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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
funkcia: meno, priezvisko, titul:
riaditeľ Erika Šušková, Ing.
zástupca pre odborné vzdelávanie Mária Líšková, Ing.
zástupca pre technicko-ekonomické činnosti Iveta Bodnárová, Ing.
zástupca pre všeobecné vzdelávanie Margita Pisarčíková, Ing.
koordinátor prevencie Radovan, Pňaček, PaedDr.
výchovný poradca  Beata, Staviarska, PhDr.
kariérový poradca Beata, Staviarska, PhDr. 

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A 

PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO 
ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

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



p.č. meno priezvisko titul volený delegovaný za
1 Martina, Kajanová, Bc. Volený zástupca pedagog. zamestnancov
2 Renáta, Mikytová, Mgr. Volený zástupca pedagog. zamestnancov
3 Dušan, Betík Volený zástupca nepedagog. zamestnancov
4 Marta, Mravcová, Mgr. Delegovaný zástupca ŽSK
5 Ľubica, Csókas, Ing. Delegovaný zástupca ŽSK
6 Jozef, Straka Delegovaný zástupca ŽSK
7 Rastislav, Zanovit, MUDr. Delegovaný zástupca ŽSK
8 Marián, Kasan Volený zástupca rodičov
9 Vladimír, Mrekaj, Ing. Volený zástupca rodičov
10 Veronika, Franeková Volený zástupca rodičov
11 Marek, Mrekaj Volený zástupca žiakov
Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 

4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
poradné orgány školy a ich funkcia: 
4.1 Pedagogická rada školy

Najdôležitejší poradný orgán skupinového, odborno-pedagogického riadenia v škole. Je najvyšším 
poradným orgánom riaditeľky školy. Jej postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené 
v rokovacom poriadku školy. Zasadá podľa harmonogramu zasadnutí pedagogickej rady, najmenej päťkrát 
za školský rok, v prípade potreby aj častejšie. 

4.2 Rada školy 

  Iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. 

4.3 Rada rodičov školy

 Iniciatívny orgán rodičov žiakov školy. Je zložená zo zástupcov rodičov žiakov každej triedy. Rieši všetky 
závažné otázky spolupráce rodiny a školy, vyjadruje sa ku výchovným opatreniam, pripomienkam rodičov 
k práci školy, pomoci a školským predpisom. 

4.4 Žiacka školská rada

Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú ku práci školy, vyjadruje sa k 
návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a 
podujatia, ktoré zároveň organizuje.  Zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu školy, predkladá im svoje 
stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.



5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY
forma štúdia stav k 15. 09. 2019 stav k 31. 08. 2020

počet 
tried

celkový 
počet 
žiakov

z toho počet 
začlenených 

žiakov

počet 
tried

celkový 
počet 
žiakov

z toho počet 
začlenených 

žiakov
A B C A B C

Denné štúdium 1. ročník 4 88 5 0 0 4 88 5 0 0
2. ročník 4 86 4 1 0 4 86 4 1 0
3. ročník 4 87 6 0 0 3 65 4 0 0
4. ročník 3 69 1 1 0 0 0 0 0 0

spolu: 15 330 16 2 0 11 239 13 1 0

5B. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA

4.5 Porada vedenia školy

Prerokúva najaktuálnejšie a rozhodujúce otázky celkovej činnosti školy. Zúčastňujú sa na nej všetci vedúci 
zamestnanci školy .

4.6 Predmetové komisie 

Posudzujú špecifické otázky výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich úlohou je zvyšovať metodickú 
a odbornú úroveň vzdelávania a výchovy v jednotlivých ročníkoch. Zriaďujú sa aj pre zlepšenie vzájomnej 
spolupráce medzi pedagogickými zamestnancami a tiež pre upevnenie medzi predmetových vzťahov.  

4.7 Ústredná inventarizačná komisia 

 Koordinuje inventarizáciu majetku školy. Po jej ukončení vyhotoví inventarizačný zápis a vypracuje návrh 
na vysporiadanie  inventarizačných rozdielov, návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 
a predloží na rozhodnutie riaditeľke školy. 

4.8 Vyraďovacia komisia

Na základe uskutočnenej inventarizácie a návrhov ústrednej inventarizačnej komisie vyraďuje majetok 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania  s majetkom ŽSK. 

4.9 Likvidačná komisia 

Usku točňuje likvidáciu vyradeného majetku.

4.10 Škodová komisia 

Prerokúva škody, spôsobené zamestnancami školy, ktoré vznikli zamestnancom v pracovnom čase, 
prípadne v čase plnenia pracovných úloh z poverenia zamestnávateľom. 



kód názov návrh školy počet stupeň dĺžka počet žiakov 
študijného počet počet žiakov vzdelania  štúdia prihlásení

odboru/
učebného 

odboru

 tried žiakov určený 
zo 

strany 
ŽSK

(ISCED) 1. termín 1. termín +
2. termín

za
pí

sa
ní

6446 K kozmetik 1 20 18 354 4 41 72 18
6329 M 

01
obchodné a 
informačné 

služby – 
medzinárodné 

obchodné vzťahy

1 30 30 354 4 56 117 30

forma štúdia stav k 15. 09. 2019 stav k 31. 08. 2020
počet 
tried

celkový 
počet 
žiakov

z toho počet 
začlenených 

žiakov

počet 
tried

celkový 
počet 
žiakov

z toho počet 
začlenených 

žiakov
A B C A B C

spolu:

5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN 
TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY 

ročník 1. polrok 2. polrok
úplne čiastočne úplne čiastočne

CH D CH D CH D CH D
1. ročník 1 5 2 5 0 7 2 4
2. ročník 1 14 0 1 1 13 0 2
3. ročník 1 11 2 7 1 14 1 7
4. ročník 0 1 0 4 0 1 0 4
spolu: 3 31 4 17 2 35 3 17
spolu CH + D: 34 21 37 20

5D. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ A 
ŠPORTOVEJ VÝCHOVY V OSEMROČNÝCH GYMNÁZIÁCH

ročník 1. polrok 2. polrok
úplne čiastočne úplne čiastočne

CH D CH D CH D CH D
spolu:
spolu CH + D: 0 0 0 0

6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE



6324 M manažment 
regionálneho 

cestovného ruchu

1 24 18 354 4 22 65 18

6456 H kaderník 1 24 20 353 3 27 46 20

kód názov návrh školy počet stupeň dĺžka počet žiakov 
študijného počet počet žiakov vzdelania  štúdia prihlásení

odboru/
učebného 

odboru

 tried žiakov určený 
zo 

strany 
ŽSK

(ISCED) 1. termín 1. termín +
2. termín

za
pí

sa
ní

6426 L vlasová 
kozmetika 

1 18 18 454 2 14 14

Nenaplnené študijné/ učebné odbory:

7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV

ukazovateľ 1. polrok 2. polrok
počet % počet %

celkový počet žiakov 328 X 328 X
prospech prospeli s vyznamenaním 10 3,05 39 11,89

prospeli s priemerom 1,00 0 0,00 5 1,52
prospeli veľmi dobre 105 32,01 106 32,32
prospeli 179 54,57 180 54,88
neprospeli 33 10,06 1 0,30
neklasifikovaní 1 0,30 2 0,61
celkový prospech za školu 2,22 X 2,25 X

správanie veľmi dobré 322 98,17 328 100,00
uspokojivé 3 0,91 0 0,00
menej uspokojivé 3 0,91 0 0,00
neuspokojivé 0 0,00 0 0,00

vymeškané celkový počet vymeškaných hodín 18045 X 10706 X
hodiny počet ospravedlnených hodín 17892 99,15 10657 99,54

počet neospravedlnených hodín 153 0,85 49 0,46

Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka: 
kód názov vyučovacieho predmetu priemerný prospech spolu

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník
Administrácia siete 2,55 3,29 2,92
Administratíva a firemná 
korešpondencia

2,71 2,71

ADK Administratíva a korešpondencia 2,48 2,63 2,9 2,68 2,67
APE Aplikovaná ekonómia 1,07 1,07
API Aplikovaná informatika 1,47 1,47 1,33 2,04 1,57



BIO Biológia 2,11 2,46 1,82 2,13
BSE Business English 2,42 2,33 1,77 2,29 2,2
CAX Cvičenia z aplikovanej ekonómie 1 1
DSY Databázové systémy 1 1,14 1,07
DEJ Dejepis 2,87 2,68 2,77
DRT Dermatológia 1,89 2,27 2,85 2,38 2,34
CJD Druhý cudzí jazyk - nemecký 2,61 2,79 2,65 2,35 2,6
EKC Ekonomické cvičenia 2,1 2,1
EKO Ekonomika 2,77 2,35 2,81 2,71 2,66
EPCR Ekonomika podniku cestovného 

ruchu
1,74 1,85 2,68 2,74 2,25

ELK Elektrotechnika 2,89 2,36 2,63
ETE Estetická a výtvarná výchova
ETV Etická Výchova
EIP Etika podnikania 1,75 1,75
FYZ Fyzika 2,39 2,39
GEO Geografia 2,47 2,41 2,58 2,49
GOR Geografia cestovného ruchu 3 2,53 2,77
GRS Grafické systémy 2,77 2,14 2,46
HOG Hospodárska geografia 2,71 2,71
HOT Hotelierstvo 2,47 2,47
INF Informatika 2,13 2,41 2,27

