému prihlášky SOČ. 
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FEBRUÁR 
- 26.02 2016 – zaslanie prihlášky školy do 38.ročníka SOČ v Prešovskom kraji, 

- 29.02 2016 – účasť na stretnutí krajskej komisie SOČ Prešovského kraja ohľadom 

fungovania súťaže v daný školský rok a realizácie krajskej prehliadky SOČ. 

 

MAREC 

- 07.03.2016, Mgr. J.Benko,PhD., uskutočnené školské kolo SOČ, zúčastnených 17 žiakov 

s 10 prácami. Do krajského kola postup odporúčaný komisiami pre 8 prác, 

- tlač a viazanie prác, zároveň nahratie prác SOČ do systému elektronickej prihlášky a jej 

odoslanie do krajského kola spolu s popisom, 

- príprava obhajoby autorov prác SOČ vrátane prezentácií na krajské kolo, 

- tlač plagátov, prospektov, letákov, brožúrok, máp, 

- 08.04.2016, Mgr. J.Benko,PhD., krajské kolo SOČ na Spojenej škole, ul.SNP 16 v 

Sabinove, účasť 13 žiakov s 8 prácami v 5 súťažných odboroch, 

- 08.04.2016, Mgr. J.Benko,PhD., krajské kolo SOČ, žiačky Erika Knutová a Simona 

Hovancová, III.B, 2.miesto v kategórii Ekonomika a riadenie – školitelia práce 

Ing.Onderková, konzultant Mgr. Benko,PhD., 

- 08.04.2016, Mgr. J.Benko,PhD., krajské kolo SOČ, žiačky Klaudia Markušová, Kamila 

Sedláková a Henrieta Haľková, II.D, 2.miesto v kategórii Pedagogika, psychológia, 

sociológia – školitelia práce Mgr. Šoltýsová, konzultant Mgr. Benko,PhD., 

- 08.04.2016, Mgr. J.Benko,PhD., krajské kolo SOČ, žiaci Radka Belišová a Samuel Rešetár, 

II.B, 3.miesto v kategórii Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia – školiteľ práce Ing. 

Kočárová. 

 

APRÍL 

- 27.-29.apríl 2016, Mgr. J.Benko,PhD., celoštátne kolo SOČ na SPŠE, ul.K.Adlera 5, 

Bratislava, účasť 5 žiakov s 2 prácami. 

 

 

- údaje o činnosti koordinátora pre informatizáciu 1 

 
Koordinátor informatizácie: Ing. Danka Vrabľová 

 

SEPTEMBER: 

- zadávanie databázy žiakov prvých ročníkov do systému aSc agenda,  

- spracovanie osobných údajov žiakov školy, príprava registra žiakov ku 15. 9.,  

- zber údajov RIS, 

- vygenerovanie prihlasovacích údajov na internetovú žiacku knižku pre novoprijatých 

žiakov a kolegov, 

- príprava podkladov pre klasifikáciu opravných MS: tlač protokolov, maturitných 

vysvedčení a dodatkov k maturitným vysvedčeniam. 

 

OKTÓBER: 

- zhrnutie a zosumarizovanie  prihlášok maturantov na maturitnú skúšku 2016, 

- prihlásenie maturantov na MS do systému aSc agenda a na web portál. 

  

NOVEMBER: 

- spracovanie podkladov pre štvrťročnú klasifikáciu. 
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DECEMBER: 

- koordinácia práce s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi, pred polročnou 

 klasifikáciou, pri spravovaní Internetovej žiackej knižky a systému aSc agenda – 

 dochádzka a známky žiakov. 

 

JANUÁR: 

- spracovanie podkladov pre polročnú klasifikáciu, 

- tlačenie výpisov známok pre všetkých žiakov školy,  

 

FEBRUÁR: 

- doplnenie známok z komisionálnych skúšok, tlač výpisov pre žiakov, ktorí vykonávali 

 komisionálne skúšky, 

- sumarizovanie výsledkov polročnej klasifikácie, 

- príprava podkladov pre klasifikáciu opravných MS: tlač protokolov, maturitných 

 vysvedčení a dodatkov k maturitným vysvedčeniam, 

- príprava písomných MS – rozpis žiakov do skupín v systéme aSc agenda, 

- po vykonaných komisionálnych skúškach. 

 

MAREC: 

- príprava rozpisu maturantov pre ústne MS.  

 

APRÍL: 

- spracovanie podkladov pre štvrťročnú klasifikáciu, 

- zadávanie hodnotenia PFIČ maturantom do systému aSc agenda. 

 

MÁJ: 

- spracovanie podkladov pre klasifikáciu MS: tlač protokolov, maturitných vysvedčení a 

 dodatkov k maturitným vysvedčeniam, rozpis maturitných skúšok. 

 

JÚN: 

- spracovanie podkladov pre polročnú klasifikáciu, 

- tlačenie vysvedčení pre žiakov školy.  

 

Priebežná činnosť koordinátora informatizácie počas celého školského roka: 

 

- spravovanie internetovej žiackej knižky a synchronizácia so systémom ASC agenda, 

- koordinácia práce s triednymi učiteľmi pre jednotlivé triedy a koordinácia so všetkými 

vyučujúcimi pre jednotlivé predmety pri správe databáz v systéme ASC agendy, 

- zabezpečenie tlače materiálov pre súťaže SOČ, literárne súťaže, súťaže s protidrogovou 

tematikou a pod. 

- zabezpečenie poradenstva v oblasti informatizácie, 

- vypracovanie určitých štatistických údajov podľa potreby zo systému ASC, 

- pravidelná aktualizáciu a zálohovanie systému ASC. 

 

- údaje o činnosti koordinátora pre informatizáciu 2 

 

Koordinátor informatizácie: Ing. Miroslav Vrabeľ 

 

SEPTEMBER 
- spracovanie 4 aktualít zo života školy a umiestnenie na webovú stránku školy, 
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- spracovanie ŠkVP pre nový školský rok 2015/2016: dodatky k jednotlivým ŠkVP 

a vypracovanie nových ŠkVP pre odevný dizajn a dizajn interiéru, 

- príprava a vytlačenie učebných plánov pre zborovňu, 

- vyrobenie triednej knihy pre učiteľov telocviku, 

- vyrobenie súhrnných rozvrhov pre školského informátora, 

- príprava a vytlačenie rozvrhov pre jednotlivé učebne. 

 

OKTÓBER 

- spracovanie 16 aktualít zo života školy a umiestnenie na webovú stránku školy, 

- Nápad predáva: -  príprava stojanov pre propagačné letáky firiem,  

- príprava žiakov II.A triedy na celoškolskú súťaž,  

- ozvučenie telocvične, 

- rozloženie stolov, 

- spracovanie zoznamu firiem, 

- tlač názvov firiem, 

- spracovanie a tlačenie diplomov, 

- fotenie. 

- DOD:  -   príprava miestnosti č. 513, 

- výber a inštalácia modelov, 

- informovanie žiakov ZŠ o odboroch. 

- spracovanie materiálov pre projekt – učebné osnovy jednotlivých odborných 

a všeobecnovzdelávacích predmetov, 

- Medzinárodný deň školských knižníc: - ozvučenie, fotenie, 

- vypracovanie letáčika pre študijný odbor MRCR. 

 

NOVEMBER 

- spracovanie 11 aktualít zo života školy a umiestnenie na webovú stránku školy, 

- imatrikulácia - príprava ozvučenia na generálnu skúšku 

                      - ozvučenie akcie, 

                      - fotenie. 

- prerábanie webovej stránky školy. 
 

 

 

DECEMBER 

- spracovanie 5 aktualít zo života školy a umiestnenie na webovú stránku školy, 

- Vianočný večierok: - generálka s ozvučením,  

                                  - ozvučenie ŠJ, 

- Vianočný jarmok: - ozvučenie akcie, 

                              - fotenie. 

 
 

JANUÁR 

- spracovanie aktualít zo života školy a umiestnenie na webovú stránku školy, 

- divadelné predstavenie  - generálka s ozvučením 

                                        - inštalácia interaktívnej tabule, 

                               - ozvučenie akcie, interaktívna tabuľa 

                          - fotenie. 

- úprava učební pre fotenie – učebňa č. 521, 513, 

- kontrola maturitných otázok študijného odboru styling a marketing a škola podnikania, 

- prerábanie webovej stránky školy, 

- prerábanie letáčika s ponukou študijných odborov, 

- príprava pozvánky na doučovanie z umeleckých predmetov – talentové skúšky, 
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- príprava školského študentského plesu. 

 

FEBRUÁR 

- úprava webovej stránky školy – príprava virtuálnej prehliadky školy na webový baner, 

- prepracovanie virtuálnej prehliadky podľa jednotlivých miestností, 

- vypracovanie podkladov pre billboardy pre študijné odbory a pre podnikateľskú činnosť, 

- rozpracovanie bulletinu k 65. výročiu školy, 

- vypracovanie návrhu pre mobillboard pre MHD a SAD, 

- ozvučenie ŠJ pre turistov, 

- tlačenie vstupných kartičiek pre MLM – pre ZŠ, 

- spracovanie 10 aktualít zo života školy a umiestnenie na webovú stránku školy. 

 
 

MAREC 

- tlačenie, zalievanie a vyrezávanie účastníckych kartičiek pre MLM 2016 pre žiakov na 

prijímacie pohovory, pre účastníkov súťaže, tlačenie VIP kartičiek, tlačenie kartičiek pre 

organizátorov súťaže, príprava diplomov pre zahraničné školy za účasť na súťaži MLM, 

- prípravné práce pre školské kolo SOČ – dokumentácia, technologický postup, skenovanie 

návrhov, dohľad nad písomnou dokumentáciou / K. Adamčáková – II.A/, 

- úprava webovej stránky školy, spracovanie 9 aktualít zo života školy a umiestnenie na 

webovú stránku školy. 

 

APRÍL 

- MLM 2016: tlačenie, zalievanie diplomov, príprava vlajok a obrusov, úprava stolov pre 

porotu, tlač VIP štítkov – 50 ks, tlač menoviek pre porotu, výsledková listina,  

- štendre – rozloženie do šatní + menovky škôl, modely – 22 kusov. 

- fotenie všetkých modelov 21.4.2016 v učiteľskej jedálni. 

- IES – príprava materiálov a nahrávanie do systému, skenovanie, fotenie, zabezpečovanie 

podkladov od zamestnancov školy. 

- spracovanie 9 aktualít zo života školy a umiestnenie na webovú stránku školy. 
 

 

MÁJ 
- módna prehliadka Bardejov - pripravovanie a prerábanie modelov,  

                                                - nácvik choreografie,  

    - výjazd do Bardejova,  

    - zabezpečovanie ozvučenia, 

    - fotenie. 

- tlačenie kópií diplomov zo súťaží pre archiváciu, 

- ozvučenie telocvične a fotenie pri rozlúčke štvrtákov,  

- objednávanie certifikátov IES,  

- spracovanie 18 aktualít zo života školy a umiestnenie na webovú stránku školy. 

 

JÚN 

- Dni mesta Prešov: - opravovanie modelov /prešívanie a konečné žehlenie modelov/, 

                              - príprava hudby,  

                              - prevoz modelov 

                              - fotenie, 

- Slávnostná akadémia: - príprava a tlačenie diplomov,  

                                     - zalievanie diplomov,  

                                    - organizovanie akadémie a prevoz materiálov, 

- spracovanie aktualít zo života školy  a umiestnenie na webovú stránku školy. 
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-  údaje o činnosti  metodického združenia pri  ŠI   

 

Zloženie členov:  l. Mgr. Ligdayová Iveta – predsedníčka 

                             2. Ing. Popík Bohuš  – člen 

                             3. Bc. Pistráková Janka - členka 

                             4. Bc. Poklembová Mária -  členka 

                             5. Mgr. Vargovčíková Ľudmila – členka 

                             6. Mgr. Žec Peter – člen 

                          

       Metodické združenie v priebehu školského roka pracovalo podľa vopred schváleného 

plánu práce. Uskutočnili sa štyri riadne zasadnutia. 

 

SEPTEMBER  
- Prerokované plány výchovno-vzdelávacej činnosti podľa jednotlivých ročníkoch 

a výchovných skupín v jednotlivých oblastiach výchovy – vychovávatelia VS. 

- Zorganizovanie celointernátneho stretnutia  9. 9. – žiaci boli oboznámení so školským 

poriadkom ŠI, predpismi BOZP a PO, prevzatie hmotnej zodpovednosti nad majetkom 

v príslušných izbách, poučenie potvrdili svojimi podpismi. 

- Prerokovaný plán práce MZ pri ŠI a plán práce ŽR pri ŠI, 

- Krúžková činnosť v školskom roku 2015/16: Internetový – Mgr. Vargovčíková 

                                                                      Salón krásy – Bc. Poklembová 

                                                                      Pohybom ku zdraviu – Bc. Pistráková 

                                                                      Divadelný – Mgr. Žec                                                      

- Príprava ŠI na deň otvorených dverí (prezentačné výrobky, informačné tabule, učebňa). 

- Prerokovanie:   

 termínovník na škol. rok, rozvrhu hodín, spracovanie aktivít žiakov mimo priestorov ŠI 

v odpoludňajších hodinách, 

- Príprava dotazníkov – plodnosť dievčat (rodinná výchova a výchova k mravným 

hodnotám), adaptácia prvákov v ŠI. 

 

JANUÁR 
- Na zasadnutí bola prerokovaná spolupráca s triednymi učiteľmi, ktorá je na dobrej úrovni. 

Problémy týkajúce sa prospechu a správania žiakov sa riešia podľa potreby. 

- Programom zasadnutia bolo prehodnotenie uskutočnených kontrol zo strany 

vychovávateľov. Bolo zrealizovaných 65 kontrol bez vážnejších nedostatkov.  

- Riešenie porušovania školského poriadku , 

- Dotazníky: žiačky 1. ročníka – Plodnosť dievčat 7. 10. 

                    všetci žiaci 1. ročníka – adaptácia v ŠI – 7. 10. 

- Priebežné zhodnotenie spolupráce so SPŠE -  imatrikulácia žiakov 1. ročníka na SPŠE 

(15. 10), ples v ŠI 11. ročník (24. 11.), vianočný florbalový turnaj (26. 11.).  

- Súťaže  organizované CVČ ABC v Prešove:  

 13. 10. – malý futbal medzi ŠI 4. miesto 

 21. 10. – Kvety jesene – súťaž medzi strednými školami – 2. miesto 

 27. 10. – volejbalový turnaj medzi ŠI 4. miesto 

 4. 11. – basketbalový turnaj medzi ŠI  

- Ďalšie celointernátne podujatia: 

 13. 10. – imatrikulácia ŠI SOŠP  

 15. 10. Prezentácia ŠI ku Dňu otvorených dverí SOŠP  

 26. 10. Zorganizované podujatie k Medzinárodnému dňu knižníc tohto roku pod názvom 

„Chrám Matky božej v Paríži“.  
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 divadelné predstavenia v DJZ: 10. 11. – Neplač Anna, 18. 11. – Seňora 

 17. 12. Vianočná večera v ŠI s divadelným predstavením Jánošík 

 14. 1. – Stolnotenisový  turnaj – chlapci a dievčatá v ŠI 

 25. 1. - Medzinárodný deň bez internetu Novoročná športová olympiáda 

 26. 1. – novoročná nešportová olympiáda v ŠI – súťaže medzi výchovnými skupinami 

Filmové utorky – premietanie zaujímavých filmov v ŠI 

- Pred polročnou klasifikáciou vychovávatelia vo zvýšenej miere sledovali prospech a 

správanie sa žiakov a tomu aj prispôsobili organizovanie voľného času žiakov. 

 

MÁJ 

- Na zasadnutí bolo prerokované plnenie výchovno-vzdelávacej činnosti  podľa 

jednotlivých výchovných skupín. 

- Vychovávateľmi boli navrhnutí žiaci - štvrtáci na ocenenie za mimoriadne výsledky 

v športovej a kultúrnej oblasti a aktívnu činnosť v priebehu štúdia a pobytu v ŠI. 

- Vyhodnotenie vých.-vzdelávacích výsledkov za tretí štvrťrok školského roka – prijaté 

opatrenia k slabo prospievajúcim – návrh na vytvorenie tzv. pedagogickej dvojky. 

- Súťaže  organizované CVČ ABC v Prešove:  

 2. 2. Turnaj vo floorbale medzi školskými internátmi – 3. miesto 

- Ďalšie celointernátne podujatia: 

- 9. 2. – Karneval v ŠI, oslavy sv. Valentína 

 11. 2. – celointernátne stretnutie žiakov v ŠI 

 23. 2. – turnaj v bedmintone medzi výchovnými skupinami 

 31. 3. - turnaj vo floorbale 

 5. 4. – družobný zápas v malom futbale so SPŠE 

 13. 4. – beseda s občianskym združením BOCIAN – plodnosť žien, plánované 

rodičovstvo 

 15. 4. -  MLM 

 26. 4. – rozlúčka so štvrtákmi – spoločenský večer s ocenením najaktívnejších žiakov 

 

JÚN 

- Na zasadnutí bolo prerokované plnenie výchovno-vzdelávacej činnosti  podľa 

jednotlivých výchovných skupín. 

- Vychovávateľmi boli navrhnutí žiaci – 1. – 3. ročníka na ocenenie za mimoriadne 

výsledky v športovej a kultúrnej oblasti a aktívnu činnosť v priebehu školského roka. 

