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VÝCHODISKÁ A PODKLADY 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepcie rozvoja školy.  

4. Plánu práce SOŠ na školský rok 2014/2015. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  predmetových komisií. 

6. Informácií o činnosti Rady školy pri SOŠ, Košická 20, Prešov. 

 

Ďalšie podklady :  

- Výsledky klasifikácie v školskom roku 2014/2015 

- Správa o činnosti výchovného poradcu 

- Správy o činnosti predmetových komisií 

- Správa o hospodárení v roku 2014 

- Výsledky súťaží 

- Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2015/2016 

- Výkaz o výsledku maturitných skúšok v školskom roku 2014/2015     

- Správa o realizácii environmentálnej výchovy  

- Správa o činnosti koordinátora primárnej prevencie drogových závislosti 

- Správa o činnosti koordinátora IKT 

- Správa o činnosti koordinátora telovýchovy a športu 

- Správa školského psychológa 

- Správy ďalších koordinátorov 
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     Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a podľa § 2 

ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, riaditeľstvo Strednej odbornej školy  

vypracovalo nasledujúcu správu. 
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1) 

a)   ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
Názov:  Stredná odborná škola  

Adresa: Košická 20, 080 01 Prešov 

Telef. čísla: 051 / 7588 311, 051 / 7588 301  FAX: 051 / 7588 333 

e-mail školy: sekretariat@sos-kosicka-po.vucpo.sk 

sekretariat@sousluz.edu.sk  webové sídlo: www.zsssluz.edupage.org 

 

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj (PSK), Námestie mieru č.2, Prešov 080 01 

 
VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY 
 

  meno telefón e-mail 

Riaditeľka 
 

PaedDr. Dana Štefková  051/7588 301 dana.stefkova@gmail.com 

Zástupca riaditeľa pre praktické 
vyučovanie 

Ing. Jana Dubovská  051/7588 310 jana41@gmail.com 

Zástupca riaditeľa pre teoretické 
vyučovanie 

Ing. Adriana Zusková 051/7588 309 azuskova@gmail.com 

Vedúci ekonomického úseku Ing. Juraj Adamišin 051/7588 303 jadamisin@gmail.com 

Hlavná majsterka pre odbory 
kozmetik, kozmetička a vizážistka 

Mgr. Mária Laputková 051/7711146 rlaputkova@gmail.com 

Hlavná majsterka pre odbor 
kaderník a vlasová kozmetika 

Mgr. Ľubica Žuravľovová 051/7484141 lzuravlovova@gmail.com 

Školský psychológ PhDr. Ľubomíra Bujňáková 051/7588314  bujnakovci@centrum.sk 

Výchovný poradca  PaedDr. Iveta Haganová 051/7588331  Ivetahagan@gmail.com 

 
 
 

mailto:sekretariat@sos-kosicka-po.vucpo.sk
mailto:sekretariat@sousluz.edu.sk
http://www.zsssluz.edupage.org./
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SAMOSPRÁVNE ORGÁNY ŠKOLY 
 
 
RADA ŠKOLY 

 
     Rada školy  pri SOŠ vznikla ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán v zmysle zákona NR SR 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. 

Má vypracovaný vlastný štatút, podľa ktorého sa vo svojej činnosti riadi. Má 11 členov. Zasadá 4 x 

ročne podľa vopred schváleného plánu, alebo ak o to požiadajú najmenej 2 členovia Rady školy, 

alebo riaditeľka školy.  

     Rada školy sa  vyjadrila: k návrhu na počty prijímaných žiakov, k návrhu na úpravu školských 

vzdelávacích programov pre jednotlivé študijné a učebné odbory, k návrhu na úpravu učebných 

plánov, k návrhu rozpočtu školy, k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-

technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu, k správe o výsledkoch hospodárenia 

a ku koncepčnému zámeru rozvoja školy.  

          

  

RADA ŠKOLY MENO A PRIEZVISKO POZNÁMKY 

Predseda Rady školy Mgr. Mária Laputková Úsek praktického vyučovania 

Členovia Rady školy  
za pedagogických zamestnancov 

Mgr. Lucia Rudá Úsek teoretického vyučovania 

 Mgr. Mária Laputková Úsek praktického vyučovania 

 Jozef Pavlinský Ekonomický úsek 

Zástupcovia zriaďovatelia Mgr. Peter Krajňák Poslanec  ZPSK 

 PhDr. Kičura Jozef Poslanec  ZPSK 

 MUDr. Jozef Baláži Zástupca zriaďovateľa 

 Tomáš Kručovský PULS Bardejov 

Zástupcovia rodičov Peter Tomečko Rada rodičov 

 Andrea Korineková Rada rodičov    

 Mgr. Darina Jancurová Rada rodičov 

Zástupca žiakov Klaudia Jaržembovská Žiačka SOŠ 

 
 
RADA RODIČOV 

     

 

 

 

 

 Rada rodičov pozostáva zo zástupcov rodičov jednotlivých tried a pracuje podľa vypracovaného 

plánu.  