IT English 2,28 2 2,64 2,86 2,51
KCA Konverzácia v anglickom jazyku 2,46 2,32 2,39
MEK Makroekonómia 1,75 1,75
MMR Manažment a marketing 2,89 2,08 2,11 2,65 2,43
MOF Manažment osobných financií 1,85 2,19 2,02
MAT Matematika 2,55 2,62 3,11 2,89 2,79
MTE Materiály 2,43 3,05 2,95 2,05 2,62
NBV Náboženská výchova
OBN Občianska náuka 2,72 2,45 2,17 2,44

Obchodné a medzinárodné právo 1,5 1,44 1,77 2,36 1,76
PRX Odborná prax 1 1
ODK Odborné kreslenie 2,88 2,35 2,33 2,52
OVY Odborný výcvik 1,55 1,44 1,64 1,33 1,49
OSY Operačné systémy 1 1,69 2,45 1,71
PCR Podnikanie v cestovnom ruchu 2 1,32 1,66
PRN Právna náuka 2 2
PXA Prax 1,36 1,79 1,58

Princípy počítačov 1,28 1,28
PAZ Prístroje a zariadenia 2,36 2,38 2,37
PRO Programovanie 1,46 2,09 1,98 1,84

Protokol a etika podnikania 1,7 1,89 1,77 1,82 1,8



PAJ Prvý cudzí jazyk - anglický 2,88 2,8 2,74 3,05 2,87
SVP Psychológia a spoločenská výchova
SLY Slovenský jazyk a literatúra 2,85 2,8 2,77 2,78 2,8
SLK Sociálna komunikácia 1,35 1,35

Technika medzinárodného 
obchodu

1,87 2,06 2 3 2,23

TEC Technológia 2,19 2,25 2,23 2,14 2,2
TSF Technológia služieb cestovného 

ruchu
2,11 2,5 1,89 2,16

TSV Telesná a športová výchova
UCT Účtovníctvo 2 1,96 2,47 2,4 2,21
USP Úvod do sveta práce 3,43 2,71 3,07

Vidiecky cestovný ruch 1,58 1,58
Virtualizácia 2,93 2,93

ZDP Základy podnikania 2,52 3,33 2,93
MYT Základy podnikateľského myslenia 

- tvorba projektov
1,55 1,55

ZDR Zdravoveda 2,26 2,27 2,96 2,71 2,55
Spolu: 2,25 2,17 2,22 2,40 2,18

Klasifikácia vyučovacích predmetov osemročných gymnázií na konci školského roka:
kód názov vyučovacieho priemerný prospech spolu

predmetu 1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

spolu:

predmet úroveň počet žiakov priemerná úspešnosť

8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA
Údaje o maturitnej skúške 

Externá časť maturitnej skúšky:

predmet úroveň počet žiakov priemerná úspešnosť

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky:

predmet úroveň počet žiakov priemerný prospech
slovenský jazyk a literatúra 68 2,47
anglický jazyk B1 67 2,64
anglický jazyk B2 1 1
teoretická časť odbornej zložky 68 2,1
praktická časť odbornej zložky 68 1,97

Ústna / praktická forma internej časti maturitnej skúšky:

Údaje o záverečných skúškach



ukazovateľ počet
kvalifiko

vaní
nekvalif
ikovaní

z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci

si kvalifikáciu

ženy 29 2 0
muži 4 0 0
vek do 30 rokov 0 0 0
vek do 40 rokov 10 0 0
vek do 50 rokov 13 0 0

10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

kód učebný odbor počet prospech počet  
žiakov prospeli s 

vyznamenaním
prospeli 

veľmi 
dobre

prospeli neprospeli žiakov, 
ktorí 

nekonali  
skúšku

6456 H kaderník 21 0 3 17 0 1

9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ

kód názov študijného a učebného odboru forma štúdia stupeň vzdelania 
(ISCED)

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu denná 354
6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné 

obchodné vzťahy
denná 354

6446 K kozmetik denná 354
6456 H kaderník denná 353

A) Aktívne

kód názov študijného a učebného odboru forma štúdia stupeň vzdelania 
(ISCED)

neaktívne od 
šk. roku

3158 M styling a marketing denná 354 2019/2020
6426 L vlasová kozmetika denná 454 2018/19
3137 K operátor odevnej výroby denná 354 2013/2014
3152 H 02 krajčír - dámske odevy denná 253 2005/2006

B) Neaktívne

C) Experimentálne overovanie

kód názov študijného a učebného odboru forma štúdia stupeň vzdelania 
(ISCED)

doba trvania 
experimentu

(od – do)

denná



vek do 60 rokov 8 1 0
vek nad 60 rokov 2 1 0
dôchodcovia 0 0 0
spolu (veková štruktúra): 33 2 0
% kvalifikovanosti 300,00%

11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH 
ZAMESTNANCOV ŠKOLY

ukazovateľ počet forma štúdia garant štúdia 
(napr. MPC, VŠ a iné)

vek do 40 
rokov

Ženy 1 funkčné Centrum ďalšieho vzdelávania pri UK 
Bratislava

vek do 50 
rokov

Muži 1 inovačné Žilinská univerzita
Ženy 1 funkčné Centrum ďalšieho vzdelávania pri UK 

Bratislava
vek do 60 
rokov

Ženy 2 funkčné Centrum ďalšieho vzdelávania pri UK 
Bratislava

13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH 
VYUČOVACÍCH PREDMETOV

p.č. zoznam vyučovacích predmetov percentuálne vyjadrenie 
(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok)

odbornosť %

1 Administrácia siete 100,00%
2 Administratíva a firemná korešpondencia 100,00%
3 Administratíva a korešpondencia 100,00%
4 Aplikovaná ekonómia 100,00%
5 Aplikovaná informatika 100,00%

ukazovateľ počet
ženy 5
muži 2
vek do 30 rokov 0
vek do 40 rokov 0
vek do 50 rokov 4
vek do 60 rokov 3
spolu (veková štruktúra): 7



6 Biológia 100,00%
7 Business English 100,00%
8 Cvičenia z aplikovanej ekonómie 100,00%
9 Databázové systémy 100,00%
10 Dejepis 100,00%
11 Dermatológia 100,00%
12 Druhý cudzí jazyk - nemecký 100,00%
13 Ekonomické cvičenia 100,00%
14 Ekonomika 100,00%
15 Ekonomika podniku cestovného ruchu 100,00%
16 Elektrotechnika 100,00%
17 Estetická a výtvarná výchova 100,00%
18 Etická výchova 100,00%
19 Etika Podnikania 100,00%
20 Fyzika 100,00%
21 Geografia 100,00%
22 Geografia cestovného ruchu 100,00%
23 Grafické systémy 100,00%
24 Hospodárska geografia 100,00%
25 Hotelierstvo 100,00%
26 Informatika 50,00%
27 IT English 100,00%
28 Konverzácia v anglickom jazyku 100,00%
29 Makroekonómia 100,00%
30 Manažment a marketing 100,00%
31 Manažment osobných financií 100,00%
32 Matematika 100,00%
33 Materiály 100,00%
34 Náboženská výchova 100,00%
35 Občianska náuka 100,00%
36 Obchodné a medzinárodné právo 100,00%
37 Odborná prax 100,00%
38 Odborné kreslenie 100,00%
39 Odborný výcvik 100,00%
40 Operačné systémy 100,00%
41 Podnikanie v cestovnom ruchu 100,00%
42 Právna náuka 100,00%
43 Prax 100,00%
44 Princípy počítačov 100,00%
45 Prístroje a zariadenia 100,00%
46 Programovanie 100,00%
47 Protokol a etika podnikania 100,00%



14.1 Stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:
Hlavné zámery výchovného poradenstva vychádzali z platnej legislatívy, pedagogicko-organizačných 
pokynov na školský rok 2019/2020 a plánu hlavných úloh školy.
Cieľom poradenstva bolo dosiahnuť poradenskými metódami a postupmi primeranú úpravu stavu, ktorý 
bol príčinou problémov žiaka v oblasti jeho prospechu a výchovnej zvládnuteľnosti. 
Pozornosť v oblasti výchovy  sústreďovala výchovná poradkyňa predovšetkým: 
• na žiakov s problémami správania a so znakmi sociálnej  neprispôsobilosti, 
• na žiakov v náročných životných situáciách a vývojových krízach, 
• na žiakov s osobnostnými problémami, 
• na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Poradenská činnosť v oblasti vzdelávania bola zameraná   na skupinu žiakov, ktorí dosahovali slabý 
prospech alebo sa zhoršili v prospechu, žiakov, ktorí mali zdravotné problémy, na žiakov s adaptačnými 
problémami a na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  
Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne – utorok od 800  do 1500 boli využívané zo strany žiakov na 
riešenie osobných a vzdelávacích problémov, na konzultácie súvisiace s výberom vysokej školy, zo strany 
pedagogických pracovníkov a rodičov na riešenie konkrétnych výchovných a študijných problémov žiakov.
V  školskom roku 2019/2020 sme pracovali s 18 žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
Každé dieťa malo vypracovaný individuálny vzdelávací program, ktorý bol základnou orientáciou v práci s 
týmto žiakom počas školského roka. Žiaci postupovali podľa ŠkVP príslušného odboru. Ani jeden žiak 
nemal upravené učebné osnovy alebo učebné plány. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov bolo 
realizované podľa návrhu špeciálneho pedagóga – minimálne raz za polrok. V práci s týmito žiakmi sme 
využívali   konzultácie  s odbornými pracovníkmi  CŠPP a CPPP a P v Námestove.