- Vyhodnotenie činnosti uvádzajúceho pedagóga 

- Záverečný pohovor, hodnotenie začínajúceho pedagóga 

- Vychovávateľmi boli prednesené návrhy na činnosť metodického združenia na nový 

školský rok. 

- Vyhodnotenie plnenia plánu výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠI za školský rok 2015/16 

za jednotlivé výchovné skupiny – plán splnený. 

- Prijaté prihlášky do ŠI na nový školský rok, rozdelenie žiakov do výchovných skupín 

- Prerokované návrhy na úpravu výchovného programu ŠI – bez zmien. 

- Celointernátne podujatia: 

 3. 5. – nohejbalový turnaj medzi výchovnými skupinami, 

 11. 5. - organizované športové hry na školskom ihrisku, 

 19. 5. - návšteva vojenského útvaru, 

 26. 5. – vychádzka do prírody so žiakmi – Ekopark, Kolmanova záhrada, 

 7. 6. – celointernátne stretnutie spojené s ocenením najaktívnejších žiakov – 1.–3. roč., 

 14. 6. – loptové hry na školskom dvore, 

 21. 6. – opekačka na školskom dvore. 
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-  údaje o činnosti vedúceho študijných odborov pre podnikanie a obchod 

 

 študijné odbory:  

  

 6341 M  škola podnikania – ŠkVP Business academia (4. ročník) 

                                    ŠkVP Ekonomicko-právne služby a poradenstvo (1. – 4. ročník) 

 

 6329 M 01 Obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 
        ŠkVP - Ekonomika a podnikanie v medzinárodnom obchode 

 

vedúca študijného odboru: Ing. A. Fertaľová, v.z. Ing. I. Džoganíková 

 

V  školskom roku 2015/2016 vedúca študijných odborov, v spolupráci s vedúcimi PK a 

odbornými učiteľmi v jednotlivých študijných odboroch, sa zameriavali predovšetkým na 

prepojenie teoretického a praktického vzdelávania, sledovanie aktualizácie a realizácie 

školských vzdelávacích programov v jednotlivých predmetoch, sledovanie inovácie 

v pedagogických dokumentoch v súlade so zmenami v štátnom vzdelávacom programe. 

 

Predmetom činnosti bolo: 

- prerokovanie aktuálnych problémov v súvislosti so študijnými odbormi, 

- prehodnotenie učebných plánov jednotlivých študijných odborov v súlade so ŠVP,  

- aktualizácia a prispôsobenie tematických plánov požiadavkám a súčasným trendom 

marketingovej praxe, 

- propagácia nových školských vzdelávacích programov na verejnosti, 

- koordinácia uplatňovania rozpisu učiva podľa školského vzdelávacieho programu, 

- prehodnotenie učebných plánov na školský rok 2016/2017, jednotlivých študijných 

odborov, zohľadňovanie požiadavky trhu práce a zmeny legislatívy pri aktualizácii 

učebných plánov,  

- prípravu a realizáciu odbornej zložky maturitných skúšok v oboch štud. odboroch,  

- prípravu obsahu a foriem odborných praxí a ich realizáciu. 

 

 

-  údaje o činnosti vedúceho študijných odborov pre ekonomiku 

 

študijný odbor:  

 

6325 M Ekonomické lýceum - (ŠkVP)  Ekonomické lýceum pre medzinárodné podnikanie   

 

vedúca študijného odboru: Ing. I. Džoganíková 

 

V  školskom roku 2015/2016 vedúca študijného odboru v spolupráci s vedúcimi PK          

a odbornými učiteľmi v jednotlivých študijných odboroch, sa zameriavali predovšetkým na   

sledovanie aktualizácie a realizácie školských vzdelávacích programov v jednotlivých 

predmetoch. 

Pri uplatňovaní ŠkVP dbali na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania              

a  sledovanie aktuálnych zmien v štátnom vzdelávacom programe. 

 

Predmetom činnosti bolo: 

- prerokovanie inovácie učebných plánov jednotlivých študijných odborov, v súlade so 

ŠVP,  
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-  priebežné dopĺňanie odbornej literatúry pre potreby vyučujúcich odborných predmetov, 

- skvalitňovanie vyučovacieho procesu, 

- aktualizácia   a adaptácia   tematických  plánov  požiadavkám   a trendom  ekonomickej  

praxe,  trhu práce, 

- koordinácia uplatňovania rozpisu učiva podľa školského vzdelávacieho programu, 

- prípravu obsahu a formy odbornej praxe a jej realizáciu. 

 

 

-  údaje o činnosti vedúceho študijných odborov pre cestovný ruch 

 

Študijné odbory:  

6405 K PMCR -  pracovník marketingu blok cestovný ruch  – 4. ročník 

ŠkVP: Marketing a služby v cestovnom ruchu 

6324 M MRCR -  manažment regionálneho cestovného ruchu – 1. až 4. ročník 

ŠkVP: Manažment a tvorba produktov cestovného ruchu 

 

vedúca študijných odborov:  RNDr, Ing. Vavreková 

 

V šk.r. 2015/16 sa vedúca študijných odborov spoločne s učiteľmi odborných predmetov  

zameriavala na:  

- zvyšovanie odborných vedomostí a zručností žiakov daných študijných odborov, 

- prípravu a realizáciu odbornej zložky maturitných skúšok v oboch štud. odboroch,  

- prípravu obsahu a foriem odborných praxí a ich realizáciu, 

- priebežné dopĺňanie odbornej literatúry pre potreby vyučujúcich odborných 

predmetov, 

- komunikáciu s učiteľmi cudzích jazykov, dejín kultúry, ekonomických predmetov, 

administratívy a korešpondencie, aplikovanej informatiky s cieľom zosúladiť 

požiadavky a skvalitniť obsah vzdelávania, 

- zaradenie environmentálnej výchovy ako prierezovej témy do študijných odborov 

zameraných na cestovný ruch. 

       Konzultovala možnosti a obsah predmetu konverzácia v cudzom jazyku s vyučujúcimi 

anglického jazyka s cieľom prípravy žiakov na možnú prax v oblasti služieb v zahraničí.  

       Koordinovala prípravu materiálov pre Školské vzdelávacie programy študijných odborov 

manažment regionálneho cestovného ruchu a pracovník marketingu - cestovný ruch.   

       V rámci programu Erasmus+ bol vypracovaný a schválený projekt „Poznanie cez 

skúsenosti“ určený mobilitám učiteľov odborných predmetov a učiteľom jazykov.  

       14 žiakov  sa v priebehu mesiacov máj – september 2016 zúčastnilo praxe v zahraničí na 

základe spolupráce s pracovnou agentúrou Global contract, s.r.o. Žiaci pracovali v hotelových 

službách v meste Paphos na Cypre, 2 žiačky v nemeckom meste Weiblingen. Pre všetkých 

účastníkov zahraničných mobilít zabezpečila vedúca študijných odborov dokument Europass 

mobility. 

       Vedúca študijných odborov usilovala o propagáciu študijných odborov PMCR a MRCR 

v regionálnych elektronických ako aj klasických tlačených médiách. Informácie o študijných 

odboroch MRCR a PMCR sa podarilo prezentovať prostredníctvom regionálneho vysielania 

rádia Regína v čase konania PČOZ MS, na internetovej stránke PSK a stránke školy. 

Realizácia PČOZ MS v študijných odboroch MRCR a PMCR skupinovou formou riešením 

komplexnej úlohy je dobrou príležitosťou pre zviditeľnenie študijných odborov aj školy. 

Propagácia školy a súčasne zvyšovanie odbornej prípravy žiakov bola zabezpečená aj 

spoluprácou s inštitúciami pôsobiacimi v meste, resp. na Slovensku: Prešovská regionálna 
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komora SOPK, Odbor kultúry MsÚ Prešov, ŠG, Krajské múzeum, STM Košice, SACR, 

Ľubovnianske múzeum – Hrad v Starej Ľubovni, OOCR Severný Spiš, JASR a iné. 

      Pre zvýšenie odbornej prípravy v uvedených odboroch boli zorganizované odborné kurzy: 

barmanský, kurz animátora voľného času. Absolventi kurzov získali certifikáty, ktoré ich 

oprávňujú k výkonu daných činností resp. dávajú priestor pre budúce podnikateľské aktivity 

absolventov.   

      Ako vedúca PK a garant uvedených študijných odborov podporovala zapojenie učiteľov 

a žiakov do odborných súťaží: SOČ, Môj nápad pre región, Vitajte v našom regióne a pod. 

Podľa aktuálnych výziev usilovala o vypracovanie projektov, ktoré by predstavovali ďalšie 

možnosti zvyšovania atraktívnosti odborov pre žiakov a získania odborných vedomostí a 

skúseností pre odborných učiteľov.  

        

  

-  údaje o činnosti vedúceho študijného odboru styling marketing 

 

Študijný odbor:  3158 M styling marketing  

 

Školský vzdelávací program (ŠkVP): Imidž, kreativita a poradenstvo 

 

vedúca študijných odborov:  Mgr. Štefánia Ondričková 

 

V  školskom roku 2015/2016 garant študijných odborov, v spolupráci s odbornými 

učiteľmi v študijnom odbore   3158 M styling marketing  činnosť zameriavali na prepojenie 

teoretického a praktického vzdelávania, sledovanie aktualizácie a realizácie školských 

vzdelávacích programov v jednotlivých predmetoch, sledovanie inovácie v pedagogických 

dokumentoch v súlade so zmenami v štátnom vzdelávacom programe. 

 

Činnosť bola zameraná na: 
 

- prehodnotenie ŠkVP spojené s ich korekciou  pre študijný odbor 3158 M Imidž, 

kreativita a poradenstvo, 

- prehodnotenie učebných plánov v jednotlivých ročníkoch študijného odboru,  

- koordináciu uplatňovania rozpisu učiva podľa školského vzdelávacieho programu, 

- aktualizáciu a prispôsobenie tematických plánov požiadavkám a súčasným trendom 

v oblasti stylingu a  marketingu, 

- inováciu odborných predmetov školských vzdelávacích programov, 

- uplatnenie Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2015/2016, na 

implementáciu „Národného štandardu finančnej gramotnosti“ do školského 

vzdelávacieho programu, 

- zohľadňovanie požiadaviek trhu práce a zmien legislatívy pri aktualizácii učebného 

plánu. 

 

-  údaje  o činnosti vedúceho študijného odboru umeleckých predmetov 

 

8298 M odevný dizajn  - školský vzdelávací program (ŠkVP) Odevná tvorba 

8299 M  dizajn interiéru - školský vzdelávací program (ŠkVP) Interiérová tvorba 

 

vedúca študijných odborov: PeadDr. Mgr. A. Simková 
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 V   školskom  roku  2015/2016  garant  študijných  odborov,  v spolupráci  s ostatnými 

vedúcimi  PK  a  odbornými  učiteľmi  v jednotlivých  študijných  odboroch  sa  

predovšetkým zameriavali na kontinuitu teoretického a praktického vzdelávania, sledovanie 

aktualizácie a realizácie  školských  vzdelávacích  programov  v jednotlivých  predmetoch.  

 Monitoring inovácie  v pedagogických  dokumentoch  v súlade  so  zmenami  v štátnom  

vzdelávacom programe a účinnejšej propagácii všetkých umeleckých študijných odborov.  

Predmetom činnosti bolo : 

- inovácia odborných predmetov školských vzdelávacích programov, 

- zohľadňovanie  požiadavky  trhu  práce  a  zmeny  legislatívy  pri  aktualizácii  

učebného plánu, 

- reklasifikácia učebných plánov jednotlivých študijných odborov, 

- aplikácia rozpisu učiva podľa školského vzdelávacie programu,  

- kompletizovanie školských vzdelávacích programov, 

- aktualizácia   a adaptácia   tematických  plánov  požiadavkám   a trendom   praxe,  trhu  

práce, 

- skvalitňovanie vyučovacieho procesu, 

- umelecký študijný odbor 8266 M Nástenná  maľba v architektúre a jeho úspešná 

implementácia do umeleckých študijných odborov našej školy ako aj hľadanie nových 

zaujímavých študijných odborov, 

- analýza stavu umeleckého odboru odevný dizajn a dizajn interiéru, 

- zatraktívnenie študijného odboru odevný dizajn, 

- estetická úprava interiéru školy. 

 

 

- údaje o výchovnom poradenstve 

 

Výchovný poradca: Ing. Marta Drabová 

 

SEPTEMBER: 

- vypracovanie správy a plánu výchovného poradenstva,  

- oboznámenie žiakov 1.roč. s výchovným poradenstvom na škole, sledovanie žiakov 

1.roč. v adaptácii na nové podmienky,  

- kontaktovanie individuálne začlenených žiakov 1. ročníka, sumarizácia žiadostí, 

kontaktovanie špeciálnych pedagógov zo ZŠ, vyžiadanie dokumentácie,  

- poradenské rozhovory s individuálne začlenenými žiakmi 4. ročníka o podmienkach 

vykonania maturitnej skúšky, 

- pohovory so žiakmi nerešpektujúcimi školský poriadok, 

- účasť na porade výchovných poradcov. 

 

OKTÓBER: 

- 1.10. - úvodná informačná beseda zo žiakmi 4. ročníka k prihláškam na VŠ a VOŠ, 

- 1.10. - predstavenie „Obchodovanie s ľuďmi“ v kine Skala (25 žiakov), 

- 20.10. - účasť III.C triedy na DOD VÚC Prešov, 

- práca s individuálne začlenenými žiakmi – kontaktovanie rodičov, kontrola a doplnenie 

dokumentácie, vypracovanie IVVP, zaslanie žiadostí na kontrolné vyšetrenia, konzultácie 

s vyučujúcimi jednotlivých predmetov, 

- konzultácie so špeciálnou pedagogičkou, 

- zaslanie objednávok na prednášky,   

- realizácia a vyhodnotenie dotazníka o adaptácii žiakov 1. ročníka. 
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NOVEMBER: 
- 9.11. - organizácia predstavenia s protidrogovou tematikou v kine Skala (15 žiakov), 

- individuálne konzultácie s učiteľmi ohľadom individuálne začlenených žiakov, 

- rozhovory so žiakmi 1. ročníka na tému výsledkov adaptačných dotazníkov, 

- pohovory so žiakmi a zákonnými zástupcami. 

 

DECEMBER: 

- 22.12. – II.A trieda – rozhovor o nástrahách sociálnych sietí, trestnej zodpovednosti 

a kyberšikane, 

- realizácia a vyhodnotenie dotazníka zameraného na možné prejavy šikanovania v 2. 

ročníku, 

- účasť výchovnej poradkyne na informačnom stretnutí s pracovníkmi spoločnosti SCIO na 

tému národných porovnávacích skúšok, 

- poradenské rozhovory ohľadom podmienok štúdia na VŠ. 

 

JANUÁR: 

- pohovory s neprospievajúcimi žiakmi a ich zákonnými zástupcami,  

- riešenie dokumentácie integrovaných žiakov v Súkromnej špeciálno-pedagogickej 

poradni, 

- poradenské rozhovory ohľadom podmienok štúdia na VŠ.  

 

FEBRUÁR: 

- 3. 2. – účasť 35 žiakov 4. ročníka na prezentačnej výstave VŠ v DK Prešov, 

- 8.-12. 2. – inštruktážne besedy pre jednotlivé triedy 4. ročníka k prihláškam na VŠ, 

- 22. a 25. 2. – besedy pre jednotlivé triedy 4. ročníka s pracovníčkami ÚPSVaR, 

- poradenské rozhovory pre rodičov žiakov 9. ročníka,  

- pohovory a poradenské rozhovory so žiakmi a zákonnými zástupcami.  

 

MAREC: 

- 1.3. - besedy na tému „Obchodovanie s ľuďmi“ pre všetky triedy 3. a  4. ročníka –, 

realizovali psychologičky s CPPPaP, 

- konzultácie a overovanie prihlášok na VŠ,  

- pohovory so žiakmi a zákonnými zástupcami.  

 

APRÍL: 

- 26.4. – návšteva divadelného predstavenia „Jana z Arku“ v DJZ Prešov, 

- 27.4. - zasadnutie výchovnej komisie – riešenie neprospievajúcich žiakov, 

- spracovanie štatistiky podaných prihlášok na VŠ, 

- pohovory so žiakmi a zákonnými zástupcami.  

 

MÁJ: 

- zaslanie žiadostí o rediagnostiku integrovaných žiakov, ktorí budú maturovať v školskom 

roku 2016/2017,  

- poradenské rozhovory so žiakmi 4. ročníka na tému trh práce, 

- poradenské rozhovory so žiakmi a zákonnými zástupcami.  

 

JÚN: 

- 28.6. - organizácia slávnostnej akadémie a filmového predstavenia, 

- 29.6. – beseda na tému „Imunológia a význam očkovania“ pre žiakov 3. ročníka, 

realizovali pracovníci NÚVZ 
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- vyhodnotenie činnosti výchovného poradenstva v uplynulom školskom roku.   

 

Výchovná poradkyňa priebežne: 

- viedla dokumentáciu výchovného poradenstva a dokumentáciu individuálne začlenených 

žiakov so ŠVVP,  

- venovala pozornosť systematickej informačnej činnosti významnej pre voľbu ďalšieho 

štúdia žiakov a prípravy na povolanie,  

- sledovala absenciu žiakov a v spolupráci s TU a zákonnými zástupcami žiaka riešila 

neospravedlnenú absenciu,  

- úzko spolupracovala a sprostredkovávala žiakom kontakt s príslušným Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, zabezpečovala odborné 

vyšetrenia a sledovala ako sa odporúčania vyšetrení realizujú v praxi,  

- formou neformálnych rozhovorov usmerňovala správanie žiakov a viedla ich k tolerancii, 

rešpektovaniu a dodržiavaniu ľudských práv. 
 