 

VÝBOR RADY RODIČOV MENO A PRIEZVISKO 

predseda Peter Tomečko 

podpredseda Silvia Hrebeňárová 

pokladník Eva Sabolová 



 6 

     V šk. roku 2014/2015 sa uskutočnili 3 rodičovské združenia ( z toho 1 formou konzultačných hodín) 

a 3-krát sa stretla  rodičovská rada na svojom zasadnutí.  Vedenie školy sa pravidelne zúčastňovalo 

zasadnutí, riaditeľka informovala o činnosti školy, hospodárení, výchovno-vzdelávacích výsledkoch, 

správaní žiakov. Riešili sa pripomienky rodičov, ktoré sa prostredníctvom zástupcov rodičov 

v rodičovskej rade prenášali na zasadania. Členovia rodičovskej rady mali svoje zastúpenie 

v prijímacích komisiách. Boli informovaní o úpravách učebných plánov,  školských vzdelávacích 

programov, zabezpečení a výsledkoch maturitných skúšok, zapojenia sa  žiakov do súťaží.  

 

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA  

 

     Zákon č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a jeho §26 vystihuje možnosť 

účasti  žiakov na samosprávnom živote školy a súčasne zaväzuje vedenie školy k užšej spolupráci 

so ŽŠR. 

     Žiacka školská rada na strednej škole je zložená zo žiakov (zástupcov jednotlivých tried),  

riaditeľa školy,  jeho pedagogických  zástupcov a  koordinátora (výchovného poradcu).  Organizácia 

a činnosť žiackej školskej rady sa riadi schváleným štatútom, obsahujúcim základné ustanovenia, 

poslanie, organizačné zabezpečenie, podmienky členstva, rokovací poriadok. Funkčné obdobie 

všetkých volených zástupcov je jeden školský rok.  

     Ako môže ŽŠR ovplyvniť život na škole a okolí: 

- navrhovať opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole, 

- komunikovať priamo s vedením školy, 

- informovať žiakov školy o možných riešeniach a  prijímať návrhy,  

- zlepšovať, humanizovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a pedagogickými i nepedagogickými 

zamestnancami školy,  

- prezentovať činnosť v školskom rozhlase, školskom časopise, 

- zúčastňovať sa na zasadnutiach rady školy (zástupca žiakov), 

- stretávať sa so zástupcami ŽŠR z rôznych škôl – výmena skúseností, 

- stretávať sa s predstaviteľmi miest a prejavovať záujem o hľadanie riešení vecí verejných, 

- zefektívniť spôsob komunikácie s vedením školy a predstaviteľmi samosprávy, 

- aktívne sa zapájať do organizácie mimoškolských aktivít. 

 

Činnosť Žiackej  školskej rady pri Strednej odbornej škole Košická 20 v Prešove je aktívna 

a produktívna, čo je podmienené efektívnou komunikáciou s vedením školy, pedagógmi a žiakmi 

a pravidelnými stretnutiami členov žiackej školskej rady (zástupcov jednotlivých tried) s riaditeľkou 

školy. Vedenie školy podporuje aktivity žiackej školskej rady, umožňuje jej členom aktívne participovať 

pri hľadaní možností zlepšenia činností v škole vo vzťahu k žiakom, humanizácie vzťahov medzi 

žiakmi a pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami. 
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ĎALŠIE PORADNÉ ORGÁNY školy sú:  

 
- pedagogická rada,  

- umelecká rada, 

- predmetové komisie, 

- metodické združenie triednych učiteľov 

- gremiálna porada,  

- pracovné porady zamestnancov SOŠ, 

- prevádzkové porady jednotlivých úsekov,  

- prijímacia komisia,  

 

Všetky poradné orgány školy zasadajú podľa plánu práce a podľa potreby. 