48 Prvý cudzí jazyk - anglický 100,00%
49 Psychológia a spoločenská výchova 100,00%
50 Slovenský jazyk a literatúra 100,00%
51 Sociálna komunikácia 100,00%
52 Technika medzinárodného obchodu 100,00%
53 Technológia 100,00%
54 Technológia služieb cestovného ruchu 100,00%
55 Telesná a športová výchova 66,60%
56 Účtovníctvo 100,00%
57 Úvod do sveta práce 100,00%
58 Vidiecky cestovný ruch 100,00%
59 Virtualizácia 100,00%
60 Základy podnikania 100,00%
61 Základy podnikateľského myslenia - tvorba 

projektov
100,00%

62 Zdravoveda 100,00%
celkový priemer (%): 98,65%

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII



14.2 Zhodnotenie plnenie plánu práce kariérového poradcu:
Kariérové poradenstvo bolo realizované v prepojení s výchovným poradenstvom. Kariérová výchova žiakov 
bola sčasti zahrnutá do činnosti zástupkyne riaditeľky školy pre odborné vzdelávanie, majstrov odborného 
výcviku a vyučujúcich odborných predmetov. Poradenstvo a vzdelávanie bolo zamerané na pomoc žiakom 
zorientovať sa na trhu práce a pripraviť ich na uchádzanie sa o zamestnanie a budúcu kariéru. Kariérne 
poradenstvo sa realizovalo aj prostredníctvom predmetu Úvod do sveta práce, ostatných odborných 
predmetov a cvičných podnikateľských firiem. 
Práca výchovnej a kariérovej poradkyne v tejto oblasti bola zameraná na metodickú pomoc študentom, 
učiteľom a rodičom, na formovanie pozitívnych postojov k pracovnej činnosti a k sebavzdelávaniu žiakov. 
Informácie o možnostiach ďalšieho štúdia boli poskytované formou individuálnej a skupinovej práce so 
žiakmi, prostredníctvom informačných materiálov z vysokých škôl, ponúk kurzov a seminárov zameraných 
na prípravu na prijímacie skúšky, ktoré boli sprístupnené žiakom na informačnej tabuli a webovej stránke 
školy.
Identifikácie kariérneho profilu sa zúčastnilo 30 žiakov tretieho ročníka, ktorí plánovali pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole. Testovanie a vyhodnotenie testov realizovali odborné pracovníčky z CPPPaP v Námestove 
a bolo poskytnuté bezplatne.                            
Žiaci využili ponuky zúčastniť sa na Dni otvorených dverí KU v Ružomberku, UMB v Banskej Bystrici a 
Žilinskej univerzity.  Výber žiakov sa zúčastnil besedy, ktorú organizovalo  CPPPaP v Námestove Naživo v 
kruhu povolaní.
Vedenie SOŠ PaS  maximálne vychádzalo v ústrety výchovnej a kariérovej poradkyni pri zabezpečovaní 
úloh a riešení problémov.  
Na zasadnutiach pedagogickej rady a na pracovných poradách bol vytvorený dostatočný priestor pre 
výchovnú poradkyňu na podávanie informácií a metodických pokynov.    
Žiakom bola poskytnutá široká škála záujmovej činnosti, aby mohli  efektívne a zmysluplne využívať svoj 
voľný čas.  
                                                                                          



14.3 stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:
Prevencia drogových závislostí je súčasťou systému účinných preventívnych opatrení vedenia SOŠ PaS, 
ktoré boli zamerané na aktívnu ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä: 
Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa. Činnosť koordinátora prevencie vychádzala z 
Národnej protidrogovej stratégie, Národného programu duševného zdravia, Stratégie prevencie kriminality 
a Národného programu prevencie HIV/AIDS.  
Činnosť koordinátora drogových závislostí a sociálno-patologických javov mládeže a výchovnej a kariérnej 
poradkyne v tejto oblasti bola zameraná na koordináciu a metodické usmerňovanie preventívnej  a 
informačnej činnosti pedagogických zamestnancov v SOŠ podnikania a služieb. 
V spolupráci s koordinátorkou výchovy k manželstvu a rodičovstvu, triednymi učiteľmi a ostatnými 
vyučujúcimi  boli realizované aktivity:
• Trestnoprávna zodpovednosť mládeže – prednáška pre žiakov 1. ročníka - kpt. T. Šándor.
• Obchodovanie s ľuďmi – prednáška pre žiakov 2. ročníka - kpt. T. Šándor.
• Deň holokaustu a rasového násilia – aktivity spojené s premietaním filmu Colette.
• Čo sme si, to sme si, vypime si? Dievčatá... - preventívny program - žiačky 3.  ročníka.
• Každý iný, všetci rovní – tvorba výtvarných prác zameraných na ochranu ľudských práv.
• Fetálny alkoholový syndróm - workshop - zúčastnili sa žiaci prvého ročníka.
• Predsudky - všetci ako jeden – preventívny program – III. K trieda - realizovalo CPPPaP v Námestove.
• Ako sa efektívne učiť bez stresu – beseda.
• Otvorene o extrémizme a aktuálnych témach - workshop - Tvrdošín - výber žiakov.
• Obchodovanie s ľuďmi – preventívny program  III. K trieda, realizovalo CPPPaP v Námestove.
• Treba sa ozvať - interaktívny workshop žiačok III. B triedy.
• Eliminácia násilia páchaného na ženách - prednáška kpt. Tibora Šándora pre žiakov I. A, I. K, I. M a II. A.
• Drogy? Nie! – slohové práce žiakov s protidrogovou problematikou. 
• Svetový deň boja proti drogám – prezentácie žiakov s protidrogovou problematikou.
• Červené stužky  2019 – zapojenie sa do kampane a realizácia aktivít.
• Svetový deň prevencie týrania a zneužívania deti – premietanie filmu spojené s besedou    zamerané na 
ochranu detí, ich práv a prípadnú formu pomoci. 
• Deň počatého dieťaťa – aktivity v rámci triednických hodín, zhotovené propagačné materiály      a biele 
stužky, nosenie bielych stužiek, zhotovené nástenné noviny. 
• Deň bez cigarety – aktivity v rámci triednických hodín.
Žiaci mali možnosť počas školského roka využiť schránku dôvery. Na jednotlivé podnety žiakov 
odpovedala riaditeľka školy.
Priebežne bola monitorovaná situácia správania sa žiakov nielen prostredníctvom pedagogického dozoru v 
triedach, na chodbách, ale aj v areáli školy. 
Za hodnotené obdobie v škole nebol riešený žiadny prípad súvisiaci s výskytom alebo používaním drog v 
priestoroch školy.

14.4 spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:
- Spolupráca so školskými poradenskými zariadeniami  
Realizovala sa hlavne spolupráca s CPPPaP a CŠPP v Námestove. Pracovníci CPPPaP zabezpečovali a 
realizovali plánované aktivity a vychádzali v ústrety pri konzultovaní problémov a poskytovaní metodickej 
pomoci. Podľa potreby bola realizovaná aj spolupráca s príslušnými lekármi a ďalšími zainteresovanými 
inštitúciami a osobami, s cieľom prevencie, určenia príčin problémov žiakov a odporučenia správnych 
postupov na ich odstránenie.  
- Spolupráca školy s úradom práce sociálnych vecí a rodiny  
UPSVaR  poskytoval informačné materiály, pracovníci realizovali prednášky a besedy.  
- Spolupráca s OR PZ  
Počas školského roka sme  spolupracovali  s kpt. Tiborom Šándorom z OR PZ v Dolnom Kubíne pri 
realizácií aktivít zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov a tiež s Mestskou políciou v 
Námestove.  