 

- údaje o výchove k manželstvu a rodičovstvu 

 

Koordinátor : Ing. Marta Drabová. 

 

OKTÓBER: 

- 26. a 27. 10. – beseda pre žiakov 2. ročníka na tému „Poruchy príjmu potravy (anorexia, 

bulímia, zdravý životný štýl)“, prednášajúca Dr. Bačová z CPPPaP Prešov, 

 

NOVEMBER: 

- 13. 11. – beseda pre žiakov II.C triedy na tému výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

(Mgr. Buzalková – CPPPaP Prešov), 

- 19.11. – testovanie 50 žiakov 4. ročníka ohľadom sexuálneho zneužívania (VŠZaSP sv. 

Alžbety, doc. Karkošková, – celoslovenský výskum). 
 

DECEMBER: 

- zapojenie sa do kampane Červené stužky – besedy v I.B a II.D triede (Ing.Drabová), 

organizácia celoškolského volejbalového turnaja, cena za najaktívnejšiu školu kampane 

(zorganizovala PaedDr. Kamenická).                                                                                           
                                            

JÚN: 

-    27.6. - besedy pre chlapcov a dievčatá 1. a 2. ročníka na tému „S tebou o tebe“, realizovala         

 p. Čolláková – zdravotná sestra. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu bola v školskom roku 2015/2016 súčasťou 

prierezových tém odborných predmetov, ale najmä súčasťou tématických plánov slovenského 

jazyka a literatúry, občianskej výchovy, etiky, náboženstva, psychológie a sociológie 

a triednických hodín. Témy boli zamerané na sexuálnu problematiku, prípravu na manželstvo 

a rodičovstvo a poskytovanie žiakom informácií z oblasti zdravotno-sexuálnej  s prízvukom   

na morálne hodnoty a zodpovedný prístup k životu. 

 

 

- údaje o činnosti žiackej rady pri ŠI  

 

Zloženie členov: Predsedníčka žiackej rady -   Filipová Monika 
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                             Podpredsedníčka žiackej rady -   Knutová Erika 

                                                                                   Felcmanová Sandra 

 

                               Členovia žiackej rady -  Fečkaninová Kristína 

                                                                                  Lichvarčíková Simona 

                                                                                  Veliká Viktória 

                                                                                  Hovančíková Daniela   

                                                                                  Verbovancová Natália   

                                                                                                                                                                                                                                            

Koordinátor žiackej rady - Mgr. Ligdayová Iveta 

 

Aktivity ŽR v ŠI počas  školského roka: 

 

SEPTEMBER 

- celointernátne  stretnutie  žiakov, internátny poriadok, režim dňa a BOZP, 

- Deň srdca návšteva Aquacity, 

- zdravý životný štýl, 

- prehliadka centra mesta  žiakmi 1.ročníkov. 

 

OKTÓBER 

- farebná jeseň v ŠI, 

- imatrikulácia prvákov v školskom internáte, 

- volejbalový turnaj v ŠI, 

- Svetový deň knižníc. 

NOVEMBER 
- „Floorbal áno – drogy nie“ - svetový deň AIDS, 

- deň študentstva - to nie je len deň voľna (osveta), 

- Študentský ples v školskom internáte - 11. Ročník. 

 

DECEMBER 

- Športová olympiáda medzi výchovnými skupinami,  

- Mikuláš v ŠI, 

- ukážka slávnostného prestierania (vianočné, novoročné), 
- vianočná večera - dodržiavanie vianočných tradícií v školskom internáte. 

 

JANUÁR  
- novoročný stolnotenisový turnaj, 

- oslobodenie mesta PREŠOV -  (19.1. 1915) – osveta, 

- 25. január „Medzinárodný deň bez  internetu“- poďme si spoločne zacvičiť, 

- návšteva divadelného predstavenia (malá scéna DJZ). 

 

FEBRUÁR 

- Valentínske pero a Valentínky pre teba,  

- Karneval v ŠI,  

- futsalový turnaj v ŠI, 

- návšteva Aquacity Prešov. 

 

MAREC 

- MDŽ – prečo sláviť tento deň, 

- Marec mesiac knihy- kvíz žiakov v ŠI, 
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- florbalový turnaj v ŠI. 

 

APRÍL 
- nohejbalový turnaj v ŠI,  

- Apríl mesiac lesov -  (kvíz, osveta), 

- Veľká noc v ŠI- tradícia s prítomnosťou sa snúbi.... 

 

MÁJ 

- Majáles v školskom internáte,  

- vítanie jari -opekačka a športové aktivity na školskom dvore, 

- bedmintonový turnaj v ŠI,  

- návšteva vojenského útvaru, 

- kooptácia členov výboru ŽR ŠI. 

 

JÚN 

- opekačka a športové aktivity na školskom dvore, 

- návšteva Aquacity Prešov, 

- vyhodnotenie činnosti ŽR ŠI. 

 

 

- údaje o stravovacej komisii  
 

Zloženie členov: 

        Predsedníčka: Iveta Demjaničová 

 

        Členovia:        Mgr. Edita Šebejová 

                                Ľudmila Paduková 

                                Terézia Jakubčová 

                                Bc. Jana Pistráková 

 

        Členovia pomocného orgánu: 

                                Mgr. Ľudmila Vargovčíková - vychovávateľ 

                                Ing. Slávka Centeková – učiteľ 

                                Barbara Bodnárová – 4.r. 

                                Monika Filipová – 3.r. 

                                 

 

      Stravovacia komisia v tomto zložení, pracovala podľa vopred vypracovaného plánu. 

Zasadnutia stravovacej komisie počas školského roka sa uskutočnila jeden krát. Na tomto 

zasadnutí boli riešené návrhy a pripomienky na školské stravovanie a to zo strany 

pedagogických pracovníkov, stravníkov školskej jedálne a žiakov stravujúcich sa v školskej 

jedálni. 

 

FEBRUÁR 

- na zasadnutí stravovacej komisie sa predložili návrhy na zlepšenie stravy, názory 

a postrehy stravníkov, vyjadrenie ich spokojnosti ( nespokojnosti), 

- organizácia ,, Týždeň zdravej výživy,,  kde  bolo  zrealizované formou plagátov, 

výstavných plagátov, reklamných materiálov, názorných košov ovocia a zeleniny, 

- počas týždňa cez obedňajšiu prestávku bola pripravená ochutnávka rôznych druhov 

ovocných a zeleninových chuťoviek, školská jedáleň ponúkla stravníkom jedálny lístok 
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zostavený z produktov ovocia, zeleniny, rýb a mlieka. Počas vydávania obedov na 

spríjemnenie stravovania bola púšťaná hudba, ktorá príjemne pôsobila na stravujúcich. 

 

 

- údaje o škodovej komisii 

 

V školskom roku 2015/2016 riešila škodová komisia tieto prípady:  

 

- poškodenie 2 ks hasiacich prístrojov  

Škodu spôsobili žiaci 4.A triedy a to úmyselným poškodením hasiacich prístrojov. Výška 

škody bola 12,00 €. Škodová komisia navrhla, aby škodu vo výške 12,00 € uhradili žiaci 4.A. 

Sumu vo výške 12,00 €  odviedla výchovná poradkyňa školy Ing. Marta Drábova do pokladne 

školy.  

- odcudzenie slovníkov   

Škodu spôsobil  neznámy páchateľ, lebo slovníky po ukončení maturitných skúšok boli 

uložené v zborovni školy, kde majú prístup 40 pedagogickí zamestnanci. Škoda pre školu 

vznikla v sume 113,54 €. Nakoľko nebolo zistené, kto odcudzil slovníky, škodová komisia 

rozhodla, že škoda bude nákladom pre školu.  

- zlámané vešiaky v šatni č. 105 

Škodu spôsobili  chlapci 2. ročníka. Zlomených bolo 5 vešiakov v šatni pri telocviční školy. 

Nakoľko sa nenašiel konkrétny žiak, ktorý škodu spôsobil, škodová komisia navrhuje, aby 

škodu vo výške 12,75 € uhradili chlapci z 2. ročníkov, ktorí v čase zistenia škody mali telesnú 

výchovu. Škodu odviedol do pokladne školy Mgr. Michal Čiernik.  

 

 

- údaje o environmentálnej výchove  

 

Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Dana Kancírová 

 

 Environmentálna výchovy ako výchova k ohľaduplnosti k životnému prostrediu,  jeho 

rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému, je dôležitou súčasťou 

výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. 

 V  školskom roku 20015/2016 sa v rámci environmentálnej výchovy na škole uskutočnili 

tieto aktivity: 

- zber alobalu a opotrebovaných v priebehu celého školského roku, 

- zber papiera : koniec júna 2015, po uprataní kabinetov a výzve triednych učiteľov pre 

 žiakov, vyzberaný papier za aktuálnu výkupnú hodnotu bude odvezený firmou 

 FECUPRAL – aktivita predlžená do konca septembra 2015. 

OKÓBER 

- prihlásenie sa a účasť v súťaži „Baterky na správnom mieste“ – Mgr. Kancírová, 

- prihlásenie sa a účasť v súťaži „Separujte s FECUPRALOM“ – Mgr. Kancírová, 

- zapojenie sa do  projektu „EKOSTOPA“ – Mgr. Kancírová, 

- zapojenie sa do reportérskej súťaže „Oči na stopkách“ v rámci edukačného programu Na 

 túru s NATUROU, ktorý zastrešuje SAŽP – Mgr. Kancírová. 

 

NOVEMBER - DECEMBER 

- premietanie filmov s environmentálnou problematikou „Dáždnik“, „Myslenie vody“, 

 „Odpad alebo Surovina“ v rámci predmetov EKO, ZEK – Mgr. Kancírová. 
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DECEMBER 

- premietanie filmov s environmentálnou problematikou „Dáždnik“, „Myslenie vody“, 

 „Odpad alebo Surovina“ v rámci predmetov EKO, ZEK – Mgr. Kancírová. 

 

MAREC 

- „Svetový deň vody“ - 22. marec pri príležitosti  „Svetového dňa  vody“ bola realizovaná 

 prednáška v rozhlase – Mgr. Kancírová, 

- na hodinách informatiky žiaci pracovali s internetovými stránkami: www.zodpovedne.sk, 

 www.bezpecnenainternete.sk, kde využívali environmentálne programy – Ing. Vrabľová. 

 

APRĹ 

- „Svetový deň Zeme“- 22. 4. 2013 – rozhlasová relácia – Mgr. Kancírová, 

- Zelený svet – súťaž Slovenskej agentúry životného prostredia v kategórii farebná 

 fotografia– RNDr. Ing. Vavreková. 

 

FEBRUÁR 

- príprava a realizácia besedy s Ing. M. Hrešovou, pracovníčkou pre environmentálnu  

 výchovu v Regionálnom centre ochrany prírody  v Prešove o Ramsarskom dohovore 

 o ochrane mokradí (2.2. – Svetový deň mokradí) pre žiakov II.B a I.D v rámci predmetov 

 GEO, CHE na ekologickú tému – RNDr. Vavreková. 

 

MÁJ 

- 27. 5. 2013 – II.B – ekologická vychádzka – Mgr. Kancírová, 

- v predmetoch EKO, ZEK žiaci spracovávali v PowerPointových prezentáciách tematické 

 celky:  voda, pôda, vzduch a národné parky Slovenska – Mgr. Kancírová. 

 

JÚN 

- v rámci KOČAZ-u pre žiakov 3. ročníka sa využívali prvky environmentálnej výchovy: 

 ochrana fauny a flóry – Mgr. Čiernik, PaedDr. Kamenická, 

- v rámci Dňa boja proti drogám (24.6.) navštívili žiaci našej školy ekocentrum  v Prešove 

 a Šarišský hrad – zorganizovala Mgr. Kancírová. 

 

 V budúcnosti máme záujem i naďalej  rozvíjať a skvalitňovať podujatia v oblasti 

environmentálnej výchovy.  
 

-  1.aa) údaje o teoretickom vyučovaní 
 

     V školskom roku 2015/16 na úseku teoretického vyučovania bol výchovno-vzdelávací 

proces zabezpečovaný v 17 – tich triedach dennou formou v dopoludňajších hodinách. 

Vzdelávanie prebiehalo v šiestich kombinovaných triedach pozostávajúcich z dvoch 

študijných odborov, jedna trieda bola kombinovaná z troch študijných odborov. Vyučovací 

proces zabezpečovalo 44 kvalifikovaných učiteľov vrátane riaditeľa školy a zástupcov, z toho 

20  pedagógov všeobecno-vzdelávacích predmetov a 24 pedagógov odborných predmetov. 

Všetci učitelia vrátane vedúcich PK boli priamo riadené zástupkyňou riaditeľa pre teoretické 

vzdelávanie PaedDr. Máriou Havrillovou a zástupkyňou riaditeľa pre praktické vyučovanie 

a odborné predmety Ing. Máriou Sotákovou. 

 

Kombinované triedy: 

I. A – triedna učiteľka  Ing. Slávka Centeková – študijný odbor odevný dizajn (ODD) a dizajn  

           interiéru (DIN)  

http://www.zodpovedne.sk/
http://www.bezpecnenainternete.sk/
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II. A – triedny učiteľ Ing. Miroslav Vrabeľ – študijný odbor odevný dizajn (ODD) a dizajn  

           interiéru (DIN)  

II. B – Ing. Iveta Džoganíková – škola podnikania (ŠP) a ekonomické lýceum (EKL)   

II. D – Mgr. Ingrid Šoltysová – manažment regionálneho cestovného ruchu (MRCR) a styling   

           a marketing (STM) 

III. A – triedna učiteľka Mgr. Zuzana Dupaľová – študijný odbor odevný dizajn (ODD) a  

            dizajn interiéru (DIN)  

III. D – Ing. Zuzana Vojtková – manažment regionálneho cestovného ruchu (MRCR),   

            pracovník marketingu (PM)  a styling a marketing (STM) 

IV. E – triedna učiteľka Ing. Alena Kohútová – študijný odbor pracovník marketingu (PM)  

           a styling  a marketing (STM) 
 

     Na škole pracovali tri predmetové komisie všeobecnovzdelávacích predmetov – PK 

spoločenskovedných predmetov, PK cudzích jazykov a  PK prírodovedných predmetov a päť 

predmetových komisií odborných predmetov – PK umeleckých predmetov, PK predmetov pre 

ekonomiku, podnikanie a manažment, PK pre cestovný ruch,  PK predmetov odevného 

zamerania a PK IT. Uvedené metodické orgány školy koordinovali prácu učiteľov, riešili 

základné otázky týkajúce sa výchovy a vzdelávania, pracovali podľa štatútu predmetovej 

komisie. 

     Delené vyučovanie bolo využívané vo všeobecnovzdelávacích predmetoch v jednotlivých 

triedach na hodinách cudzieho jazyka, náboženskej výchovy, informatiky, v predmete telesnej 

a športovej výchovy. Vyučovanie etickej výchovy a telesnej výchovy chlapcov bolo 

realizované spájaním žiakov z rôznych tried v rámci jedného ročníka. Vyučovanie druhého 

cudzieho jazyka prebiehalo súbežne vo všetkých triedach  podľa jednotlivých ročníkov, kde 

žiaci študovali jazyk na základe výberu z ponuky piatich jazykov (anglický, nemecký, 

francúzsky, ruský a španielsky). V kombinovaných triedach  bolo uplatňované delené 

vyučovanie v odborných predmetoch podľa jednotlivých študijných odborov.  

 

Tematické plány 

      Vyučujúcimi všetkých predmetov boli vypracované rámcové tematické plány, ktoré 

vychádzajú z učebných osnov, ktoré sú súčasťou Školských vzdelávacích programov (ŠkVP) 

podľa odborov a zamerania. Tematické plány (TP) boli označené číslom schvaľovacej 

doložky a číslom Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu príslušných študijných 

odborov v súlade s požiadavkami ŠPÚ a  ŠIOVu. Na začiatku školského roka boli TP 

prediskutované a schválené  na zasadnutiach jednotlivých predmetových komisií a podpísané 

vedúcimi PK. Zároveň boli odsúhlasené príslušným zástupcom a schválené riaditeľom školy.  

 

Zhodnotenie hospitačnej a kontrolnej činnosti 

     Na teoretickom vyučovaní bolo vykonaných 24 hospitácií a kontrol. Hospitácie boli 

zamerané na kvalitu a úroveň vyučovania, prácu všeobecnovzdelávacích učiteľov, interakciu 

so žiakmi, využívanie učebných pomôcok, nových foriem a metód práce, plnenie tematických 

plánov. Po každej hospitácii bol vykonaný pohospitačný rozhovor zástupcu riaditeľa s daným 

učiteľom so zhodnotením, boli vyzdvihnuté pozitíva v práci učiteľa, prediskutované chyby. 

Z hospitácií bol vykonaný záznam. 

     Kontrola v uplynulom školskom roku bola zameraná na správnosť vedenia pedagogickej 

dokumentácie, vedenia triednych kníh, záznamov, zapisovania zastupovaných hodín. Taktiež 

bola vykonávaná kontrola vedenia triednych výkazov a katalógových listov triednymi 

učiteľmi.  Kontrola bola zameraná aj na plnenie povinností učiteľa vykonávajúceho dozor a 

na dodržiavanie pracovnej disciplíny učiteľov. 
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     Hospitácie a kontroly boli vykonávané za účelom skvalitnenia práce, výučby, interakcie, 

komunikácie so žiakmi, inovácie vyučovacích metód a foriem práce, vyzdvihnutia pozitív 

a ocenenia  metód práce učiteľov. Zároveň boli vhodným momentom pre analýzu, následné 

prehodnotenie a zmenu postupov v práci učiteľa. 