15.1 Multimediálne prezentácie:
• Ambasádorská škola EP - projekt vyhlásený EP - 1 miesto celoslovenskej súťaže.
• JA Veľtrh podnikateľských talentov – 13.10. 2020 online prezentácia JA Firiem  na celoslovenskom 

online finále súťaže v programe JA Aplikovaná ekonómia – JA firma GOLDEN TIME  - 2. miesto 
v kategórii S&T produkt študentskej firmy, JA firma GOLDEN TIME  - 3. miesto v kategórii ACCACE 
výročná správa,  firma EKO FLORY – 3. miesto v kategórii City finančné riadenie,  

• JA City International Innovation Camp – súťaž JA Slovensko - práca na reálnych výzvach v tíme, 
prezentácia riešenia problému. 

• Vedieť sa správne rozhodnúť – vypracovanie prípadovej štúdie na zadanú tému v oblasti etiky 
v programe JA Etika a podnikanie a JA Etika v podnikaní (súťaž tímov, účasť 3 tímov, bez 
umiestnenia). 

• Bankomat nápadov – celoslovenská súťaž JA Slovensko. Súťaž tímov zameraná na finančnú 
gramotnosť (Tím Money Army| Megan Huráková a Katarína Gluštíková – 1 miesto).

• Juventa  Výhovorky bokom –  celoslovenská súťaž v plnení vyziev, ocenení 3 najaktivnejsí  žiaci 
(T. Pientaková, M. Huráková, M. Bukaj)

• Európsky týždeň odborných zručností – celoslovenská súťaž organizovaná Európskou komisiou 
s cieľom zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu, aktivity na podporu odborných zručností žiakov 
(bez umiestnenia).

• Social Innovation Relay (SIR) - 3. miesto národné finále s nápadom Doba plastová
• Cena J. A. Komenského - súťaž vyhlásená Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež, 

šport a kultúru EK
• Prezentácia fiktívnych nemeckých firiem – školská súťaž žiackych tímov v nemeckom jazyku, 

využívanie metódy Content Language Integrated Learning v nemeckom jazyku a odborných 
ekonomických predmetoch. 

• Trip to Slovakia – školská súťaž žiackych tímov v anglickom jazyku, využívanie metódy Content 
Language Integrated Learning v anglickom jazyku a odborných ekonomických predmetoch.

• Europský deň jazykov v škole – prezentácia krajín, krajov.
• The Best Video – školská súťaž, využívanie metódy Content Language Integrated Learning 

v anglickom jazyku a odborných predmetoch informatických. 
• TOP Turistická destinácia, Mladý Tvorca – celoslovenská prehliadka/ tím žiakov, bez umiestnenia. 

15.2 Spolupráca školy s rodičmi:

Okrem spolupráce triedny učiteľ – zákonný zástupca žiaka formou rodičovských združení, konzultačných 
hodín, osobných a telefonických pohovorov sme v uplynulom školskom roku realizovali tieto podujatia:   

• Burza povolaní (Trstená, Námestovo, Oravská Lesná) – cieľom burzy je prostredníctvom pedagógov 
a žiakov prezentovať študijné a učebné odbory a zameranie školy. Prezentácia je spojená 
s praktickými ukážkami a poskytovaním služieb. 

• Deň otvorených dverí SOŠ – pre žiakov základných škôl a širokú verejnosť. Cieľom akcie je priblížiť 
verejnosti život v škole formou otvorených hodín na teoretickom a praktickom vyučovaní a ďalším 
programom pre zúčastnených.    

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY



15.3 Formy prezentácie školy na verejnosti:

Na prezentáciu školy na verejnosti slúžia okrem predchádzajúcich aktivít aj tieto podujatia: 

• Prezentácia kaderníckych a kozmetických služieb – na spoločenských podujatiach, firemných 
a školských prezentáciách(Coop Jednota, Spojená internátna škola, Námestovo)

• Spolupráca s CSS – poskytovanie kaderníckych a kozmetických služieb pre klientov CSS 
Námestovo, Novoť.

• Spolupráca s krízovým  centrom - Dom charitas sv. Hildegardy v Rabči. 
• Realizácia projektov z Nadácie Orange –  schválené a realizované 3 projekty
• iSOSNO – realizácia informatickej súťaže pre žiakov 9. ročníka základných škôl.

Na tento účel tiež slúži aj publikovanie článkov o úspechoch našich žiakov v regionálnych periodikách (My 
Naša Orava, Oravsko, Dobrá škola, VUC Žilina).  

15.4 Školský časopis:

SOSNÁČIK  – školský časopis (s cudzojazyčnou prílohou) – v priebehu školského roka vydané jedno číslo 

15.5 Iné aktivity:

K zvýšeniu úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu prispieva aj organizovanie rôznych školských súťaží, 
kurzov a účasť na súťažiach:

• Adaptačný týždeň pre žiakov prvých ročníkov – formou besied, workshopov, hier, súťaži
• Hviezdoslavov Kubín  2020 -  súťaž v prednese poézie a prózy 
• Autorské čítanie 2020
• Cesty za poznaním minulosti 2020 - celoslovenská literárna a výtvarná súťaž
• Medzinárodný deň materinského jazyka - školská aktivita
• Nežná revolúcia - hudobno-výchovný program - školská aktivita
• Stredoškolská odborná činnosť 2020
• Môj originálny čitateľský denník –  školská súťaž
• Tvorba vlastnej knihy 2020 – školská súťaž 
• Chudoba – triedna súťaž
• Biblická olympiáda – triedne a školské kolo
• Holokaust na Slovensku - školská aktivitaspektrum - školská aktivita
• Záložka spája slovenské školy 2020 - celoslovenská aktivita
• Envirospektrum - školská aktivita
• Piráti krásy 2020 - oblastná súťaž
• Ako nás videl svet - školská aktivita
• Ročenka maturantov – školská súťaž
• Olympiáda ľudských práv –  školské kolo súťaže 
• Každý iný, všetci rovní – školská výtvarná súťaž 
• Poznaj históriu  – školská súťaž 
• Mladý Slovák – triedna súťaž  
• Cezpoľný beh – okresné kolo
• Stolný tenis – školská súťaž 



• Šachový turnaj - školské, okresné kolo 
• Veľký futbal  – okresné kolo súťaže 
• Futsal – okresné kolo súťaže 
• Bedminton – okresné kolo súťaže 
• Piškvorky –  oblastné kolo súťaže
• Basketbal - okresné kolo
• Výhovorky bokom – AVMT - Akú výhovorku máš ty? - celoslovenská súťaž
• MOJA EURÓPA: Čo by som chcel, aby sa zmenilo v Európe po koronakríze? - esejistická súťaž
• iBobor – celoslovenská online súťaž v logike a informatike
• Y-robot – začlenenie programovania Y-robota do výučby odboru SPS
• Roboty Qoopers Robobloq – začlenenie robotiky do výučby odboru SPS
• IT Akadémia – zapojenie sa do aktivít národného projektu
• ECDL – príprava žiakov na získanie medzinárodného certifikátu Európsky vodičský preukaz na 

počítače
• Microsoft Bratislava – vzdelávanie a spolupráca učiteľov s firmou Microsoft
• Land Rover 4x4 in Schools  –  príprava žiakov na celoslovenskú súťaž JA Slovensko
• Learn2code – online vzdelávanie pre žiakov a učiteľov v počítačovej grafike a grafickom dizajne
• Hodina kódu – celosvetová online aktivita na podporu programovania
• Bezpečnosť na internete, kyberšikana – školské vzdelávacie aktivity zamerané na bezpečnosť na 

internete a kyberšikanu 
• Európska zelená dohoda – online workshop
• Olympiáda v anglickom jazyku – školské a okresné kolo
• Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo
• Európsky deň jazykov v škole
• Deň prezentácie nemeckých fiktívnych firiem – školská súťaž 
• Poznaj reálie nemecky hovoriacich krajín – školská súťaž 
• Súťaž o  anglicky hovoriacich krajinách – školská súťaž 
• Kvíz  o anglicky hovoriacich krajinách – školská súťaž 
• Chvíľka poézie a prózy v nemeckom jazyku –  školská súťaž 
• Meeting English Poetry – školská súťaž 
• My Dictionary from Reality – celoslovenská súťaž - 1. miesto v celoslovenskom kole
• Jazykový kvet 2020 –  celoslovenské kolo – 4. miesto prevzatá tvorba
• Multikultúrny kvíz – súťaž o reáliách rôznych krajín pri príležitosti Európskeho dňa jazykov
• Beseda o multikulturalizme – pri príležitosti Európskeho dňa jazykov
• The Best Video – školská súťaž s využitím MPV
• Študentská kvapka krvi – zapojenie sa do projektu 
• Valentínska kvapka krvi – dobrovoľné darcovstvo krvi
• JA firmy –  Eko Glory, GOLDEN TIME, ktoré pracovali v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia 
• Daisy – JA firma, ktorá pracovala v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu
• Rozhoduj o Európe - seminár - simulácia rokovaní Rady EÚ a EP
• Carrey day – JA Slovensko (Deň kariéry)
• Online diskusia s europoslancami EP za Slovensko
• Bankomat nápadov - celoslovenská súťaž o finančnej gramotnosti
• Stredoškolský podnikateľský zámer – krajská súťaž vyhlásená Žilinským samosprávnym krajom 
• Finančná olympiáda – celoslovenská súťaž nadácie Partners  
• Olympiáda o EÚ –  Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
• Ekonomická olympiáda – NBS, INESS Bratislava 
• Dni finančného spotrebiteľa, NBS - testovanie
• Globálny etický program – celoslovenská súťaž – riešenie prípadových štúdií na vybranú tému 

s uplatnením etického správania 
• Spracovanie informácií na PC – školské kolo, krajské kolo



• Vychádzka na Okresný súd Námestovo –  účasť na súdnom pojednávaní
• Vychádzka – exkurzia do ubytovacích zariadení v Námestove
• Marketingová komunikácia – workshop OZ Mladý podnikavec
• Školenie manažmentu JA firiem a Konferencia prezidentov JA Slovensko
• Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti - webinár
• Ambasádorská škola EP - projekt vyhlásený EP
• Eurogames – školská súťaž o EU, Europe Direct Trstená
• Dobrovoľnictvo a Erazmus+  - besedy s cudzincami a dobrovoľníkmi
• Prezentačné zručnosti –  workshop JA Slovensko pre žiakov JA firiem
• Mladý líder  - manažerské, komunikačné a prezentačné zručnosti prostredníctvom interaktívnych 

workshopov indoor a outdoor aktivit pod vedeným skúsených lektorov/ 5 žiakov
• Akadémia Step by Step – odborné školenie pre žiakov s možnosťou získať certifikát
• 2. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky KORUNA KREATIVITY 2020, kadernícka a 

kozmetická súťaž   SCIENCE FICTION SHOW “
• SKILLS SLOVAKIA súťaž o  ZLATÉ NOŽNICE,  Bratislava 
• 5. ročník regionálnej kozmetickej súťaže v líčení Spojená škola Ružomberok téma „ Hallowen 

párty“
• 5. ročník regionálnej kaderníckej súťaže Spojená škola Ružomberok téma „ CARMEN
• Celoslovenská kadernícka súťaž „ Naj  nevesta" 
• Cukrová depilácia NADIRAH 
• MARY KAY–  prezentácia líčenia
• Hallowen párty – školská súťaž v líčení 
• Slávnostné líčenie – školská súťaž v líčení
• Hladký drdol – triedna kadernícka súťaž
• Vychádzka – odborná exkurzia do kaderníckych a kozmetických salónov v Námestove, Lokci
• CSS Novoť, Námestovo – poskytovanie kaderníckych a kozmetických služieb
• OCENENIE ŽSK – ocenenie absolventov študijného a učebného odboru v ŽK za úspechy a výsledky 

v oblasti vzdelávania 



15.6 Činnosti žiackej školskej rady:

Členovia ŽŠR organizovali počas školského roka 2019/2020 tieto podujatia a aktivity:  

• Európsky dialóg s mládežou – realizácia online dotazníka v triedach: I.B, II.B, IV.A, IV.B
• Svetový deň čokolády – každý žiak bol obdarovaný čokoládou
• Týždeň dobrovoľníctva – účasť žiakov I.A na kulinoterapii s klientkami DDS v Zubrohlave
• Žiadosť o grant – Udržujme oheň v hodnote 300 EUR, získané finančné prostriedky by boli použité 

na realizáciu aktivít v celoškolskom programe Škola robí dobro
• Fénix – detská organizácia – zapojenie sa školy do činnosti – 70 žiakov
• Verejné sadenie stromov v Roháčoch – IV.A – 06.10.2019
• Zbierka diek a prikrývok pre OZ ňufáčik – IV.M – 09.10.2019
• Čistenie areálu CHKO Horná Orava – Vtáčí ostrov – II.B – 15.10.2019
• Účasť na Školení pre začínajúcich členov ŽŠR – 25.10.- 27.10.2019 – Terchová, Kristína Gluštíková, 

Tamara Zvrteľová – I.A
• Potešme seniorov – organizácia podujatia pre seniorov – klientov Zariadenia pre seniorov v No, II.K, 

Klin - socha Ježiša Krista
• Darujme úsmev – IV.B – 08.11.2019 – školská akcia v rámci celoškolského projektu Škola robí dobro
• Boj proti hladu – pečenie, balenie a predaj medovníkov v rámci celoslovenskej zbierky Boj proti 

hladu – november 2019
• Zbierka hračiek a kníh pre OZ Misia mladých – I.B, november 2019
• Právna ochrana voči kyberšikane - prednáška v spolupráci s Centrom právnej pomoci 29.11. 2019, 

I.A, III.A
• Pracovné stretnutie Krajského stredoškolského parlamentu v Žiline - I.K - Marcel Bukaj, 09.12.2019
• Zbierka potravín pre chudobných na Ukrajine – II.M, december 2019
• Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – I.M, II.A, december 2019 – vianočný program spojený 

s darovaním darčekov pre seniorov zo Zariadenia pre seniorov v Námestove
• Mikuláš v škole – mikulášsky program pre žiakov školy – 06.12.2019
• Jednoduché Vianoce - realizácia vianočného projektu v DSS v Zubrohlave, 10.12.2019
• Školenie členov ŽŠR v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja – 12.12.2019
• Vianoce v detskom domove – III.M – 14.12.2019
• Škola robí dobro – vianočný program – 20.12.2019
• Valentín v škole – školská akcia, 14.02.2020
• 22. Valné zhromaždenie RMŽK – 06.03. – 07.03.2020 v Martine – zúčastnili sa: Marcel Bukaj I.K a 

Marek Mrekaj III.B
• Oravská raketa – zapojenie sa do projektovej súťaže s celoškolským projektom Škola robí dobro
• Fénix – spolupráca s detskou organizáciou
• Sosnáčik – školský časopis, tvorba (vydanie odložené z dôvodu prerušenia činnosti ŽŠR)
• Tvorba a aktualizácia centrálnej nástenky ŽŠR

Plánovaná činnosť žiackej školskej rady bola prerušená od 12.3.2020 z dôvodu prevencie. 

16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM 
ROKU 2019/2020



spolufinan
covanie

projekt
/ grant

názov projektu  / grantu schválený/
neschválený
/v procese 
hodnotenia

termín 
začiatku 
realizácie 

pr.

termín 
ukončenia 

realizácie pr.

celkový 
rozpočet

šk
ol

a

ŽS
K

Fondy 
EU

Učíme sa podnikať v EU  
(Erazmus+)

Schválený september 
2018

december 
2019

18500 0 0

Pomáhajúce profesie v 
edukáciii detí a žiakov

Schválený január 2020 august 2022 0 0 0

Iné Ambasádorská škola EÚ Schválený september 
2019

jún 2020 0 0 0

Darujme nielen slovo, ale aj 
úsmev ako dar

Schválený december 
2019

december 
2019

150 0 0

Európske Vianoce pre nás a 
pre bezdomovcov

Schválený december 
2019

december 
2019

150 0 0

Robotika - naša profesijná 
budúcnosť     

Neschválen
ý

1500 0 0

Robotika - moja profesijná 
budúcnosť 

Neschválen
ý

2500 0 0

PP Poradca pre školy  - 
prepájame teóriu s praxou“ 

Schválený september  
2019

jún 2020 0 0 0

Darujme Vianoce Schválený december 
2019

december 
2019

120 0 0

Pre čarovné oči Miška Schválený december 
2019

december 
2019

200 0 0

MŠVVa
Š SR

Duálne vzdelávanie a 
zvýšenie atraktivity a kvality 
OVP 

Schválený 2016 2020 33626258 0 0

IT Akadémia  Schválený 2017 2020 21046597 0 0
Virtualizácia a robotika - 
moja profesijná budúcnosť

Neschválen
ý

105000 0 5000

Recyklujeme, upratujeme, 
vyrábame, spoznávame a 
učíme sa

Neschválen
ý

2100 100 0

ŽSK Šikana formou dramatizácie Schválený september  
2019

október 
2019

315 15 300

Náš kútik pokecu a zdravia Neschválen
ý

2200 200 2000

Detaily projektu

Charakteristika projektu



projekt
/ grant

názov projektu  / grantu stručná char. projektu /  grantu

Fondy 
EU

Učíme sa podnikať v EU  
(Erazmus+)

Pokračovanie v projekte s českou, talianskou a poľskou 
spoluúčasťou. Cieľom projektu je zoznámiť sa  prostredníctvom 
študentských spoločnosti s rôznymi formami podnikania v Európe 
(cestovný ruch, gastronómia, marketing a reklama a catering).