 

 

1.ab) údaje o praktickom vyučovaní a odborných predmetoch teoretického vyučovania 

 
 Odborné vzdelávanie v školskom roku 2015/2016 sa realizovalo v 7 študijných odboroch.   

Vyučovanie  odborných predmetov zabezpečovalo 24 odborných učiteľov, odborný výcvik 

zabezpečovali 1 majsterka odbornej výchovy a 1 odborná učiteľka. Učitelia odborných 

predmetov zabezpečovali aj realizáciu  predmetu odborná prax v študijných odboroch 

manažment regionálneho cestovného ruchu, škola podnikania, dizajn interiéru a styling a 

marketing. Po prvý krát sa žiaci v študijnom odbore  škola podnikania zúčastnili aj priebežnej 

praxe, jeden deň v týždni. 

 

Teoretické a odborné vzdelávanie  

 

Odborné predmety 

 Vyučovanie odborných predmetov zabezpečovali kvalifikovaní odborní učitelia , ktorí  

zvládli vyučovanie odborných predmetov na veľmi dobrej  úrovni, čo sa prejavovalo 

priebežnými výsledkami žiakov, výsledkami odborných súťaži ako  aj výsledkami 

maturitných skúšok. Na vyučovanie odborných predmetov sa v maximálne  miere využívali 

odborné učebne a to  odborná učebňa pre školu podnikania, cestovný ruch,  dizajn interiéru, 

styling a marketing, dva ateliéry a štyri dizajnérske štúdia.  

 V spolupráci  s ďalšími dvoma školami na Slovensku naďalej prebieha experimentálne  

overovanie študijného odboru dizajn interiéru a nástenná maľba v architektúre, ktoré výrazne 

obohatil skladbu študijných  odborov na škole. Skladba odborných predmetov a ich obsahové 

zameranie si však vyžadovala nielen  vysokú profesionalitu vyučujúcich ale aj neustále 

zlepšovanie materiálno- technického zabezpečenia. Prácu odborných učiteľov a majstrov 

odbornej výchovy metodicky usmerňovalo päť  predmetových komisií. Predmetová komisia 

ekonomických predmetov, umeleckých predmetov,  odevných predmetov, predmetov 

cestovného ruchu a predmetová komisia informačno - komunikačných technológií, ktoré 

pomáhali pri vypracovaní  tematických plánov, pri príprave a realizácie odborných súťaží, pri 

príprave dokumentácie k  maturitným skúškam a pracovali podľa štatútu predmetovej 

komisie. Predmetové komisie sa  podieľali na riešení aktuálnych problémov podávaním 

podnetných návrhov pri vypracovaní  školských vzdelávacích programov, pri realizácii 

výchovno- vzdelávacieho procesu a boli  nápomocné pri riešení špecifických úloh.  

Praktické odborné vzdelávanie 

 Odborné vzdelávanie praktického charakteru sa realizovalo hlavne s cieľom nadobúdania  

odborných zručnosti a návykov s maximálnym dôrazom na prepojenie teórie s praxou. 

 

Odborný výcvik 

 Predmet odborný výcvik sa vyučoval v jednom študijnom odbore: - pracovník  

marketingu.  Realizoval sa v zmluvných prevádzkach a tiež v odbornej učebni pre cestovný 

ruch  v priestoroch školy pod vedením majsterky odbornej výchovy a odbornej učiteľky v 

súlade so ŠkVP. Odborný  výcvik v prevádzkach prebiehal na základe „Dohody o realizácií 

.....“ na týchto prevádzkach: 

1. LINEAS s.r.o. so sídlom Budovateľská 14,  08001 Prešov 

2. REGIONÁLNA RADA MLÁDEŽE PREŠOVSKÉHO KRAJA, Čapajevova 9 , Prešov 
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3. UNION poisťovňa, a. s. so sídlom Hlavná 23, 080 01 Prešov 

4. STEX, spol. s r.o. so sídlom Hlavná 78, 080 01 Prešov, CA IBIS 

5. PEJTR  so sídlom: Vajanského 57, 080 01 Prešov  

6. Františka Ferencová  – CK FRANKA TOUR so sídlom: Hlavná 79, 080 01 Prešov 

7.  Krajské múzeum v Prešove so sídlom Hlavná 86, 080 01 Prešov 

8. Hvezdáreň a planetárium Prešov so sídlom Dilongova 17, 080 01 Prešov 

9.  Šarišská galéria v Prešove so sídlom Hlavná 51, 080 01 Prešov 

10. SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM  - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove so sídlom 

 Masarykova 10, Prešov. 

 

Odevná tvorba  

 Žiaci študijných odborov odevný dizajn /ODD/ a styling a marketing /STM/ sa 

zdokonaľovali v praktickej príprave na hodinách odevnej tvorby v školských dizajnérskych 

štúdiách a ateliéroch pod vedením odborných učiteľov. V mesiaci október sa realizoval 

maliarsky plenér pre žiakov študijného odboru odevný dizajn a dizajn interiéru za účasti 

žiakov a pedagógov partnerskej školy z Ústi nad Orlici z Česka. Výsledky prác žiakov boli 

vystavené v AG galérií a následne aj na výstave v Ústi nad Orlici. Žiaci týchto študijných  

odborov absolvovali aj klauzurné práce a projektové cvičenia v súlade so ŠkVP a učebnými 

plánmi v dizajnérskych štúdiách v priestoroch školy. V študijnom odbore styling a marketing 

sa realizovala v III. a IV. ročníku praktická príprava žiakov počas celého školského roka v 

predmete prax, ktorú zabezpečovali odborní učitelia. Výsledky prác žiakov boli prezentované 

v priestoroch školy.  

 

Dizajnérska prax, Navrhovanie 
 Žiaci I. až IV. ročníka študijného odboru dizajn interiéru rozvíjali svoje praktické  

zručnosti najmä v predmete dizajnérska prax a navrhovanie. Predmety sa vyučovali v 

priestoroch  školy v dizajnérskych štúdiách pod vedením odborných učiteľov. Výsledky  

žiackych ročníkových projektov boli prezentované na školskej výstave. Žiaci III. ročníka  

absolvovali v mesiaci máj súvislú odbornú prax vo firmách.  

 

Odborná prax  

 Predmet odborná prax bol zaradený do učebných plánov študijných odborov škola 

podnikania /ŠP/ a manažment regionálneho cestovného ruchu /MRCR/. Praktická príprava 

žiakov sa realizovala v súlade so ŠkVP formou dvojtýždňovej odbornej praxe. Žiaci II. a III. 

a IV.  ročníka študijného odboru škola podnikania vykonávali odbornú prax vo firmách, ktorú 

si zabezpečili sami a s ktorými následne škola uzavrela „ Dohodu....“. Rovnako bola 

zabezpečená odborná prax III. a IV. ročníka študijného odboru manažment regionálneho 

cestovného ruchu. Žiaci I. a II. ročníka študijného odboru manažment regionálneho 

cestovného ruchu vykonávali odbornú prax priamo pod vedením odborných učiteľov formou 

exkurzií. Kontrolou, spracovaním dokumentácie a hodnotením žiakov odbornej praxe boli 

poverení odborní učitelia. Na základe Zmluvy o spolupráci medzi SOŠP a agentúrou Global 

Contract, s.r.o. 13 žiakov absolvovalo zahraničnú odbornú prax v zariadeniach cestovného  

ruchu na Cypre.  Pre kvalitnú odbornú prípravu žiakov bol na škole zrealizovaný baristický a   

barmanský kurz. Odborné vzdelávanie v rámci praktickej prípravy bolo  v súlade so školským 

vzdelávacím programom obohacované o iné formy vyučovania ako sú  tematické exkurzie, 

návštevy odborných podujatí, odborné prednášky a inštruktáže, besedy s odborníkmi z praxe, 

triedne súťaže a pod. Cieľom týchto foriem vyučovania bolo prepojenie teoretických 

vedomosti s praxou v reálnom živote. 
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Prezentácia školy na verejnosti 

 Úsek praktického vyučovania a odborných predmetov sa rôznymi aktivitami výrazne  

podieľal na prezentácii školy. Žiaci študijných odborov odevný dizajn a styling a marketing 

prezentovali školu predovšetkým v odevnej tvorbe na celoslovenskej súťaži MLM. Zhotovené 

modely boli prezentované módnymi prehliadkami v rámci prezentačného  programu aj na 

základných školách a iných podujatiach organizovaných pre verejnosť školou alebo inými 

inštitúciami. Žiaci študijných odborov so zameraním na cestovný ruch úspešne prezentovali 

školu na celoslovenských súťažiach Vítajte v našom regióne.. Podieľali sa na zabezpečení 

podujatí spojených so službami v oblasti stravovania  a ubytovania v priestoroch školy. 

Aktívne sa zapojili aj do podujatí organizovaných mestom  a inými inštitúciami. Žiaci 

študijného odboru škola podnikania úspešne prezentovali školu na medzinárodnom veľtrhu 

cvičných firiem v Bratislave. Žiaci študijného odboru pracovník marketingu úspešne 

prezentovali školu na celoslovenskej v darčekovom  balení. Odborní učitelia zapojili žiakov 

našej školy aj do SOČ  a mediálnych súťaži. Odbornou prezentáciou sa nám tak podarilo 

dostať do povedomia  verejnosti  ako škola orientujúca sa na študijné odbory. 

 

Kontrolná a hospitačná činnosť 

 Na úseku praktického vyučovania a odborných predmetov bola vykonávaná kontrolná a 

hospitačná činnosť počas celého školského roka podľa vypracovaného plánu.  Bolo 

vykonaných 27 kontrol, z ktorých bol vyhotovený záznam o kontrole. Kontroly boli  

zamerané na kontrolu pedagogickej dokumentácie ako aj na prácu v predmetových  

komisiách, prácu učiteľov odborných predmetov, využívanie  triednických hodín, bezpečnosť 

pri práci, plnenie povinností učiteľa vykonávajúceho dozor, ako aj dodržiavanie pracovnej 

disciplíny učiteľov a majstrov .Hospitácie boli zamerané na úroveň vyučovania z hľadiska 

obsahu, metód a foriem  vyučovania a usmernenia po odbornej stránke, ako aj na 

presadzovania vzájomného  porozumenia medzi žiakmi a pedagógmi, no hlavne na 

zavádzanie nových aktivizujúcich  metód do vyučovacieho procesu. Bolo vykonaných 12 

hospitácií s vyhotovením záznamu.  Cieľom hospitácií bola vzájomná metodická a odborná 

pomoc, spolupráca, poradenstvo a konzultácie pre neustále skvalitňovanie výchovno - 

vzdelávacieho procesu odborných predmetov a praktického vyučovania na škole. Okrem 

plánovaných hospitácií sa vykonávali  priebežné ale aj náhodné kontroly počas celého 

školského roka. Pri kontrolnej a hospitačnej činnosti neboli zistené závažné nedostatky, pre 

ktoré by nemohol učiteľ odborných predmetov a majster odbornej výchovy vykonávať svoju 

pedagogickú činnosť.  

V závere školského roka bolo zrealizované hodnotenie  zamestnancov v súlade s § 52  zákona 

č. 317/2010 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a pracovným poriadkom školy vo veci hodnotenia. 

 

 

1.ac) údaje o  školskom internáte  
 

V školskom roku 2015/2016 v školskom internáte boli stanovené ciele, ktoré preferovali 

vzťah ku kultúre, k aktívnemu využívaniu voľného času, k tolerantnosti, k spolupráci, 

k aktívnemu občianstvu, k ľudských právam a základným slobodám, ku kultúrnym 

a národným hodnotám a tradíciám štátu, zdravému životnému štýlu, tvorivosti, k rozvoju 

samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie, rozvoju 

osobnosti a kritické riešenie konfliktov, vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. 

K dôležitým cieľom patrilo hľadanie nových kvalitnejších procesov výchovy 

a vzdelávania (tvorivé dielne, netradičné techniky, zážitkové metódy, antistresové techniky 

a iné), zvyšovanie čitateľskej gramotnosti u žiakov, k vedeniu žiakov k vytváraniu správnej 
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rovnováhy medzi ich právami, povinnosťami a zodpovednosťou. Vychovávatelia  pri svojej 

činnosti brali do úvahy skladbu žiakov vo výchovných skupinách, sociálne zloženie, ich 

mentalitu, nároky, možnosti ako aj ich potreby. Pritom však najdôležitejšie bolo rešpektovať 

individuálny prístup k týmto žiakom.  

Ciele smerom k vychovávateľom boli zamerané na rozvíjanie hodnotenia 

a sebahodnotenia vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov, umožňovanie kultivovania 

zručnosti vychovávateľov pre efektívne riešenie školských konfliktov a efektívnu 

komunikáciu, na podnecovanie tvorivosti vychovávateľov, motivovanie všetkých 

vychovávateľov k permanentnému sebavzdelávaniu a zdokonaľovaniu profesijnej 

spôsobilosti. 

Výchovný program ŠI bol zostavený podľa štátneho výchovného  programu v zmysle 

skladby hlavnej výchovnej činnosti, ktorá pozostávala z prednášok, besied, rozprávaní a iných 

foriem prezentácií a komunikácie so žiakmi, pričom v nich boli zahrňované všetky oblasti: 

- Spoločenská výchova, kde sa zrealizovalo 43 výchovných aktivít, 

- Mravná výchova a výchova k hodnotám, kde sa zrealizovalo 81 výchovných aktivít, 

- Pracovná a rozumová výchova, kde sa zrealizovalo 72 aktivít, 

- Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu, zrealizovaných 31 aktivít, 

- Estetická výchova, kde sa zrealizovalo 21 aktivít, 

- Telesná výchova, zrealizovaných 92 aktivít, 

- Ekologická výchova, zrealizovaných 29 aktivít. 

Rezervou nášho pôsobenia je lepšie využívanie voľného času žiakov, hlavne podchytenie 

tých, ktorí využívajú voľný čas neefektívne, čo prispeje i zlepšeniu disciplíny v internáte.  

 

Počas školského roka 2015/2016 pracovalo v internáte päť výchovných skupín: 

- Bc. Poklembová Mária – prvá výchovná skupina 

- Bc. Pistráková Janka – druhá výchovná skupina 

- Mgr. Ligdayová Iveta – tretia výchovná skupina 

- Mgr. Vargovčíková Ľudmila – štvrtá výchovná skupina 

- Mgr. Žec Peter – piata výchovná skupina 

V oblasti prevencie pred šikanovaním v školskom internáte boli úlohy orientované na 

priebežné sledovanie a aktívnu ochranu pred sociálnopatologickými javmi, s cieľom zvýšiť 

bezpečnosť žiakov. Preventívne aktivity sa realizovali prostredníctvom besied a rozhovorov 

na témy: 

- Ako riešiť šikanovanie v školskom internáte, Ako riešiť problém medzi 

 spolubývajúcimi v izbe, Ako sa nestať obeťou šikanovania, Na internáte bez šikany, 

 O deťoch a ich právach – kniha UNICEF – Práva dieťaťa a iné. 

V školskom roku už tradične bol so žiakmi zrealizovaný cyklus pod názvom Rodina a ja,  

Kultúrne pamiatky mesta Prešov a mnoho ďalších. 

Vychovávatelia v spolupráci so žiackou radou pri školskom internáte v priebehu 

školského roka zorganizovali  množstvo zábavných a pútavých celointernátnych aktivít pod 

vedením svojej koordinátorky Mgr. Ligdayovej.  

Veľmi významným súborom činností boli aktivity súvisiace s prípravou Dňa otvorených 

dverí na škole, výsledkom čoho bola kvalitná prezentácia činnosti školského internátu v jeho 

priestoroch pre žiakov základných škôl a ich rodičov. 

Organizovanie významných aktivít na ŠI bolo odrazom  podpísania dlhodobej dohody 

o vzájomnej spolupráci so SPŠE medzi riaditeľmi obidvoch škôl.  

V školskom roku 2015/2016 sa bývajúci žiaci zúčastnili rôznych súťaží organizovaných 

CVČ ABC medzi školskými internátmi: 

- Turnaj v halovom futbale – 4. miesto, 

- Turnaj vo volejbale – 4. miesto, 
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- Turnaj vo florbale – 3. miesto, 

- Turnaj vo futsale – 3. miesto, 

Školská knižnica, ktorá je súčasťou školského internátu je k dispozícii nielen pre žiakov 

a pedagogických pracovníkov, ale aj pre všetkých zamestnancov školy. Činnosť v školskej 

knižnici bola zameraná na oboznamovanie sa so slovenskou a zahraničnou literatúrou. Veľká 

pozornosť bola venovaná povinnému čítaniu a maturitným otázkam zo slovenského jazyka 

a literatúry. Potrebné tituly, ktorých je nedostatok zaobstarávame nielen v obchodoch, ale aj 

na burzách alebo v antikvariáte. V súčasnosti školská knižnica má 2.403 kníh. Najväčší 

záujem zo strany pedagogických pracovníkov je o odbornú literatúru, u žiakov je to povinná 

literatúra a dievčenské romány. V rámci „Dňa knižníc“ bolo zorganizované podujatie 

orientované na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov.   