Pomáhajúce profesie v 
edukáciii detí a žiakov

Zapojenie sa do projektu v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje s podporou prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane 
formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania. 

Iné Ambasádorská škola EÚ Cieľom programu je šíriť povedomie o EÚ a európskej 
parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom 
poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí formou žiackych 
aktivít. Žisk 1. miesta v celoslovenskom hodnotení.

Darujme nielen slovo, ale aj 
úsmev ako dar

Vianoce, ktoré sme pripravili pre DSS v Námestove. Pre seniorov 
sme vyrobili darčeky, pripravili program a poskytli im aj kozmetické 
služby

Európske Vianoce pre nás a 
pre bezdomovcov

Príprava euróskych špecialít a prezentácií o vianočných zvykoch v 
jednotlivých štátoch EU s pomocou zahranicných dobrovoľnikov z 
Európa Direckt. Pripravené špeciality sme odniesli do centra pre 
ľudí bez domova.

Robotika - naša profesijná 
budúcnosť     

Projekt na podporu IT zručnosti formou zakúpenia Lego – robotov, 
ktorých mali programovať najskôr žiaci SOŠ a následne formou 
workshopov  v letnom tábore to naučiť aj žiakov ZŠ

Robotika - moja profesijná 
budúcnosť 

Projekt na podporu IT zručnosti formou zakúpenia Lego – robotov, 
ktorých mali programovať najskôr žiaci SOŠ a následne formou IT 
denných táborov to naučiť aj žiakov ZŠ.

PP Poradca pre školy  - 
prepájame teóriu s praxou“ 

Pokračovanie v projekte „Používanie odborných online systémov“ - 
DaňovéCentrum a MzdovéCentrum s cieľom naučiť žiakov 
pracovať s praktickými informáciami v oblasti profesionálneho 
života.

Darujme Vianoce Projekt vytvorený pre detské odd. NsP Dolný Kubín.  Príprava 
vianočného programu a odovzdanie  edukačných spoločenských 
hier (napr. Doba plastová).

Pre čarovné oči Miška Projekt zameraný na pomoc rodine autistického Miška a jeho troch 
súrodencov, formou nákupu pratických vecí (školské potreby a 
oblečenie).

MŠVVa
Š SR

Duálne vzdelávanie a zvýšenie 
atraktivity a kvality OVP 

Pokračovanie v projekte, ktorého cieľom je uľahčovanie prechodu 
od vzdelávania k zamestnanosti

IT Akadémia  Pokračovanie v projekte, ktorého cieľom je vytvorenie modelu pre 
aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu 
práce so zameraním na informatiku a IKT

Virtualizácia a robotika - 
moja profesijná budúcnosť

Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho 
prepojenie s praxouv oblasti informatickej gramotnosti a lepšej 
uplatiteľnosti na trhu práce.

Recyklujeme, upratujeme, 
vyrábame, spoznávame a 
učíme sa

Cieľom projektu bolo rozšírenie enviromentálnych zručností žiakov 
(separovať odpad, zachytávať dažďovú vodu, spoznávať chránené 
rastliny a živočíchy, zbierať odpad a druhotne spracovávať 
nepotrebné veci)



17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ 
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU 

17.1 :
V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná štátna školská inšpekcia

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY

A) budovy, dielne, odborné učebne

kapacita školy k 
01.09.2019

400 skutočný 
počet žiakov:

330 naplnenosť 
školy (%):

82,50%

počet počet skutočne 
využívaných 

učební/kabinet
ov

priestor v m3/m2 poznámka

budovy celkom 1 9 650,00/1 092,00
učebne 22 22 3 672,02/1 004,24

kmeňové 0 0 X
jazykové 5 5 X
odborné 9 9 X
IKT 7 7 X
laboratóriá 0 0 X

kabinety 0 0 X
počet áno/nie priestor v m3/m2 poznámka

šatne 1 áno 230,40/78,16
dielne 6 áno 1 180,94/317,01
školský internát 0 nie -
školská jedáleň 0 nie -
výdajná školská jedáleň  0 nie -
telocvičňa 0 nie -
iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia) 

1 áno 95,81/34,22

počet počet skutočne 
využívaných 

zariadení

priemerný vek 
zariadení

poznámka

ŽSK Šikana formou dramatizácie V rámci výzvy „Mládež v pohybe“ bola téma šikany a jej 
negatívnych dôsledkov príblížená žiakom zrozumiteľnou formou  
dramaticácie a krátkych shotov. 

Náš kútik pokecu a zdravia Vytvorenie  miestnosti pre žiakov školy, ktorá by bola okrem miesta 
na jedenie,  aj miestom oddychu, žiackych aktivít, worshopov a 
miestom prezentácie žiackych firiem



PC (ks) 240 240 6
dataprojektory (ks) 22 22 7
interaktívne tabule (ks) 4 4 7

B) športoviská

C) školský internát

názov školského internátu, adresa 0

charakteristika ŠI počet poznámka
kapacita internátu (počet lôžok)  / m2 0

poplatok za ubytovanie v školskom internáte 
za školský rok 2019/2020

0

celkový počet izieb jednoposteľových 0

dvojposteľových 0

trojposteľových 0

štvorposteľových 0

počet ubytovaných 
žiakov / naplnenosť  
internátu

k 15.9.2019 0

k 1.1.2020 0

k 15.9.2020 0

počet iných ubytovaných za školský rok 2019/ 
2020

0

počet všetkých zamestnancov internátu k 
15.9.2019

0

počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2019 0

školská jedáleň ako súčasť  ŠI          (Áno/Nie) Nie

vlastné príjmy ŠI od k 31.12.2019 0

ubytovaných žiakov k 30.6.2020 0

vlastné príjmy ŠI od k 31.12.2019 0

iných ubytovaných k 30.6.2020 0

športoviská
názov športoviska áno

/
nie
*

rozmery povrch stav 
(vyhovujúci/

nevyhovujúci)

poznámka
(v prípade 

nevyhovujúceho  
popísať závady)

posledná 
rekonšt.
(dátum)

Posilňovňa - vonkajší 
Fitpark

nie 33,33 m 
x 6,21 m 
207,00 

m2

umelá 
tráva

Vyhovujúci

* bezbariérovosť



rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI : 0

plocha jednej izby  (m²) 0

umiestnenie 
hygienických  zariadení 

spoločné  (na 
chodbe)

Nie

v rámci „bunky“ Nie

spoločné priestory  ŠI študovne               
(počet a plocha)

0

kuchynky
(počet a plocha)

0

miestnosti vychovávateľov 
(počet  a plocha)

0

počet podlaží  ŠI 0

vykurovanie vlastné Nie

zo školskej kotolne Nie

iné (názov 
dodávateľa tepla)

Nie

výťah áno/nie Nie

rok poslednej 
rekonštrukcie

0

odkanalizovanie verejná kanalizácia Nie

vlastná ČOV Nie

ČOV školy Nie

D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň

názov školského zariadenia , adresa 0

charakteristika ŠJ počet poznámka
kapacita školskej jedálne 0

celkový počet 
zamestnancov ŠJ alebo 
výdajnej ŠJ 

šéfkuchár 0

kuchár 0

zaučený kuchár 0

zamestnanci v prevádzke 0

podnikatelská činnost ŠJ 
( ak áno, v poznámke 
napísať druh PČ)

áno Nie

využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin 
( vypísať do poznámky využitie )

Nie

vlastné príjmy ŠJ  k 31.12.2019 0,00 €

k 30.6.2020 0,00 €

vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci k 31.12.2019 0,00 €



19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY

19.1 Definícia cieľa pre školský rok: 
Strategický cieľ  (pokračovať v plnení) 
Stavebnými úpravami zmeniť účel využívania dielne č. 1 na prízemí budovy školy na bufet pre žiakov, 
moderné PC učebne a prevádzkovú miestnosť 
Špecifické ciele: 
1. Vypracovať projektovú dokumentáciu na stavebné úpravy dielne č. 1 na prízemí budovy školy. 
2. Ohlásiť stavebné úpravy na drobnú stavbu  na oddelení výstavby Mestského úradu v Námestove.
3. Naložiť s prebytočným majetkom v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK.
4. Odovzdať stavenisko a realizovať stavebné práce v spolupráci s Odborom správy majetku a investícií 
ŽSK a víťaznej stavebnej firmy.
5. Prenajať priestory bufetu v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK.
6. Vybaviť učebňu IKT inventárom a počítačovou technikou.
7. Vybaviť prevádzkovú miesnosť inventárom.
8. Odovzdať novovzniknuté priestory do užívania. 