Na slávnostnom stretnutí v ŠI na záver školského roka boli ocenení žiaci za aktívnu 

činnosť v škol. roku, za aktívnu prácu v žiackej rade pri ŠI, za aktívnu činnosť počas 

štvorročného pobytu v ŠI a vyhodnotenie v bodovaní čistoty a poriadku izieb. 

Súčasťou plánu práce v školskom internáte bol aj plán kontrol a hospitácií. Zo strany 

vychovávateľov bolo uskutočnených 122 denných kontrol. Zo strany ZRŠ pre VMV a ŠI boli 

realizované 3 kontroly zamerané na kontrolu hygieny a poriadku v ŠI, 2 kontroly na základnú 

pedagogickú dokumentáciu, 10 kontrol na plnenie plánu výchovno-vzdelávacej činnosti, 2 

kontroly plnenia úloh ŽR pri ŠI, 2 kontroly plnenia úloh metodického združenie, 2 kontroly 

aktivít školskej knižnice a 2 kontroly záznamov krúžkovej činnosti.  

Školský internát má 100 lôžok v 26 izbách, ktorý sa nachádza na 4. poschodí v budove 

školy. Ubytovaní žiaci v školskom internáte sú  žiakmi našej školy, ale aj žiaci iných 

stredných škôl. Súčasťou internátu sú dve študovne, kuchynky, 2 internetové miestnosti s 14 

PC a 3 tlačiarňami, sociálne zariadenia, knižnica, ale aj školská jedáleň, v ktorej majú žiaci 

zabezpečenú celodennú stravu. Školský internát je pokrytý signálom wifi. V popoludňajších 

hodinách ubytovaní žiaci majú možnosť využívať aj ďalšie školské priestory, ako je 

telocvičňa, posilňovňa, učebne informatiky a pod. Kladne hodnotíme neustále zlepšovanie 

podmienok bývania našich žiakov v ŠI – oprava spŕch na 4. poschodí, nákup paplónov a 

posteľného prádla, rekonštrukcia spŕch na I. poschodí.  

 

 

1.b) údaje o počte žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

 
K 15.09.2015 študovalo v SOŠP 423 žiakov v dennej forme štúdia. V študijnom odbore 

odevný dizajn študovalo 14 žiakov, dizajn interiéru 72 žiakov, styling a marketing 20 žiakov, 

ekonomické lýceum 36 žiakov, škola podnikania 116 žiakov, pracovník marketingu 30 

žiakov, manažment regionálneho cestovného ruchu 135 žiakov. 

 

K 15.09.2015 bolo 13 žiakov individuálne začlenených so ŠVVP (11 žiakov s vývinovými 

poruchami učenia, 1 žiak so zrakovým postihnutím, 1 žiak s poruchou správania).  

 

 

1.d) údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy  

 

 

Do prvého ročníka bolo prijatých a zároveň zapísaných celkom 101 žiakov dennej formy 

štúdia. 
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Do študijných odborov bolo prijatých a zapísaných: 

 

 28 žiakov do ŠO manažment regionálneho cestovného ruchu 

 25 žiakov do ŠO škola podnikania 

 23 žiakov do ŠO ekonomické lýceum 

 21 žiakov do ŠO dizajn interiéru 

 4 žiakov do ŠO odevný dizajn 

 

 

1.e)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov  

  

Prospech, dochádzka a správanie  

       

 Z celkového počtu 412 žiakov hodnotených na konci školského roka 2015/2016 prospelo 

405 žiakov, čo predstavuje 98,30 %. Z toho 73 žiakov prospelo s vyznamenaním, 138 žiakov 

prospelo veľmi dobre a 194 žiakov prospelo. 7 žiakov neprospelo. Neklasifikovaní žiaci 

neboli. 5 žiakov ukončilo štúdium s prospechom 1,00.  

 Priemerná známka v SOŠ podnikania za daný školský rok 1,98. Znížené známky zo 

správania na stupeň „2“ boli udelené šiestim žiakom, na stupeň „3“ šiestim žiakom. Šiestim 

žiakom bola udelená znížená známka zo správania na stupeň „4“. 

 Na konci školského roka bolo udelených 54 pokarhaní triednym učiteľom a 30 pokarhaní 

riaditeľom školy. Za výrazné úspechy v mimoškolskej činnosti, aktívnu a bohatú 

mimoškolskú prácu boli žiaci ocenení pochvalami a mimoriadnymi oceneniami. Bolo 

udelených: 55 pochvál triednym učiteľom, 51 pochvál a  mimoriadnych ocenení riaditeľom 

školy za vynikajúce študijné výsledky a reprezentáciu školy v súťažiach a na verejnosti.  

 Celkový  počet vymeškaných hodín bol 38 232. Priemerný počet vymeškaných hodín bol  

92,79 na 1 žiaka. Z uvedeného počtu bolo 37 506 hodín ospravedlnených, priemer na žiaka  

91,03  hodín. Neospravedlnená absencia  726  hodín, priemer na žiaka 1,76 hodín.  

  

Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa vzdelania:  

 

ÚSV s maturitou – 4. ročné študijné odbory   

 

Všetky hodnotené študijné odbory na škole v bode 1. e) boli odbory ÚSV s maturitou, 

teda 4. ročné študijné odbory.   

 

SV bez maturity – 3. ročné učebné  odbory   

 

V školskom roku 2015/2016 žiaci neštudovali v žiadnom učebnom odbore.  

  

ÚSV s maturitou – 3. ročné študijné odbory štúdia popri zamestnaní   

 

V školskom roku 2015/2016 žiaci neštudovali v žiadnom študijnom odbore štúdia popri 

zamestnaní.   

 

Maturitné  skúšky 
 

Organizáciu MS v školskom roku 2015/2016 upravoval zákon č. 245/2008 Z. z. o 

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

neskorších predpisov a vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných 
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školách v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 209/2011 Z. z., vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 157/2013 

Z. z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 113/2015 Z. z.  

 

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečoval Národný 

ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM). 

 

Administrátormi testov boli interní učitelia kmeňovej školy, ktorí nemali aprobáciu z 

predmetu, z ktorého žiaci písali test EČ a PFIČ MS..  

Regulárny priebeh administrácie kontroloval a zabezpečoval externý dozor – predsedovia 

PMK inej strednej školy a dohľad nad priebehom MS vykonával predseda ŠMK, taktiež 

pedagóg inej školy.  

 

Spájanie škôl s inými školami pri testovaní EČ a PFIČ žiakov nebolo uplatňované. 
 

K maturitným skúškam 2016 bolo prihlásených 123 žiakov, z toho MS konalo zo SJL 121 

žiakov, ANJ B1 konalo 102 žiakov, ANJ B2 traja žiaci, NEJ B1 konalo 9 žiakov, RUJ B1 

šesť žiakov a francúzsky jazyk B1 jedna žiačka. Dobrovoľnú MS konala 1 žiačka z predmetu 

ANJ, dvaja žiaci z predmetu MAT. Praktickú časť odbornej zložky MS konalo 121 žiakov, 

teoretickú časť odbornej zložky MS konalo 121 žiakov.   

Celkove zo 121 žiakov, ktorí absolvovali maturitnú skúšku 2016,  v riadnom skúšobnom 

období  úspešne ukončilo 113 žiakov, v mimoriadnom období v septembri 2016 sedem 

žiakov, jedna žiačka bude konať opravnú EČ a PFIČ MS z predmetu nemecký jazyk 

v riadnom termíne v školskom roku 2016/2017. 

 

Prehľad výsledkov MS 2016 za triedy IV.A, IVB, IVC, IV.D 

P. č. Predmet Percento  

EČ 

Percento PFIČ Praktická  

MS 

Ústna  

MS 

1. SJL  50,35 61,39 - 2,25 

2. ANJ B2 69,97 95,00 - 1,00 

3. ANJ B1 65,77 66,47 - 2,79 

4. NEJ B1 38,70 39,44 - 2,88 

5. RUJ B1 50,96 42,14  2,17 

6. FRJ B1 31,70 55,00 - 3,00 

7. TČOZ - - - 2,03 

8. PČOZ - - 1,62 - 

9. MAT - - - 1,00 

Legenda:  

SJL – Slovenský jazyk a literatúra, ANJ – Anglický jazyk, NEJ – Nemecký jazyk,              

RUJ – Ruský jazyk, FRJ – Francúzsky jazyk, TČOZ – Teoretická časť odbornej zložky, 

PČOZ – Praktická časť odbornej zložky, MAT – Matematika. 

          

Pripravenosť a realizácia MS boli hodnotené v Správe Predsedu ŠMK pozitívne. 

Organizácia MS bola na výbornej úrovni, skúšanie prebiehalo plynule. V priebehu MS sa 

nevyskytli žiadne rušivé momenty. MS boli pripravené vzorne. Dokumentácia bola 

pripravená včas, dôkladne, v súlade s platnou legislatívou, kompletná a prehľadná.  

Predsedovia a skúšajúci všetkých PMK si plnili svoje úlohy zodpovedne. Učebne boli vhodne 

obsahovo pripravené podľa maturitného predmetu, boli dodržané pokyny NUCEMu aj čo sa 

týka organizácie ONLINE zo slovenského jazyka a literatúry. 
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Záverečné skúšky 

       V školskom roku 2015/2016 sa záverečné skúšky nekonali.   

  

 

1. f) zoznam študijných odborov a ich zameranie 

       

 ŠVP: 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba   2013-762/1852:7-925 

ŠkVP:  DIZAJN MÓDY 

Študijný odbor:  8298 M odevný dizajn  I., II. a III.  ročník  

 

 ŠVP: 63 Ekonomika, organizácia, obchod a služby   2013-762/1889:23-925 

ŠkVP:  BUSINESS AKADÉMIA 

            Študijný odbor:  6341 M škola podnikania     IV.  ročník  

ŠkVP:  EKONOMICKO-PRÁVNE SLUŽBY A PORADENSTVO 

            Študijný odbor:  6341 M škola podnikania     I.- II., III. A  IV.  ročník  

 

 ŠVP: 63 Ekonomika, organizácia, obchod a služby   2013-762/1889:23-925 

ŠkVP:  MANAŽMENT A TVORBA PODNIKOV  CESTOVNÉHO  RUCHU 

            Študijný odbor:  6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  I.- IV. r. 

 

 ŠVP:  64 Ekonomika, organizácia, obchod a služby  2010-9878/21211:3-913 

ŠkVP:  MARKETING A SLUŽBY  V CESTOVNOM  RUCHU 

Študijný odbor:  6405 4 pracovník marketingu, blok cestovný ruch   III. a IV. r. 

 

 ŠVP:  31 Textil a odevníctvo  2013-762/1845:2-925 

ŠkVP:  IMIDŽ, KREATIVITA A PORADENSTVO 

Študijný odbor:  3158 M  styling a marketing    II.,  III. a  IV.  ročník 

 

  Experimentálne študijné odbory:  

 8299 M dizajn interiéru  I. – IV.  ročník 
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Por.č. 

 
Meno a priezvisko, titul 

 
Vzdelanie 

 
Aprobácia 

Dosiahnuté vzdelanie  
Rok ukonč. 

vzdelania 
Výučný list DPŠ Rok ukonč. 

DPŠ 
Roky PP 

1. Júlia Amanová, Mgr. UPJŠ FF SLJ - AJ 1995 - učit.smer - 15 
2. Daniela Belišová, Mgr. UPJŠ - PdF Matematika - TV 1991   učit.smer - 24 

3. Ján Benko, Mgr. PU FF SLJ - EV 2003 - učit.smer - 11 

4. Slávka Centeková, Ing. VŠ S-T Liberec techn.text.a odevn. 1993 - áno 1996 22 

5. Dana Cvengroschová, Ing. VŠE autom.syst.riad.v ekon. 1989 - áno 2000 23 

6. Valentína Černajová, Mgr. UPJŠ KE,PFPrešov Učiteľ všeob. vzd. pred. 1987 - učit.smer - 27 

7. Michal Čiernik, Mgr. PU Prešov, FŠ Učiteľ TV 2012 - učit.smer - 2 

8. Marta Drábová, Ing. VŠ S-T Liberec techn.text.a odevn. 1987 - áno 1999 28 

9. Zuzana Dupaľová, Mgr. PU FF NJ - Filozofia 1998 - učit.smer - 18 

10. Iveta Džoganíková, Ing. VŠE národohosp.plán. 1985 - áno 1989 31 

11. Anna Fertaľová, Ing. EF UMB verejná ekon.a správa 2000 - áno 2003 14 

12. Júlia Gáborová, Mgr. PU - FF španielský jazyk a lit. 2003 - nie - 22 

13. Mária Havrillová, PaedDr. UPJŠ PdF RJ - ON 1982 - učit.smer - 34 

14. Peter Jakubík, Mgr. art.  VŠVU Užitkové umenie 2007   oslobodený - 8 

15. Jana Kamenická, PaedDr. UPJŠ PdF TV - BV 1982 - učit.smer - 34 

16. Dana Kancírová, Mgr. UPJŠ - Prír.fak. Fyz. - Chémia 1981 - učit.smer - 35 

17. Jana Kočárová, Ing.  TU KE - CR Geoturizmus 2007   áno 2011 8 

18. Alena Kohútová, Ing. VŠ S-T Liberec techn.text.a odevn. 1984 - áno 1987 32 

19. Stanislav Kuchta, Ing. VŠE - FE Ekonomika priemyslu 1983   áno 2007 42 

20. Martina Leláková, Mgr. UPJŠ - PF SJ a vytvárna výchova 1995 - učit.smer - 18 

21. Anna Miklušová, Ing. VŠT Košice pozemné stavby 1984 - áno 2009 9 

22. Andrea Mladá, Mgr. UPJŠ FF SLJ - AJ 1994 - učit.smer - 17 

23. Rastislav Mravec, Mgr. VŠ VU výtv.umenie-grafika 1991 - áno 1995 23 

24. Mária Onderková, Ing. VŠ S-T Liberec techn.text.a odevn. 1987 - áno 2005 17 

25. Štefánia Ondričková, Mgr. UMB -fakul.prír.vied technické odb. predmety 2007 pán.krajč. áno 1978 40 

26. Marta Pastulová, Mgr. UPJŠ všeob.vzd.pr. - AJ 1984   učit.smer - 31 

27. Anna Simková, PaedDr. UPJŠ PdF Ukr.J - VV 1982 - učit.smer -   

   VŠ MU scénografia 1991     - 25 

 

1.g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 
 

 

TEORETICKÉ VYUČOVANIE k 31.8.2016 
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Por. č. 

 
Meno a priezvisko, titul 

 
Vzdelanie 

 
Aprobácia 

Dosiahnuté vzdelanie 
Rok ukonč. 
vzdelania 

Výučný list DPŠ Rok ukonč. 
DPŠ 

Roky PP 

28. Mária Sotáková, Ing. TU EF financie, bank. a inv. 2007 - áno 2011 9 
30. Veronika Stolaríková, Mgr.  PU-FHaPV AJ a literatúra 2010  - učit. Smer  - 5 

31. Edita Šebejová, Mgr.  PU - FM Manažment 2009   áno 2013 7 

32. Ingrid Šoltysová, Mgr. bak.št. MOV MOV 2001 OOV áno 1996 - 

   UK Bohosl.fak. náb.vých.-etika 2002  - učit.smer  - 21 

34. Nikol Tomanová, Mgr. PU FF NJ - Dejepis 1998 - učit.smer - 10 

36. Mária Vavreková, RNDr. UK Prírod.fak. Mat. - Zemepis 1982 - učit.smer - 34 

37. Zuzana Vojtková, Ing. TU fakulta BERG geoturizmus 2008  - áno 2013 7 

38. Miroslav Vrabeľ, Ing. VŠ S-T Liberec techn. text. a odevníctva 1988  - áno 1999 28 

39. Danka Vrábľová, Ing. VŠ S-T Liberec stroje a zariadenia 1989 - áno 1998 19 

40. Mária Marinicová, JUDr. Prav.fak. UPJŠ PO právo 1980 - nie - 4 

  Žilinská univ. Bezpeč. manažment 2010     
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Por.č. Meno a priezvisko, titul Vzdelanie Aprobácia Dosiahnuté vzdelanie 
Rok ukonč. 
vzdelania 

Výučný list DPŠ Rok ukonč. 
DPŠ 

Roky PP 
    vzdelania   DPŠ 

DPŠ 
 

1. Peter Žec, Mgr. PU – filozof. Fak. pedagogika 2008 -   1 

2. Mária Poklembová, Bc. UMB,bakal.št.MOV výr.odevov a biel. 2003 páns.kr. áno-MOV 1994 22 
3. Bohuš Popík, Ing. VŠ - vojsko ek. Armády 1991  - áno 2005 10 

4. Iveta Ligdayová, Mgr. VŠ PU  vychovávateľ  2008 - pedag.smer - 13 

5. Janka Pistráková, Bc. UMB,bakal.št.M
OV 

MOV 2003 áno áno 1987 23 

6. Ľudmila Vargovčíková. Mgr. UMB-fakul.prír.vied technické predmety 2009 - pedag.smer - 4 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ INTERNÁT 

 
                                                                                                                                                                                      k 31.8.2016
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- údaje o počte nepedagogických zamestnancov 

 

Stredná odborná škola podnikania zamestnávala v šk. roku 2015/2016 - 22 nepedagogických 

zamestnancov v členení: 

 

Vedúca učtárne      1 

Zmocnenec pre kvalitu, rozpočtár 1 

Mzdová účtovníčka     1 

Referent správy majetku, účtovník 1 

Asistent riaditeľa      1 

Systémový inžinier - informatik  1 

Správca registratúry - prevádzkar  1 

Vedúca školskej jedálne    1 

Hlavný kuchár       2 

Pomocný kuchár      3 

Hospodár – technik     1 

Údržbár        1 

Informátor        2 

Upratovačky       5 

Spolu                     22 

 

údaje o počte pedagogických zamestnancov 

 

Riaditeľ školy       1 

Zástupca riaditeľa pre TV    1 

Zástupca riaditeľa pre OV a OP  1 

Zástupca riaditeľa pre TEČ   1 

Zástupca riaditeľa pre VMV   1 

Učitelia                    39 

Vychovávatelia      5 

Spolu pedagogickí zamestnanci       49 

 

V školskom roku 2015/2016 bolo v škole zamestnaných spolu 71 pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov. 

 

 

1.h údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Kontinuálne vzdelávanie šk. rok 2015/2016 
Pedagóg Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita Získané Uznané 

kredity Kredity 
Mgr. Amanová Júlia Tvorba ŠVP na SOŠ 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  
 Príprava vedúcich predmetových komisií 35 60 

Mgr. Benko Ján Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Príprava učiteľa na real. MŠ zo SLJ 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35  

 Použitie kreditov na I. atestáciu -60 0 
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Ing. Centeková Slávka Tvorba ŠVP na SOŠ 14  

 Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Využívanie IKT vo vyučovaní 25  

 Tvorba maturitných tém z OP 8 60 

Ing. Cvengroschová D. Tvorba ŠVP na SOŠ 14  

 Modernizácia vyučovania informatiky na Z a SŠ 47 60 

PaedDr. Černajová Valeria Profesijné kompet. Ved. PK, metod. združ., študijných odborov 35  
 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Finančná gramotno 14 60 

Ing. Drabová Marta Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Tvorba ŠVP na SOŠ 14  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Výchovný poradca 35  

 Použitie kreditov na II. atestáciu -30  

 Kariérový poradca 35 60 

Mgr. Dupaľová Zuzana Profesijné kompet. Ved. PK, metod. združ., študijných odborov 35  
 Multimédia a internet v práci ped. zamestnanca 25 60 
Ing. Džoganíková Iveta Aktivizujúce metódy vo výučbe OP 10  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Finančná gramotnosť 14  

 Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Tvorba ŠVP na SOŠ 14 60 

Ing. Fertaľová Anna Tvorba ŠVP na SOŠ 14  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Profesijné kompet. Ved. PK, metod. združ., študijných odborov 35 60 

PaedDr. Havrillová M. Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Profesijné kompet. Ved. PK, metod. združ., študijných odborov 35 60 

PaedDr. Kamenická Jana Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Profesijné kompet.ved. PK, MZ. a štud.odborov 35  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11 60 

Mgr. Kancírová Dana Profesijné kompet.ved. PK, MZ. a štud.odborov 35  

 Koordinátor prevencie 35 60 

Ing. Kočárová Jana Vytvorenie vzorového ŠVP 14  
 Ľudské práva v edukačnom procese 11  
 Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35  
 Použitie kreditov na I. atestáciu -30  
 Podnikanie v cestovnom ruchu 25  
 Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 5 60 

Ing. Kohútová Alena Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Vzdel.učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  
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 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Marketing ako súčasť EP 10 60 

Ing. Kuchta Stanislav Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Profesijné kompet. ved. PK, MZ a štud.odborov 35 60 

Mgr. Lipjancová D. Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10  

 Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35  

 Tvorba ŠVP na SOŠ 14  

 Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 60 

Ing. Miklušová Anna Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  
 Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22  

 Podnikanie v CR 25  

 Použitie kreditov -30  

 MMaSP na Slovensku v rámci ekonomických predmetov 10 60 

Mgr. Mladá Andrea Tvorba didaktických testov v AJ 12  

 Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10  

 Tvorba ŠVP v SOŠ 14  

 Problematika počúvania s porozumením v AJ 10  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Využívanie elektron. prezent. v edukačnom procese 7  

 Použitie kreditov na II. atestáciu -30  

 Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15  

 Rigorózna skúška 60 60 

Mgr. Mravec Rastislav Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Tvorba maturitných tém z OP 8 30 

Ing. Onderková Mária Tvorba ŠVP pre učiteľov SOŠ 14  

 Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 9  

 Použitie kreditov na II. atestáciu -60  

 Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10  

 Praktická ekonomika 25  

 Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predm. 10  

 Etika podnikania 6 60 

Mgr. Ondričková Š. Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Inovačné vzdel. pre kateg. učiteľ „Podnikanie v CR“ 25 60 

Mgr. Pastulová Marta Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  
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 Multimédia a internet v práci ped. zamestnanca 25 60 

Ing. Popík Bohuš Tvorba ŠVP pre učiteľov SOŠ 14  

 Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19  

 Použitie kreditov na I. atestáciu -30  

 Podnikanie v CR 25  

 Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 60 

Ing. Sotáková Mária Ľudské práva v edukačnom procese 18  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Využívanie elektron. prezent. v edukačnom procese 2  

 Malé a stredné podnikanie na Slovensku v rámci ek. predmetov 10  

 Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov 15  

 Zostatok kreditov 5 60 

Mgr. Stoláriková Veronika Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Metodika výučby AJ na stredných školách 25 60 

Mgr. Šoltysová Ingrid Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Krok za krokom pri tvorbe programov vých. a vzd. 25 60 

Mgr. Tomanová Nikol Ľudské práva v edukačnom procese 11  
 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  
 Dejepis v ŠkVP ISCED 3A 12 30 

RNDr. Vavreková Mária Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Profesijné kompet.ved. PK, MZ. a štud.odborov 35 60 

Mgr. Šebejová Edita Profesijné kompet. ved. PK, MZ. a štud. odborov 35  

 Moodle v práci pedagogického zamestnanca 25  

 Použitie kreditov na I. atestáciu -30  

 Hodnotenie zamestnancov 15  

 Krok za krokom v SVP 25 60 

Ing. Vojtková Zuzana Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠVP 14  
 Ľudské práva v edukačnom procese 11  
 Pracovné právo 6 30 

Ing. Vrabeľ Miroslav Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia v obchodných vzťahoch 10  

 Vytvorenie vzorovej el. prezentácie z aprob. predmetu 7 60 

Ing. Vrabľová Danka Modernizácia vyučovania informatiky na Z a SŠ 47  

 Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14 60 

Bc. Pistráková Janka Rozvíjanie emoc. inteligencie a komunik. zručností 14  

 Krok za krokom pri tvorbe programov vých. a vzdel. 25 30 
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Bc. Poklembová Mária Rozvíjanie emoc. inteligencie a komunik. zručností 14  

 Krok za krokom pri tvorbe programov vých. a vzdel. 25 30 

Mgr. Ligdayová Iveta Profesijné kompet.ved. PK, MZ a štud.odborov 35  
 Tvorba vzdel. programu kontin. vzdelávania 10  
 Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdel. 25 60 

Mgr. Vargovčíková Ľudmila Obsluha interaktívnej tabule 12  
 Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdel. 25  
 Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručnosti 14  

 Finančná gramotnosť do škôl 10 60 

 

 

 

1.i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 

Aktivity školy na verejnosti: 

 9.10.2016 „Cezpoľný beh stredných škôl“ – z celkového počtu 42 účastníkov sa na 

10.mieste umiestnil Hadač (1.A) a na 11.mieste chlapcov, 

 20.10.2016 „Obvodové kolo Futbalový tarnaj ŠI“ – 4.miesto, 

 21.10.2016 „Kvety jesene“ – na 2.mieste sa umiestnili Verbovancová a Filipová (4.A), 

 9.11.2015 „Obvodové kolo Futsalový turnaj SŠ“ – 2.miesto, 

 25.11.2015 „Medzinárodný veľtrh cvičných firiem“ – fi.FreeHouse, s.r.o 2.miesto 

v hlavnej súťaži, 

 18.2.2016 „Obvodové kolo Florbalový turnaj“ – 3.miesto, 

 1.3.2016 „Medzinárodný futsalový turnaj v Krosne (Poľsko)“ – 2.miesto, 

 23.3.2016 „Krajské kolo olymliády vo francúzskom jazyku“ – na 4.mieste sa umiestnila 

Markovičová (2.D), 

 1.4.2016 „Celoslovenské kolo Vítajte v našom regióne“ – 5.miesto (Oskarove mestečko 

Sabinov), 

 4.4.2016 „Celoštátnej súťaže v darčekovom balení“ – 3.miesto v „zlatom pásme“, 

 10.4.2016 „Obvodné kolo basketbalové turnaja SŠ“ – 3.miesto, 

 16.4.2016 „Celoslovenská súťaž z medzinárodnou účasťou MLM 2016“ – 3.miesto 

v kategórii „Zvrchníky“, 3.miesto v kategórií „Módne doplnky“, 1.miesto v kategórií 

„Spoločenské odevy“, Ondečková (3.A) cena primátorky mesta Prešov. 

 

 

Prezentácia školy na verejnosti (pre verejnosť): 

- 1.10.2015 sa zrealizovala 1.veľká show, kde sa predviedli talenty školy v oblasti 

speváckej, hudobnej a tanečnej. Súčasťou show bola aj súťaž Miss a Mister školy, 

- na základe rozposlaných pozvánok po základných školách sa v termíne od 19.-23.10.2015 

konal týždeň otvorených dverí. Zvlášť počas dní 20.-21. októbra 2015 bol pripravený 

program pre žiakov základných škôl, ale aj ich rodičov a širokú verejnosť. Súčasťou 

prezentácie školy bola aj celoškolská súťaž „NÁPAD PREDÁVA“, ktorá tiež bola 

predstavená žiakom základných škôl, 

- 5.-10.10.2015 maliarsky pléner v Červenom Kláštore, 

- 11.10.2015 účasť vedenia SOS podnikania na jubileu partnerskej školy Krosne(Poľsko), 

- 24.10.2015 pre výchovných poradcov základných škôl boli pripravené propagačné 

materiáli, magnetky, kalendáre, dvd s filmom o škole a boli nakúpené malé prezenty 

(misky, soľničky), 

- 19.-23.10.2015 DOD 2015 pre základné školy a rodičov žiakov 



 

67 
 

- 5.11.2015 bola SOŠ prezentovaná v článku Prešovského večerníka. Prezentovali sa 

aktivity školy od začiatku školského roku. 

- 25.11.2015 bol v Prešovskom večerníku prezentovaný úspech SOŠP na medzinárodnom 

veľtrhu  cvičných firiem v Bratislave. 

- 10.11.2015 sa konala Vernisáž výtvarných žiackych prác v AG Galery, kde sa SOŠ  

podnikania prezentovala na verejnosti ako inštitúcia nesúca umelecké diela študijných 

odborov dizajn interiéru a odevný dizajn, 

- 3.12.2015 bola SOŠ prezentovaná módnou prehliadkou v zariadení pre seniorov Náruč 

v Prešove, kde boli prítomní Prešovský poslanci, 

- 15.12.2015 charitatívny program našich žiakov v Špeciálnej internátnej škole v Levoči, 

- 19.1.2016 po osobnom stretnutí so zástupcom Google street view bola dohodnutá 

prehliadka škola vo forme panoramatických snímkov, 

- 19.2.2016 zrealizovali sa prezentácie po základných školách s cieľom predstaviť žiakov 

SOŠP, jej odbory formou osobnej návštevy ZRŠ a pohovorom s riaditeľmi týchto škôl v 

Poprade: 

- ZŠ Jarná Poprad 

- ZŠ Komenského Poprad 

- ZŠ Francisciho Poprad 

- ZŠ Fraňa Kráľa Poprad 

- ZŠ Letná Poprad 

- ZŠ Dostojevského Poprad 

- ZŠ Ulica mládeže Poprad 

- 5.2.2016 realizovala sa prezentácie SOŠ podnikania v rádiu Prešov a následne sa 

spracoval zvukový záznam relácie na videostopu, ktorá je zverejnená na youtube 

s odkazom na webe školy, 

- 16.3.2016 zrealizovala sa prezentácia školy v printových médiach a to: 

- Prešovsko-Sabinovsko, Bardejovsko, Spišsko, Ľuboviansko, Život Prešova a Golden, 

- 30.3.2016 spracoval sa článok a vybrali sa fotografie k prezentácií súťaže MLM 2016 

v Prešovskom Korzári, 

- 20.03.-22.03.2016 – odborná prax žiakov št.odboru DI v Mukačeve (Ukrajina), 

- 31.3.2016 na základe návrhu boli spracované bilboardy o škole a podnikateľskej činnosti 

na reklamné plochy v priestoroch autobusovej stanice, 

- 17.5.2016 – účasť vedenia školy a iniciatívnych žiakov na súťaži MLM 2016 sa módnej 

show Jitky Klett v Košiciach, 

- 30.5.2016 – účasť na charitatívnom behu „VSE City Run“ v Prešove, 

- 15.6.2016 – účasť na akcii „Dni mesta Prešov“, kde žiačky našej školy realizovali módnu 

prehliadku, 

- 23.6.2016 – na slávnostnom vyhlasení najlepších učiteľov a žiakov PSK za školský rok 

2015/2016 boli za našu školu ocenené ZRŠ PaedDr. Havrillová a žiačka Kucová (4.D). 

 

V školskom roku 2015/2016 bolo realizovaných 34 prezentácií SOŠ podnikania na 

základných školách a to nasledovne: 

05.11.2015 ZŠ Mukačevská Prešov, ZŠ Mirka Nešpora Prešov, ZŠ Prostejovská Prešov 

10.11.2015 ZŠ 9.mája Sabinov, ZŠ Šarišské Dravce, ZŠ Brezovica 

13.11.2015 ZŠ Komenského Sabinov, ZŠ Komenského Lipany, ZŠ Komenského Stará   

    Ľubovňa 

18.11.2015 ZŠ Pečovská Nová Ves, ZŠ Hviezdoslavova Lipany, ZŠ Veľký Šariš 

19.11.2015 ZŠ Raslavice, ZŠ Kapušany, ZŠ Šrobárová Prešov 

26.11.2015 ZŠ Hanušovce n/Topľou, ZŠ sídl.Juh Vranov n/Topľou 

01.12.2015 ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ Konštantínova Stropkov 
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02.12.2015 ZŠ Chminianska Nová Ves, ZŠ Široké, ZŠ Spišské Podhradie  

09.12.2015 ZŠ Šmeralová Prešov, ZŠ 9.mája Sabinov, ZŠ Plavnica 

15.12.2015 ZŠ Sibírska Prešov, ZŠ Ľubotice, ZŠ sv.Mikuláša Prešov  

21.12.2015 ZŠ Lesnícka Prešov 

28.01.2016 ZŠ Bajkalská Prešov, ZŠ Važecká Prešov 

05.02.2016 ZŠ Bystré, ZŠ Zamutov 

 

 V školskom roku 2015/2016 bolo realizovaných 25 prezentácií SOŠ podnikania učiteľmi 

triednych aktívoch na základných školách. 

 

 

j) údaje o projektovej činnosti   

     

V školskom roku 2015/2016 boli pripravované a realizované tieto projekty: 

 

Poznanie cez skúsenosti.  
Ide o projekt v rámci programu Erasmus+ individuálne mobility. Projekt vypracovala 

RNDr. Ing. Mária Vavreková. Partnermi projektu sú Sistema Turismo v Taliansku a ADC 

College vo Veľkej Británii. Cieľom projektu boli odborné kurzy pre učiteľov:  

„Manažment vidieckeho turizmu“ v meste Potenza na juhu Talianska pre učiteľov 

odborných predmetov.  Zúčastnili sa ho 4 učitelia odborných predmetov zameraných na CR 

a umelecké odbory.  

„Britská kultúra a spoločnosť“ pre učiteľov anglického jazyka v Londýne, na ktorom sa 

zúčastnili 2 učiteľky anglického jazyka. 

CLIL – kurz zameraný na využívanie anglického jazyka pri vyučovaní všeobecno-

vzdelávacích a odborných predmetov sa uskutočnil v Londýne. Účastníkmi boli 2 učiteľky, 

ktoré vyučujú všeobecno-vzdelávacie predmety (MAT, GEG), odborné predmety (API, SRQ, 

GOR a pod.) a učiteľka anglického jazyka. 

Projekt sa realizuje v období od júna 2015 do mája 2017.  

 

Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania 

Projekt sa realizoval v rámci OP Vzdelávanie v období od februára 2014 do novembra 

2015. Bol zameraný na inováciu vzdelávacieho procesu všeobecnovzdelávacích a odborných 

predmetov. Do projektu boli zapojení: Ing. Kuchta, Mgr. Mačiková, RNDr. Vavreková, 

PaedDr. Simková, Mgr. Leláková, Mgr. Mravec, Ing. Vrabeľ, Ing. Centeková, Ing. 

Onderková, Ing. Sipková, Ing. Džoganíková, Ing. Drabová, Mgr. Ondričková, Ing. Kočárová, 

Ing. Vojtková, Mgr. Kancírová, Ing. Cvengroschová, Ing. Vrabľová, Mgr. Dupaľová, Mgr. 

Pastulová, Mgr. Stoláriková, Mgr. Benko, PhD., Mgr. Tomanová, Mgr. Lipjancová. Súčasťou 

projektu boli aj vzdelávania pedagogických zamestnancov: jazykové, IKT, psychosociálny 

výcvik. Z projektu bola zakúpená didaktická technika a učebné pomôcky, ktorá sa využíva 

priebežne počas školského roka. 