19.2 Vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku: 
Strategický cieľ – čiastočne splnený
Špecifické ciele č. 1 – 4  splnené
Špecifické ciele č. 5 – 8 nesplnené z dôvodu práve prebiehajúcich stavebných prác (predpoklad ukončenia 
stavebných prác –  12/2020)

19.3 Definícia cieľa pre školský rok: 
Strategický cieľ 
Rekonštruovať chodbu na prízemí budovy školy 
Špecifické ciele: 
1. Dokončiť výmenu svetlíkov v priestoroch chodby.
2. Vytvoriť kazetový podhľad.
3. Vymeniť rozvádzač, svietidlá a vybudovať novú elektorinštaláciu.
4. Realizovať výmenu podlahy (nová dlažba).
5. Vymaľovať chodbové priestory.
19.4 Vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku: 
Strategický cieľ – v štádiu realizácie 
Špecifické ciele č. 1 – 5  v štádiu realizácie, práve prebiehajú stavebné práce (predpoklad ukončenia 
stavebných prác –  12/2020)

k 30.6.2020 0,00 €

rok výstavby / začiatok užívania ŠJ : 0

plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 0

plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 0

vykurovanie vlastné Nie

zo školskej kotolne Nie

iné (názov dodávateľa 
tepla)

Nie

kanalizácia verejná kanalizácia Nie

vlastná ČOV Nie

ČOV školy Nie



19.5 Definícia cieľa pre školský rok: 
Rozvíjať u žiakov kompetencie a zručnosti potrebné pre trh práce v 21. storočí
Špecifické ciele
A. Rozvíjať u žiakov digitálne kompetencie a zručnosti potrebné na život a prácu v ére digitálnej 
transformácie
1. Aktívne realizovať v škole národný projekt IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.
a) Zlepšiť zručnosti a zvýšiť gramotnosť žiakov a učiteľov (digitálne a komunikačné kompetencie) podľa 
medzinárodného štandardu ECDL a ECo-C®.
b) Oboznámiť žiakov s najmodernejšími prvkami digitálnej techniky a rozvíjať ich záujem o štúdium 
informatiky a matematiky.
c) Vo výučbe odborných predmetov informatických (ďalej len OP informatických) využívať inovované 
metodiky.
d) Vytvoriť pre žiakov školy priestor pre zapojenie sa do popularizačných a mimoškolských aktivít.
e) Využiť kapacity projektu pre zapojenie učiteľov OP informatických do kontinuálneho vzdelávania 
učiteľov.
2. Aktualizovať učebné osnovy predmetu Aplikovaná informatika vo všetkých študijných odboroch podľa 
požiadaviek kladených na rozvoj digitálnych zručností.
3. Motivovať žiakov ku zapojeniu sa do programu Študentského Trénerského Centra v spolupráci so 
spoločnosťou Microsoft, v záujme získania konkurenčnej výhody pri uplatnení sa na trhu práce.
4. Vzbudiť u dievčat záujem o IKT.
5. Motivovať žiakov ku účasti na súťažiach zameraných na rozvoj digitálnych zručností.
6. Zapojiť čo najviac žiakov do celosvetovej iniciatívy Hodina kódu, kde sa pútavým spôsobom naučia 
základy programovania.
7. Motivovať žiakov prvých ročníkov zapojiť sa do bezplatnej online vzdelávacej platformy Digitálna garáž 
(ďalej len DG) spoločnosti Google,  v záujme zdokonaľovania sa v digitálnych zručnostiach a online 
marketingu.
8. Zaradiť do ponuky krúžkovej činnosti krúžky so zameraním na IT, robotiku či programovanie 
19.6 Vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku: 
Strategický cieľ – splnený 
Špecifické ciele č. 1, 2, 4 – 8 splnené 
     č. 3 – nesplnený (ani jeden žiak sa nezpojil do ŠTC Microsoft)
19.7 Definícia cieľa pre školský rok: 
B.  Naďalej podporovať a rozvíjať podnikateľské vzdelávanie a praktické podnikateľské zručnosti ako 
jednej z foriem znižovania miery nezamestnanosti absolventov školy
1. Naďalej udržiavať spoluprácu s JA Slovensko, n. o., ktorá ponúka nadštandardné podnikateľské, finančné 
a ekonomické vzdelávanie.
2. Každoročne zapájať žiakov do vzdelávacích programov a krátkodobých projektov JA Slovensko.
3. Vytvárať tím –  učiteľ JA programov a dobrovoľný konzultant  z podnikateľskej praxe za účelom 
premostenia medzi školou – teóriou a realitou – praxou.
4. Posilňovať individuálnu iniciatívu a tvorivosť žiakov s cieľom rozvíjať podnikateľské myslenie.
5. Zvyšovať informovanosť žiakov o možnostiach podnikania po ukončení štúdia.
19.8 Vyhodnotenie plnenia cieľa v školskom roku: 
Strategický cieľ – splnený 
Špecifické ciele č. 1 – 5 splnené 



silné stránky školy: slabé stránky školy:
• jediná odborná škola svojho druhu v regióne
• komplexnosť areálu školy
• moderne a komplexne vybavené dielne OV 
• vonkajší fitpark
• poskytovanie kaderníckych a kozmetických služieb 
verejnosti
• vybavenie dielní a učební IKT
• rozvoj podnikateľského vzdelávania 
• odborný rast pedagógov
• e-learningové vzdelávanie
• propagácia školy na verejnosti 
• aktívne zapájanie žiakov do školských a 
mimoškolských aktivít 
• odborná prax a exkurzie v zahraničí
• spolupráca školy so zamestnávateľmi, 
organizáciami 
a inštitúciami pri výkone odbornej praxe žiakov

• absencia kabinetov pre pedagogických 
zamestnancov školy
• absencia telocvične 
• absencia školskej jedálne
• nedostatočné využívanie školských priestorov v 
odpoludňajších hodinách a v čase školských prázdnin
• nevyužívanie inovatívnych vyučovacích metód 
niektorými pedagogickými zamestnancami školy

19.9 Definícia cieľa pre budúci školský rok: 
Strategický cieľ  (pokračovať v plnení) 
Stavebnými úpravami zmeniť účel využívania dielne č. 1 na prízemí budovy školy na bufet pre žiakov, 
moderné PC učebne a prevádzkovú miestnosť 
1. Prenajať  novovybudované priestory bufetu v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK.
2. Vybaviť novovybudovanú učebňu IKT inventárom a počítačovou technikou.
3. Vybaviť prevádzkovú miesnosť inventárom.
4. Odovzdať novovzniknuté priestory do užívania. 

Strategický cieľ
Zabezpečiť pedagogickým zamestnancom adekvátne podmienky pre plnohodnotné dištančné vzdelávanie 
Špecifické ciele
1. Zabezpečiť pre pedagogických zamestnancov školy aktualizačné vzdelávanie zamerané na 
plnohodnotné využívanie Microsoft Teams a EduPage.
2. Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie jednotlivých učební – nahradiť učiteľské PC tablet-
notebookmi, prípadne vybaviť existujúce PC kamerou a mikrofónom.
3. Využívať a zdieľať materiály vytvorené v Národnom projekte IT akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie, 
týkajúce sa podpory on-line vzdelávania.
4. Aktívne sa zúčastňovať webminárov na podporu dištančného vzdelávania.

20. SWOT ANALÝZA



kód a názov ukazovateľ
 študijných a 

učebných odborov  
celkový počet 
absolventov

počet 
žiakov 

ďalšieho 
štúdia

počet 
zamestnaných 

žiakov

z toho: počet 
žiakov 

zamestnaných v 
odbore, ktorí 
vyštudovali

počet 
evidovaných 

nezamestnaných 
žiakov

k 15. 09. 2020

6456 H - kaderník 21 11 7 5 3

príležitosti: riziká:
• výzvy na podávanie  projektov zo  štrukturálnych 
fondov Európskej únie a iných zdrojov 
• európska mobilita žiakov a pedagógov v oblasti 
odborného vzdelávania a prípravy
• spolupráca školy so zamestnávateľmi, 
zamestnávateľskými zväzmi a komorami 
• spolupráca školy s univerzitným prostredím
• využívanie podporných inštitúcii a mimovládnych 
neziskových organizácii 

• zhoršovanie technického stavu budovy a následné 
zvyšovanie prevádzkových nákladov
• nedostatok finančných zdrojov na  zateplenie 
budovy školy a výmenu strešnej krytiny 
• normatívne financovanie na žiaka
• nezáujem rodičov problémových žiakov o školu
• absencia študijných programov VŠ na prípravu a 
vzdelávanie kvalifikovanej pracovnej sily v oblasti 
služieb (kaderník, kozmetik)