 

 

k) údaje o výsledkoch  inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

    v škole 

   

V školskom roku 2015/2016 boli zamestnancami Štátnej školskej inšpekcie vykonané dve 

tematické inšpekcie. 
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Dňa 02.11.2015 bola vykonaná prvá tematická inšpekcia, ktorej predmetom zisťovania 

a hodnotenia bol stav a úroveň uplatňovania výchovy a vzdelávania k ľudským právam 

v súlade s plnením úloh Plánu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v rezorte školstva. 

Úroveň vedomostí žiakov štvrtého ročníka sa zisťovala zadaním vedomostného testu 

z občianskej náuky. Na základe vyhodnotenia testov žiaci dosiahli v časti základné vedomosti 

51,70 % úspešnosť, čo je priemerná úroveň vedomostí z oblasti ľudských práv. V časti 

praktická aplikácia teoretických poznatkov dosiahli 62 % úspešnosť, čo je dobrá úroveň 

praktických vedomostí v oblasti ľudských práv.  

 

Druhá tematická inšpekcia vykonaná dňa 10.02.2016 bola zameraná na hodnotenie úrovne 

dosiahnutých výsledkov žiakov v sledovaných oblastiach finančnej gramotnosti. Priemerná 

dosiahnutá úspešnosť za školu (47,41 %) je len o 0,46 % nižšia ako národný priemer 

(47,87%) a o 1,65% vyššia ako priemer žiakov končiacich ročníkov stredných škôl 

v Prešovskom kraji (46,22%). 

 

 

1.l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Priestorové podmienky školy 

 

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v 34 učebniach v členení: 

Odborné učebne  16 

Klasické učebne  18   

 

Odborné učebne: 

- Jazykové laboratórium AJ č. 211 

- Jazykové laboratórium NJ č. 213 

- Učebňa IT č. 217 

- Učebňa IT č. 310 

- Učebňa IT č. 311 

- Odborná učebňa – kongres č. 121 

- Ateliér č. 508 

- Ateliér č. 509 

- Ateliér dizajnu č. 511 

- Ateliér dizajnu č. 513 

- Dizajnérsky ateliér č. 510A 

- Odborná učebňa STM – č. 515 

- Odborná učebňa – škola podnikania č. 518 

- Odborná učebňa pre CR č. 519 

- Odborná učebňa dizajnu č. 519A 

- Odborná jazyková učebňa – počítače č. 120B 

Klasické učebne: 

 - učebňa č. 203, 209, 212, 215, 218, 305, 306, 307, 308, 309, 313, 314, 315, 316, 319, 428,  

520, 521 

  

Odborný výcvik sa realizuje vo vlastných priestoroch, a to v dvoch krajčírskych dielňach, 

v školskom bufete a v predajni školských potrieb, v dvoch salónikoch. 
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Materiálno – technické podmienky školy 

 

Učebne výpočtovej techniky 

Osobné počítače             157 ks 

Tlačiarne            2 ks 

Modem            1 ks 

Skener                     2 ks 

Ruter                      1 ks 

Switch                     3 ks 

Digitálny projektor        3 ks 

Serverová skrinka             2 ks 

Notebook                    6 ks    

 

Odborná učebňa 

Jednoihlové obyčajné šijacie stroje   27 ks 

Špeciálne šijacie stroje                  6 ks 

Multifunkčné zariadenie                  3 ks 

Interaktívna tabuľa s príslušenstvom     2 ks 

 

Ostatné učebne, školský internát, kabinety a kancelárie 

Meotare          12 ks 

Televízory          12 ks 

Video               1 ks 

Hifi veža              2 ks 

Kopírovací stroj            3 ks 

Rádiomagnetofóny a rádia     24 ks 

Diktafón               1 ks 

Fotoaparát              7 ks 

DVD prehrávač            1 ks 

Veb kamera                       2 ks 

Videokamera s príslušenstvom         1 ks  

Miniveža Philips                       1 ks 

Rozhlasová ústredňa s CD prehr.         1 ks  

Počítače          62 ks 

Tlačiarne                                            443ks 

Switch               7 ks 

Žehlička – ŠI                  2 ks 

Šijací stroj jednoihlový                2 ks 

Garmin GPS                                         1 ks 

Externý disk HDD      20 ks 

HDD – pevný disk                 1 ks 

Kalkulačka         46 ks 

Interaktívna tabuľa s prísl.                   5 ks 

Notebook         32 ks 

Multifunkčné zariadenie                2 ks 

Skener                               1 ks 

Elektrostabil         9 ks 
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1.m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

1. dotáciách zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

Škola – prenesené kompetencie 

 

Dotácie za obdobie: september – december 2015       350.668,00 €            

                                 január – august 2016         622.133,00 €            

Dotácie na školský rok 2014/2015                                 972.801,00 €            

 

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov 

 

Rodičia v školskom roku 2015/2016 a ani v predošlých rokoch neprispievali žiadnou 

finančnou hotovosťou na hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti.. V prípade 

spôsobenej škody, zavinenej žiakmi úmyselne riešila škodová komisia. Na základe 

rozhodnutia škodovej komisie boli vyzberané finančné prostriedky iba v sume zistenej 

škodovej udalosti.  

 

3. o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia 

v členení podľa financovaných aktivít 

 

V školskom roku 2015/2016 bolo škole pridelených 12.000,00 € na vzdelávacie poukazy. 

Z prostriedkov na vzdelávacie poukazy boli financované DOVP – dohody o vykonaní práce 

s externými zamestnancami, odmeny pedagogickým zamestnancom za vedenie krúžkovej 

činnosti, odvody z odmien ped. zamestnancom do poistných fondov a nákupy materiálu  

potrebného na zabezpečenie krúžkovej činnosti.  

 

Rozpis použitých finančných prostriedkov: 

 

- dohody o vykonaní práce      357,00 €      3% 

- odmeny ped. zamestnancom           5 160,00 €    43% 

- odvody do poistných fondov  1 928,00 €    16% 

- materiálne zabezpečenie              4.555,00 €    38%  

   SPOLU                                         12.000,00 €  100% 

 

Finančné prostriedky na materiálne zabezpečenie krúžkovej činnosti boli použité 

v nasledovnom členení: 

 

   Krúžky                                            Použitie    
 

Objav krásy svojho regiónu         292,00 € (farby, stuhy, rukavice, kozmetika, materiál na                 

                                                                           súťaž, vstupenky, fólie, parafín a pod.) 

internetové krúžky         63,00 € (tonery) 

krúžky zamerané na tvorivosť  144,00 € (tlač, fólie, lišty, far. papier)    

SOČ                      152,00 € (tlač prác, brožúr, letákov) 

Dizajnérsky + módny dizajner  1 912,00 € (materiál na súťaž, materiál na výstavu)  

Tvorivé dielne          400,00 € (materiál na doplnky) 

Cvičné firmy          109,00 € (kancelárske potreby – materiál na súťaž) 

Modeling           111,00 € (materiál na modely) 
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Športom za zdravím            388,00 € (stolnotenisové rakety, lopty, kuželky,  

                                                                           karimatky, florbalové hokejky a loptičky) 

Salón krásy                                40,00 € (kozmetika) 

Mladý cestovateľ         239,00 € (materiál na súťaž) 

Jazykové variácie          130,00 € (odborná literatúra) 

Dramatický krúžok     190,00 € (kulisy, odborná literatúra, vstúpenky) 

Multimediálny krúžok    250,00 € (rescan – rezervačný program) 

Potulky po regiónoch                         135,00 € (vstupenky pre žiakov) 

SPOLU                    4 555,00 € 

 

 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 

finančných aktivít 

 

Škola v uplynulom školskom roku nezískala žiadne finančné prostriedky od rodičov, 

zákonných zástupcov žiakov. Finančný dar poskytlo občianske združenie PRO REGIO 

v sume 4 663,00 €  na zveľadenie školských priestorov pre žiakov. 

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

 

Škola v  školskom roku 2015/2016 nepožadovala žiadne účelové finančné prostriedky od 

zriaďovateľa.  

Veľkým prínosom pre školu sú finančné prostriedky, ktoré škola získava  podnikateľskou 

činnosťou zameranou na poskytovanie gastronomických služieb, poskytovanie ubytovania 

a prenájmom nebytových priestorov. Okrem týchto činnosti realizuje aj sprievodcovské 

kurzy. Finančné prostriedky získané touto činnosťou škola využíva na materiálne vybavenie 

školy, školskej jedálne, prípadne na ďalšie opravy, modernizáciu a rekonštrukcie priestorov 

školy. 

 

 

1. n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský   

        rok a vyhodnotenie jeho plnenia. 

 

Doterajší systém odborného vzdelávania a prípravy sa vyznačuje nedostatočnými 

možnosťami praktického vzdelávania vo firmách a absolventi odborného vzdelávania 

a prípravy so vzdelávaním len v školách majú slabé uplatnenie na trhu práce. Preto 

odporúčame  praktické vzdelávanie vo firmách, zaviesť povinné praktické vzdelávanie pre 

všetky odbory.  

     Ďalším problémom sú aj nedostatočné skúsenosti z praxe pri učiteľoch odborných 

predmetov a majstroch odbornej výchovy a obmedzené možnosti získať ich v reálnom 

prostredí. Svet prác sa často a rýchlym tempom od základu mení, čo si vyžaduje od učiteľov 

a majstrov odbornej výchovy neustále si dopĺňať zručnosti a vedomosti. Odporúčame 

umožniť ľuďom z podnikovej praxe vstup do pedagogického zboru a v rámci súčasného 

pedagogického zboru podporovať aktuálny prehľad o odvetví prostredníctvom pravidelných 

stáží v podnikoch.  

  Extrémizmus na školách nadobúda stále väčšie rozmery. Žiaci chodia oblečení 

v tričkách s extrémistickými znakmi. Alebo typickými nápismi, ukazuje sa ich netolerancia 

k ľuďom s iným názorom či inej rasy. Zdrojom propagandy sú najmä sociálne siete. Učitelia 

potrebujú praktický a obsiahly pomocný materiál, pretože mnohí na rozvoj extrémizmu na 
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školách nie sú pripravení. Pedagógovia, ktorí sa v rámci iných aktivít, ako napríklad 

olympiáda, téme ľudských práv nevenujú podrobnejšie, sa často nemajú o čo oprieť.  

Odporúčame zabezpečiť okrem exkurzií do koncentračných táborov a na pamätné miesta 

holokaustu aj iné aktivity, napríklad projekty a súťaže zamerané na predchádzanie rasizmu, 

extrémizmu, tiež organizovanie besied s pamätníkmi fašistického prenasledovania. Mládež 

potrebuje lepšie spoznať hrôzy druhej svetovej vojny, čo ju má odradiť od extrémizmu. 

Zážitkové učenie je jedna z najlepších foriem, ako poukázať na zlo prameniace z fašizmu.     

Pokiaľ ide o samotné učebné osnovy, určite by bolo užitočné konečne zaradiť medzi povinné 

čítanie nejakú knižku, ktorá je svedectvom utrpenia očami vtedajšieho tínedžera, čo by 

výrazne oslovilo súčasnú mládež.  

 

Firmám pri nezamestnanosti pod desať percent začínajú chýbať ľudia. Mnohé podniky 

zisťujú, že ponúknuť len voľné miesto už nestačí a ak nepridajú primeraný plat a výhody, 

zamestnanca nenájdu. Do top žiadaných pracovných pozícií patria vodiči vysokozdvižného 

vozíka, nastavovači a programátori CNC stroja, kontrolóri kvality, obrábači kovov, zvárači, 

elektrikári, nastavovači strojov, opravári strojov a strojníci. Slováci však majú záujem 

väčšinou o úplne iné pracovné miesta. „Podľa životopisov uchádzačov, ktorí si počas roka 

2016 vytvorili životopis na stránke Profesia.sk, sledujeme, že títo ľudia najčastejšie hľadali 

prácu v oblastiach administratíva, obchod, doprava, špedícia, logistika, cestovný ruch, gastro, 

hotelierstvo, výroba.  

     Nárast nových technológii vo výrobe mení fungovanie zamestnanosti. Technológie vo 

výrobe alebo likvidujú pracovné miesta alebo naopak, vytvárajú nové miesta. Podľa štúdie 

Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj je robotizáciou a digitalizáciou ohrozených 

12 percent pracovných miest v EÚ.  

Štvrtá technologická revolúcia je produktom človeka a jej dôsledky na spoločnosť budú 

závisieť od toho, či a ako ju spoločnosť bude manažovať. Neriadená technologická revolúcia 

a jej dôsledky budú mať za následok nielen pokles ponuky práce, teda rast miery 

nezamestnanosti, no ešte menší podiel miezd na HDP, t. j. rast miery nerovností. V priebehu 

najbližších 15 až 20 rokov, už dnes je čas začať uvažovať nad možnými alternatívami, ako 

zamestnať budúcu „prebytočnú“ pracovnú silu v odvetviach, ktoré sú prirodzene pracovne 

náročné (odvetvie zdravia, vzdelávania, starostlivosti o deti a starých ľudí a pod.), ako 

zabezpečiť pre všetkých primeraný príjem.  

     Získať pracovné miesto preto bude v nasledujúcich rokoch ťažšie ako doteraz. Čo 

zatiaľ nie je automatizované robotmi, čoskoro bude. Nie je to náhoda. Roboty sú 

produktívnejšie, presnejšie, nechodia na péenku, na materskú a ani neštrajkujú. Roboty však 

stále potrebujú ľudí. Výhodu budú mať teda tí, ktorí vedia roboty a počítačové systémy 

programovať a obsluhovať.  

Umelej inteligencii, aspoň zatiaľ, chýba predstavivosť a schopnosť vymýšľať nové veci 

a postupy. Dôležitá je aj empatia. Vzdelávací systém by mal byť nastavený tak, aby 

nevychovával ľudí s encyklopedickými vedomosťami, ale skôr so schopnosťami riešiť 

problémy a byť kreatívny a komunikatívny. Pre vyššiu mieru automatizácie bude rásť tlak na 

nízkokvalifikované profesie, ktoré sú pomerne jednoducho nahraditeľné. A, naopak, bude rásť 

dopyt po kvalifikovaných ľuďoch, ktorých prácu robot len tak jednoducho nenahradí. 

Nahrádzanie pracovníkov robotmi vytvára v štátnom rozpočte dieru. Ľudia, ktorí nepracujú, 

neodvádzajú daň z príjmu. Naopak, treba im platiť dávky v nezamestnanosti. Preto sa už 

hovorí o tom, že vznikne nová daň z robotov.  

Rezort školstva plánuje sprísniť maturitné kontroly počas písomnej časti skúšky. 

Ministerstvo školstva chce preto zmeniť školský zákon. Plánuje v každej učebni zabezpečiť 

externého učiteľa z inej školy s inou aprobáciou ako testovaný predmet. To znamená, že 

dozorujúci učiteľ nesmie skúšaný predmet vyučovať.  
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Ciele školy: 
 

1. Kvalitatívne vylepšovať systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 do 

každodennej činnosti stredísk školy. 

2. Doplňovať a modernizovať odborné učebne novou PC technikou. 

3. Skvalitňovať a rozširovať spoluprácu s partnerskými školami na Slovensku aj v zahraničí 

v oblasti podnikania, cestovného ruchu a dizajnu.  

4. Upraviť učebné plány pre zvýšenie počtu žiakov a študijných odborov na odbornej praxi 

v meste, regióne a zahraničí. 

5. Pripraviť 12. ročník celoslovenskej súťaže Módna línia mladých 2017 s účasťou škôl zo 

zahraničia.  

6. Vyškoliť učiteľov na prácu s interaktívnou tabuľou a programom Office 365. 

 

 

1.o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

       a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

Stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava sa uskutočňuje v stredných odborných 

školách. Žiaci sa v nich pripravujú predovšetkým na výkon odborných činnosti pre potreby 

trhu práce, najmä technicko-hospodárskych, ekonomických, sociálno-právnych, umeleckých 

a samozrejme pripravujú sa aj na štúdium na vysokej škole. Kvalita vzdelávania bola, je 

a neustále bude na prvom mieste a predstavuje poskytovanie takého vzdelania, po ktorom sa 

absolvent zaručene uplatní na trhu práce. Ďalším parametrom kvality vzdelávania je 

spokojnosť zákazníkov, teda zamestnávateľov s absolventmi. Kvalitné vzdelávanie je 

podmienkou na zabezpečenie permanentných inovácií stále kvalitnejších výrobkov a služieb. 

Kvalita teda priamo ovplyvňuje konkurencieschopnosť nášho trhu vo svete, čo je ďalším 

dôvodom vyhodnocovania kvality poskytovaného vzdelávania. Vzdelávacie inštitúcie sa vo 

vyspelých štátoch zvyknú vnímať ako súčasť služieb verejnosti a žiaci prípadne rodičia sa 

nachádzajú v pozícii klientov. Ďalším zákazníkom sú podniky a firmy, ktoré sú v podstate 

„odberateľmi“ absolventov. Vzdelávací proces ako služba mení vlastnosti osoby, ktorá sa 

priamo zúčastňuje na procese a preto táto služba musí byť kvalitná. Medzi takéto vzdelávacie 

inštitúcie patrí aj Stredná odborná škola podnikania v Prešove, ktorá chce byť kvalitnou 

školou s kvalitnými absolventami, ktorí sa uplatnia na trhu práce. Oblasť vzdelávania je veľmi 

náročnou, ale zaujímavou činnosťou. Práca s mladými ľuďmi je namáhavou a v súčasných 

podmienkach aj neocenenou prácou učiteľa. Rezort školstva je na chvoste záujmu spoločnosti 

a jeho zamestnanci nedosahujú primerané mzdové ohodnotenie, ktoré im právom patrí. Aj 

napriek nedoceneniu práce učiteľa škola dosahuje dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacej 

činnosti o čom svedčia mnohé ocenenia žiakov. V oblasti vzdelávania je potrebné neustále 

sledovať vývoj, nové trendy, ciele a možnosti uplatnenia absolventov v praxi, pretože vývoj 

spoločnosti ide neustále dopredu. Aj naďalej je potrebné zaoberať sa otázkou o možnostiach 

štúdia, rozšírenia študijných odborov podľa záujmu žiakov a hľadať nové a lukratívne odbory. 