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania: 
• Podporovať pedagogických zamestnancov v celoživotnom vzdelávaní formou kontinuálneho vzdelávania 
s cieľom nadobúdať nové kvalifikácie podľa potrieb školy a potrieb trhu práce s cieľom získať kľúčové 
kompetencie, ktoré im umožnia flexibilne sa prispôsobiť a uplatniť počas svojho života na trhu práce.
• Zvyšovať kvalitu vyučovacieho procesu s dôrazom na motiváciu žiakov a uplatňovanie nových metód a 
foriem vo vyučovaní.
• Podporovať vyučovacie stratégie, metódy a postupy, ktoré prepájajú učenie so životom, rozvíjajú 
kompetencie žiakov  s cieľom viesť žiakov, aby reflektovali proces vlastného učenia sa.
• Sústrediť pozornosť na tvorivé vyučovanie, rozvíjať vlastnosti, ktoré sú relevantné pre podnikanie, 
iniciatívnosť, zodpovednosť, formovať v žiakoch povedomie možnosti samozamestnávania.
• Sústavne zdokonaľovať medzipredmetové vzťahy, koordinovať prácu predmetových komisií, vzájomné 
odovzdávať  informácie zo vzdelávacích aktivít, dbať na nadväznosť teórie a praxe s cieľom zefektívnenia 
výchovno-vzdelávacieho procesu. 
• Včasnejšou a účinnejšou kontrolou žiakov a komunikáciou s rodičmi znížiť počet neospravedlnených 
hodín a hľadať účinné formy zvyšovania záujmu rodičov, najmä o problémových žiakov, prehlbovať 
spoluprácu školy s rodinou v snahe o jednotné výchovné pôsobenie na žiaka.
• Podporovať zapájanie študentov do školských, regionálnych a celoštátnych súťaží, ktoré sú zamerané na 
rozvoj talentu a nadania, samostatné tvorivé odborno-teoretické a praktické zručnosti a schopnosti, na 
súťažné podujatia, prehliadky tvorivosti súvisiace s prehlbovaním a  získavaním kľúčových kompetencií a  
prípravou mládeže na budúce povolanie.
• Podporovať zapájanie sa do tvorby a realizácie projektov, zameraných na cezhraničnú spoluprácu s inými 
školami.
• Realizovať projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie a kriminality, 
záškoláctva, bezpečného používania internetu, ako aj na podporu morálneho a právneho vedomia.
• Vytvárať vhodné priestorové a materiálno-technické podmienky pre teoretické a odborné vzdelávanie 
ktoré zodpovedajú požiadavkám normatívov materiálno-technického zabezpečenia.

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



6446 K - kozmetik 21 5 10 4 6
6324 M - manažment 
regionálneho 
cestovného ruchu

19 10 7 2 2

6329 M 01 - obchodné 
a informačné služby – 
medzinárodné 
obchodné vzťahy

28 15 8 4 5

spolu: 89 41 32 15 16

22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA

- stručná charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole: 
• Škola má vypracovaný Prevádzkový poriadok školy, schválený Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne.
• Škola vytvára vhodné podmienky na zabezpečenie duševného zdravia, psychickej pohody a výkonnosti 
neustálou starostlivosťou a zveľaďovaním priestorov a okolia školy.
• V škole je zabezpečované pravidelné upratovanie a údržba učební, dielní odborného výcviku, šatní, 
chodieb a okolia školy.
• Dielne OV pre študijný odbor kozmetik a učebný odbor kaderník sú zriadené v súlade s Vyhláškou MZ SR 
č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo a podľa 
normatívov materiálno- technického  a priestorového zabezpečenia pre jednotlivé študijné a učebné 
odbory. Majstri OV majú k dispozícii vlastný kabinet a šatňu na prezliekanie a žiaci majú šatňu na 
prezliekanie a vlastné skrinky na odkladanie šatstva.  
• Hygienické zariadenia pre žiakov a zamestnancov školy prešli komplexnou rekonštrukciou. 
• Stravovanie žiakov nie je zabezpečené, vzhľadom na to, že škola nedisponuje školskou jedálňou.
• Žiaci majú možnosť zakúpiť si počas veľkej prestávky výrobky studenej kuchyne, ktoré zabezpečuje 
prevádzkovateľ Bufetu POLOMA v Námestove.
• V škole sa nachádzajú  nápojové automaty na zabezpečenie pitného režimu žiakov, ktorý neponúka 
kolové, kofeínové a energetické nápoje.
• Vzhľadom na nedostatok priestorov nemajú učitelia jednotlivých predmetov zriadené kabinety, pre 
vykonávanie administratívnych prác majú vyčlenený priestor v zborovni, vybavený štyrmi počítačmi.
• V rámci vyučovacích hodín vyučujúci využívajú rôzne vyučovacie metódy a postupy, čím možno 
dosiahnuť veľkú variabilnosť základných typov metód. Vyučujúci  organizujú rôzne  formy zážitkového 
vzdelávania aj v mimoškolskom prostredí  - odborné exkurzie, vychádzky a pod.
• Na jednotlivých poschodiach sú pre žiakov vytvorené oddychové zóny, kde môžu stráviť čas pred 
jednotlivými vyučovacími hodinami, alebo počas voľných vyučovacích hodín. 
• Na rozvoj pohybových aktivít žiakov a zamestnancov školy je v areáli budovy školy vonkajší fit park. 

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY

Záujmová činnosť:
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2019/2020:



úroveň súťaž
meno žiaka (družstvo 

chlapci/dievčatá) umiestnenie

Celoslovenské 
kolo

Ambasádorská škola EP - projekt vyhlásený 
EP

tím žiakov 1.

Bankomat nápadov M. Huráková,  K. 
Gluštíková

1.

JA Veľtrh podnikateľských talentov GOLDEN TIME (JA firma) 3.
GOLDEN TIME (JA firma) 2.
EKO GLORY (JA firma) 3.

Jaguár Land Rover  - JA Slovensko tím žiakov 4.
Jazykový kvet M. Horňáková 4.
Kadernícka súťaž “NAJ NEVESTA” P. Griešová 1.

M. Kudjaková 3.

zaradenie názov krúžku počet žiakov vedúci krúžku
(meno a priezvisko)

Iné Písomná a elektronická komunikácia 18 Ing., Mgr. Antónia 
Brezovská

Mladý zdravotník 20 Ing. Daniela Bubláková
Práca s vlasmi 20 Bc. Valéria Banášová
Účtuj viac – účtuj dobre 15 Ing. Ivona Korčušková
Financie hrou 17 Ing. Anna Košútová
Ako byť dobrý podnikateľ 19 Ing., Mgr. Anna Bránická
Biblický krúžok 6 Mgr. Mária Pajtová
OMEGA - podvojné účtovníctvo 21 Ing. Eva Borovjaková

Prírodovedné Matematický krúžok 20 Mgr. Silvia Kytková
Prstom na mape 18 PaedDr. Daniela 

Vnenčáková
Spoločensko-
vedné

Improve our English writing 13 Ing. Lucia Medvecká
Angličtina 21 Ing. Mária Macejová
Nemecká konverzácia 14 Ing. Mária Ďurdinová
Rýchlokurz nemeckého jazyka 21 Mgr. Erika Bystričanová
Lets in talk English 9 Ing. Zuzana Bedrichová

Športové Fit park 15 Mgr. Daniela Gejdošová
Volejbal 17 PaedDr. Radovan Pňaček
Strelecký krúžok 7 Dušan Betík
Kruhový tréning 6 Bc. Martina Kajanová

Technické Spracovanie videa a zvuku 9 Mgr. Patrik Valko
Počítačová grafika 9 Mgr. Daniela Joštiaková

Umelecké Kreatívna tvorba 7 Bc. Alena Hvoľková

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



cudzí jazyk počet počet frekventantov 
kurzov žiaci dospelí spolu

Spolu 0

druh školského zariadenia kapacita šk. 
zariadenia počet žiakov

z toho počet 
žiakov, ktorí 
nie sú žiakmi 

školy

naplnenosť 
v %

Celoslovenské 
kolo

Koruna kreativity 2020 Science Ficion Show N. Jasenková 4.
Môj slovník z reality p. Jankolová 1.
Social Innovation Relay tím žiakov 3.

Krajské kolo 5. ročník regionálnej kaderníckej súťaže 
“CARMEN”

D. Sannyová 2.

5. ročník regionálnej kozmetickej súťaže 
“Halloven Party”

N. Jasenková 3.

Piráti krásy 2020 A. Iglárová 2.
E. Adamcová 3.

SOČ D. Pientáková 2.
M. Beňuš 3.

Súťaž žiakov SŠ v SIP - Písanie na PC P. Žuffová 5.
Vajanského Martin 2020 A. Iglárová 2.

Medzinárodné 
kolo

Medzinárodný festival poézie 2019 - 20 Alžbeta Iglárová 5.
Otvorené majstrovstvá Európy MAKE UP Nikoleta Jaseniková 4.

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

úroveň súťaž
meno žiaka (družstvo 

chlapci/dievčatá) umiestnenie

0 0 0 0.

24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY

- stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školský internát, centrum 
voľného času, stredisko odbornej praxe, jazyková škola):

A)

B) Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť)

C) Jazyková škola

D) CVČ



p.č. názov krúžku počet žiakov periodicita vedúci krúžku

Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 
2019/2020 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok

Dátum:
Podpis riaditeľa a pečiatka školy: 