Tento proces uvažovania, hľadania, napredovania a nápadov bude pravdepodobne neustály. 

Každý rok škola analyzuje a hodnotí svoju činnosť prostredníctvom swot analýzy. Touto 

analýzou škola hodnotí svoje silné, slabé stránky, možnosti a ohrozenia. Silné stránky 

predstavujú v čom je škola dobrá, slabé hovoria o jej nedostatkoch. Možnosťami možno 

definovať také udalosti, ktoré môže škola využiť a vyťažiť z nich. Pod hrozbami sú uvádzané 

vplyvy okolia na školu. Hodnotenie swot analýzou vedie k výraznému skvalitneniu školy.   
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SILNÉ STRÁNKY 

 

SLABÉ  STRÁNKY 

 

1. Právna subjektivita  

2. Zavedený systém manažérstva kvality 

    STN EN ISO 9001/2009 vo 

výchovnovzdelávacom procese a celej 

prevádzke školy 

3. Medzinárodný certifikát IES – rating A 

    „Špičková inštitúcia s medzinárodnou 

skúsenosťou“ 

4. Certifikát SOPK – garanta učebných odbo- 

    rov pre odevníctvo 

5. Sieť perspektívnych študijných odborov 

6. Podnikateľská činnosť so zameraním na 

    poskytovanie gastronomických služieb, 

ubytovacích služieb, vedenie jazykových 

a sprievodcovských kurzov 

7. Realizovanie projektov  

8. Medzinárodná spolupráca s družobnou 

     školou z Poľska (z Krosna), cechom 

     z Krosna a ich podnikateľmi, s družobnou 

      školou z Českej republiky (Ústi nad 

      Orlici, Ukrajina (Užhorod a Mukačevo) 

 9. Dobrá kvalifikačná úroveň pedagógov  

10. Vybavenie odbornej učebne a dielní pre 

št. odbor Styling a marketing a Odevný 

dizajn  

11. Vybavenie školy počítačovou technikou,  

    didaktickou technikou a  softvérom  

12. Štúdium žiakov v zahraničí – možnosť  

      odbornej praxe v zahraničí 

13. V jednej budove TV, OV, ŠI, ŠJ a  

      Školská lekárka 

14. Vybudované bezbariérové hygienické  

      zariadenia, učebne, odborné pracoviská 

15. Možnosť výberu štúdia z 5 CJ 

16. Nízka energetická náročnosť budovy 

17. Dobrá kvalifikačná úroveň pedagógov 

18. Vybudované dve odborné učebne CJ,  

      sedem učební výpočtovej techniky  

      s internetom, ateliéry pre odevný dizajn  

      a dizajn interiéru 

19. Blízkosť autobusovej a vlakovej stanice  

20. Dokonalá prepojenosť teórie s praxou, 

odborná prax zabezpečená 

v podnikateľských subjektoch 

21. Možnosť ubytovania a stravovania žiakov  

      v školskej jedálni  

22. Príjemné, čisté a moderné prostredie 

1. Obmedzený nákup učebných pomôcok 

   z dôvodu nedostatku finančných 

   prostriedkov 

2. Slabá podpora zo strany podnikateľských  

   subjektov  

3. Nedostatok učebníc a odbornej literatúry  
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PRÍLEŽITOSTI 

 

HROZBY 

1. Možnosti prípravy absolventov pre štátnu  

    aj súkromnú sféru 

2. Príprava absolventov pre štúdium a trh  

    práce aj v zahraničí 

3. Možnosť udelenia certifikátu IES žiakom  

    školy  

4. Rekvalifikácia podľa potrieb úradu práce - 

   možnosť realizovať rekvalifikačné kurzy  

   buď prostredníctvom úradu práce alebo  

   formou projektov  

5. Možnosti prípravy absolventov na  

    vysokoškolské štúdium príbuzného  

    zamerania  

6. Zaradenie nových študijných odborov,  

7. Rast záujmu o celoživotné/alternatívne  

    vzdelávanie 

8. Medzinárodná spolupráca so školami po- 

    dobného zamerania 

9. Možnosť využitia zahraničných 

      finančných a informačných zdrojov 

10. Zapájanie sa do školských projektov a  

      prevádzkových projektov 

11. Možnosti rozširovania okruhu destinácií 

      pre odbornú prax žiakov v SR a zahraničí 

 

1. Klesajúci trend vedomostnej úrovne  

    prichádzajúcich žiakov zo ZŠ  

2. Trvalý pokles populačných ročníkov 

3. Nejednotná školská politika z pohľadu  

   MŠVVsS SR, zriaďovateľa, rodiča a trhu  

   práce (neexistuje žiadne plánovanie) 

4. Odchod kvalifikovaných a talentovaných  

    absolventov do zahraničia z dôvodu lepších 

    pracovných a platových podmienok  

5. Postoj spoločnosti a médií voči pedagógom  

6. Nezáujem mladých ľudí o profesiu učiteľ 

7. Duplicitné odbory v meste Prešov 

8. Nízky záujem rodičov pri výchove 

    a vzdelávaní 

9. Benevolentnosť žiakov k učeniu 

10. Nízka priemerná mzda v rezorte školstva 

11. Nedostatočné financie a nemotivujúca  

      legislatíva 

12. Neracionalizovaná sieť škôl 

13. Zdĺhavý proces zaradenia nových odborov  

     do siete školy 

14. Nárast negatívnych prejavov v správaní  

      žiakov voči pedagógom 

 

Návrh opatrení na zvýšenie úrovne výchovy a vzdelávania: 

 

1. Sústrediť svoje zdroje na ďalší rozvoj a imidž školy, t.j. využívať reklamu, tvoriť neustále 

nové propagačné materiály, častejšie realizovať propagáciu školy na verejnosti, navštíviť 

základné školy a prezentovať žiakom ponúkané študijné a učebné odbory inovatívnou 

formou, publikovať viac článkov o škole a jej aktivitách v dennej tlači a regionálnej 

televízii. 

2. Na www stránke školy, zverejňovať nové informácie o škole, o súťažiach, o celkovom 

živote školy a pravidelne ju aktualizovať. 

3. Rozšíriť sieť študijných odborov o nové – atraktívne študijné odbory. Sledovať nové 

trendy a nové odbory na zahraničných školách a hľadať možnosti ich uplatnenia u nás.  

4. Neustále budovať klímu školy, jej priestory a okolie školy. 

5. Podľa finančných možnosti modernizovať školu. 

6. Prostredníctvom projektov zabezpečiť do učebni výpočtovej techniky kvalitné počítače. 

7. Zaviesť do vyučovacieho procesu nové metódy výučby. 

 

 

1.p)  údaje o úspešnosti absolventov 
  

O vysokoškolské štúdium prejavilo záujem 51 žiakov, podali spolu 90 prihlášok na 22 

univerzít a vysokých škôl. Najväčší záujem bol o štúdium na fakultách Prešovskej Univerzity, 

Technickej Univerzity Košice, UPJŠ Košice, EU v Bratislave. Žiaci prejavili záujem 
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o štúdium manažmentu, elementárnej a predškolskej pedagogiky, učiteľských a filozofických 

programov. Na vysokoškolské štúdium bolo prijatých bolo 46 žiakov, t.j. 90,2% 

z prihlásených žiakov.  
 

 

-údaje o evidencii absolventov, ktorí maturovali v máji 2016, na ÚPSVaR Prešov 

k 30.9.2016 

 

Kód a názov študijného 

odboru 

Počet 

absolventov 

Počet 

nezamestnaných 

% nezamestnaných 

8299 M dizajn interiéru 24 6 25,0 % 

3158 M styling a marketing 8 3 37,5 % 

6405 K pracovník marketingu 17 8 47,0 % 

6324 M manažment region.CR 30 4 13,3 % 

6341 M škola podnikania 41 5 12,2 % 

spolu 120 26 21,6 % 

 

Celkový počet absolventov:  120  

% evidovaných absolventov:  21.6 %  

 

 

2.a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania   

 

 V záujme zdravého vývinu žiakov boli dodržiavané základné psychohygienické 

podmienky výchovy a vzdelávania:  
 

 tvorba rozvrhu hodín,  
 

 dodržiavanie prestávkového režimu,  
 

 bohatá krúžková činnosť,  
 

 dodržiavanie pitného režimu (bufet, automat), 
 

 obedy s možnosťou výberu z 3 jedál, 
 

 individuálny prístup učiteľov k žiakom.  

 

 

 

2.b) voľnočasové aktivity školy 

 

Pre voľnočasové aktivity školy mali žiaci v školskom roku 2015/2016 k dispozícii 33 

rôznorodých krúžkov. Krúžky boli zamerané na oblasť športovú, literárnu, internetovú, 

jazykovednú, cestovného ruchu a pod. Dobré výsledky dosahovali krúžky modelingu, 

módnych trendov, literárno-umelecké, cestovného ruchu ako aj iné.  
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Žiaci spolu s pedagógmi pracovali v týchto záujmových krúžkoch: 

 

 

 

P.č. Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov 

1. Anglické popoludnie v krajine zázrakov Mgr. Stoláriková Veronika 10 

2. Anglicky s úsmevom Mgr. Pastulová Marta 10 

3. Bez jazykových bariér Mgr. Amanová Júlia 10 

4. Cestujem Ruskom PaedDr. Černajová Valentína 11 

5. Cvičné firmy  Ing. Fertaľová Anna 13 

6. Čaj o piatej v Británii Mgr. Stoláriková Veronika 16 

7. Dizajnérsky krúžok Mgr. Simková Anna 17 

8. Dramatický krúžok Mgr. Žec Peter 11 

9. Eko životný štýl Mgr. Kancírová Dana 19 

10. Internetové okienko Mgr. Vargovčíková Ľudmila 10 

11. Jazykové variácie PhDr. Mladá Andrea 10 

12. Krúžok mladých geografov PaedDr. Černajová Valentína 16 

13. Let okolo sveta Mgr. Amanová Júlia 12 

14. Matematika prevažne vážne Mgr. Lipjancová Danka 13 

15. Mladý cestovateľ Ing. Miklušová Anna 12 

16. Mladý módny tvorca Ing. Vrabeľ Miroslav 15 

17. Mladý podnikateľ Ing. Vrabeľ Miroslav 9 

18. Modeling Ing. Fertaľová Anna 10 

19. Multimediálny krúžok Ing. Vrabľová Danka 8 

20. Objav krásy svojho regiónu Mgr. Ondričková Štefánia 10 

21. Odborná tvorivosť Mgr. Benko Ján, PhD. 13 

22. Pohybom ku zdraviu Bc. Pistráková Janka 12 

23. Potulky po regióne Ing. Kočarová Jana 12 

24. Poznaj svoj kraj Ing. Vojtková Zuzana 8 

25. Rýchle prsty Ing. Onderková Mária 11 

26. S angličtinou do sveta PhDr. Mladá Andrea 9 

27. S nemčinou do sveta Mgr. Dupaľová Zuzana 10 

28. Salón krásy Bc. Poklembová Mária 13 

29. Prechádzka dejinami Mgr. Šoltýsová Ingrid 13 

30. Styling mladých  Mgr. Oravcová Anita             13 

31. Športom za zdravím PaedDr. Kamenická Jana 18 

32. Tvorivé dielne Ing. Kohútová Alena 15 

33. Za krásou tela Mgr. Čiernik Michal 12 
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2 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  

 

 

 

Meno a priezvisko  

učiteľa 

Predmet Forma Odborník 

/meno, priezvisko, firma, pozícia 

Ing. Slávka 

CENTEKOVÁ  

ZYP Trestné pojednávanie 

a odborná beseda  so 

sudcom 

JUDr. Marián VOROBEL podpredseda 

na Okresnom súde v Prešove 

PaedDr. Valentína 

ČERNAJOVÁ 

Ruský 

jazyk 

Riadený rozhovor, 

výklad, práca vo 

dvojiciach, 

prezentácia v power 

pointe 

Kina Bujugleva, Zdravka Petrova, 

Združená škola (MŠ+ZŠ+SŠ) Zlatica – 

Bulharsko 

Mgr. Michal 

ČIERNIK 

TSV Praktické cvičenie Mgr. Beáta Ružbarská 

Fakulta športu Prešov 

TSV Praktické cvičenie Inštruktori – horolezecké centrum Prešov, 

sídl. 3 Prešov, Mgr. Miloš Nemý 

Ing. Marta 

DRABOVÁ 

Vých. por. Beseda CPPPaP Dr. Bačová, Mgr. Džulová 

PPU Beseda CPPPaP Mgr. Buzalková 

Vých. por. 

 

Prednášky 

 

ÚPSVaR – Mgr. Husárová, Mgr. 

Blihárová, Mgr.Lešková 

Vých. por. Beseda CPPPaP Dr. Bačová, Mgr.Džulová 

Vých. por. Besedy p. Čoláková 

Ing. Iveta 

DŽOGANÍKOVÁ  

EKA 

 

Beseda 

 

p. Voľanská, SZČO 

 

UCT, EKA Prednáška, beseda Mgr. M. Anderko 

Konateľ Golden grain s.r.o. 

PaedDr. Jana 

KAMENICKÁ  

TSV 

 

Praktická práca 

 

Júlia Kožušková 

Koniareň Prešov, sídl.3 

TSV Praktická práca Inštruktori -Cemjata 

Ing. Jana 

KOČÁROVÁ 

Odborné 

predmety 

Beseda, diskusia,  Kpt. Bc. Ján Kušnirák, 

Záchranar HZS Vysoké Tatry 

 Odborné 

predmety 

Exkurzia a Odborná 

beseda 

Škoda Peter 

People Training Manager 

 Odborné 

predmety 

Exkurzia a Odborná 

beseda 

Ing. Viktor Kosmák 

Riaditeľ hotela 

 Odborné 

predmety 

Odborná beseda o 

medveďoch, diskusia,  

Ing. Igor Stavný 

Štátne lesy TANAPu Tatranská Lomnica 

PhDr. Andrea 

MLADÁ     

Slovenský  

a anglický 

jazyk 

Prezentácie, diskusia, 

výklad 

Kina Bujugleva, Zdravka Petrova, 

Združená škola (MŠ+ZŠ+SŠ) Zlatica - 

Bulharsko  

Ing. Mária 

ONDERKOVÁ                   

ADK Beseda Ing. Soňa Perejdová Zeocem, a. s. Bystré 

vedúca realizačného centra 

RNDr. Ing. Mária 

VAVREKOVÁ         

Odborné 

predmety 

CR 

Prednáška s besedou Mgr. Slavomír Pačuta, lektor f. 

Stageman, Banská Bystrica 
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Odborné 

predmety 

CR 

Návšteva 

medzinárodného 

veľtrhu ITM Slovakia 

Zástupcovia CK, OOCR, jednotlivých 

podnikateľských subjektov 

Odborné 

predmety 

EKA, 

MNZ, 

MKT 

Prednášky,  praktická 

realizácia, záverečná 

skúška 

Ján Majoroš, licencovaný lektor SBA 

Odborné 

predmety 

CR 

Prednášky,  praktická 

realizácia, záverečná 

skúška 

Mgr. Slavomír Pačuta, lektor f. 

Stageman, Banská Bystrica 

Príprava na 

PČOZ MS 

Stretnutie, konzultácia 

k projektu 

Mgr. M.iroslav Vlček, Odbor kultúry 

a športu Ms.úradu Prešov 

MAT, 

HVY 

Prednáška s besedou Ing. Kozoň, riaditeľ pracoviska 

Štatistického úradu v Prešove 

Príprava na 

PČOZ MS 

Pracovné stretnutie     

s konzultáciou 

PhDr. Kotorová, riaditeľka Krajského 

múzea, Mgr. Lazorík, zástupca riaditeľky 

MAT, 

HVY 

Beseda k pripraveným 

otázkam                      

s prezentáciou 

Mgr. Kuzmiaková, Mgr. Sakalová, 

pracovníčky VÚB banky, pobočka 

Prešov 

Mgr. Júlia 

GÁBOROVÁ   

Španielsky 

jazyk 

Beseda Diana Sempere Bou, 

turistická sprievodkyňa, Praha 

Mgr. Natália 

PROSTREDNÁ   

Francúzsky 

jazyk 

 

 

Skupinová práca - 

sebahodnotenie, 

hodnotenie ostatnými, 

dvojice silný/slabší 

Kina Bujugleva, Zdravka Petrova, 

Združená škola (MŠ+ZŠ+SŠ) Zlatica – 

Bulharsko 

 

Francúzsky 

jazyk 

Beseda jazykové hry 

 

Michel Bourdier, riaditeľ Francúzskej 

aliancie v Košiciach 

FRJ Prezentácia, 

skupinová práca 

Michel Bourdier, riaditeľ Francúzskej 

aliancie (FA) v Košiciach, Noémie 

Sarniguet - stážistka, Alice Nancy – 

stážistka, Antoine Decourt – návštevník  

FA ako turista 

 

 

 

 

 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 30. septembra 2016 

 

 

 

 

 

 

 

                 Ing. Stanislav Kuchta, MBA 

                                               Riaditeľ SOŠP  