 

PREDMETOVÉ KOMISIE (PK)  
 

 PREDMETOVÉ KOMISIE PREDSEDA PK 

1.  PK jazykov Mgr. Martin Dancák 

2.  PK všeobecno-vzdelávacích predmetov Ing. Valéria Farbulová 

3.  PK odborných predmetov  Ing. Renáta Fedorčíková 

4.  Umelecká rada  Ing. Katarína Trusová 

    

  Predmetové komisie sú pracovné tímy pedagógov s príbuznými aprobáciami. Na svojich 

zasadnutiach riešia problémy vyučovacieho procesu, tvoria nové myšlienky, nápady,  objavujú nové 

problémy a navrhujú inovácie. Úzko spolupracovali pri úprave školských vzdelávacích programoch, pri 

tvorbe tematických plánov jednotlivých predmetov. Sledujú materiálno-technické vybavenie 

kabinetov, racionálne a efektívne využívanie učebných pomôcok. Majú rozpracovaný plán práce školy 

do konkrétnych cieľov a úloh počas školského roka, stanovený postup ako tieto ciele naplniť a určenú 

zodpovednosť za plnenie konkrétnych úloh. Neustále sa zaoberajú prípravou žiakov na maturitné 

a záverečné skúšky,  ich výsledkami, ktoré vyhodnocujú, vnútornou kontrolou plnenia vzdelávacích 

štandardov, cieľovými požiadavkami, tvorbou maturitných zadaní, ktoré modifikujú, plnením učebných 

plánov. Dbajú na vzdelávanie vo svojich predmetoch, rozdeľujú si účasť na seminároch a prenesenie 

informácií svojim kolegom. Organizujú besedy, exkurzie, návštevy múzeí, lyžiarske kurzy, záujmové 

krúžky s cieľom čo najviac spojiť školu so životom. Takto a mnohými ďalšími činnosťami sa  podieľajú 

na riadení školy a na dosiahnutých výsledkoch školy. 

     Všetky poradné orgány školy zasadajú podľa plánu práce a podľa potreby. 
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METODICKÉ ZDRUŽENIE TRIEDNYCH UČITEĽOV 

      

Metodické združenie triednych učiteľov  koordinuje prácu triednych učiteľov a zastupujúcich 

triednych učiteľov predovšetkým vo výchovnej oblasti. 

Plní predovšetkým funkciu odborno-metodickú, ale aj organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu 

a vzdelávaciu. Cieľom činnosti je realizácia  účasti pedagogických zamestnancov   na skvalitňovaní  

úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy,   upevňovaní  demokratického  štýlu  riadenia,  

ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu  učiteľov. 

 Stretnutia MZTU sa v hodnotenom období realizovali pravidelne podľa schváleného plánu 

práce, aktuálnych požiadaviek vedenia školy a samotného výchovno-vzdelávacieho procesu. 

   

Stretnutia MZTU sa v hodnotenom období realizovali pravidelne podľa schváleného plánu práce, 

aktuálnych požiadaviek vedenia školy a samotného výchovno-vzdelávacieho procesu. 

a) Hlavným cieľom bola analýza možností skvalitnenia a zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho 

procesu  a funkčnej spolupráce všetkých účastníkov výchovy, z čoho vyplývali úlohy hľadať možnosti 

eliminovania negatívnych prejavov vo výchovno-vzdelávacom procese - záškoláctva, individuálnej 

podvýkonnosti žiakov a zabezpečenie funkčného partnerstva účastníkov výchovy : pedagóg - žiak - 

rodič (zákonný zástupca). 

 

V hodnotenom období boli realizované uvedené aktivity: 

► analýza a jednotný postup uplatňovania interných materiálov s dôrazom na plnenie hlavného 

cieľa metodického združenia:  

– Školský poriadok - aktualizovaný k 1. 9. 2014 

– Metodický list - príprava, organizovanie a obsahové zameranie triednych aktívov združenia 

rodičov školy, 

– Aktualizácia interných smerníc:  

 Stanovenie postupu pedagogických zamestnancov Strednej odbornej školy, Košická 20 

v Prešove pri oboznamovaní zákonných zástupcov žiakov so skutočnosťami, ktoré súvisia 

s realizáciou výchovno- vzdelávacieho procesu a majú vplyv na jeho priebeh, kvalitu 

a výsledky, 

 Prevencia a riešenie šikanovania žiakov Strednej odbornej školy, Košická 20 v Prešove, 

 Sprievodca štúdiom Strednej odbornej školy, Košická 20 v Prešove – Rady a informácie  

rodičom žiakov 1. ročníka v školskom roku 2014/2015 

 Postup pri uvoľňovaní a ospravedlňovaní žiakov z vyučovania, pri udeľovaní výchovných 

opatrení za porušovanie školského poriadku školy a neplnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

► analýza dokumentácie individuálne začleneného žiaka - Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do 

materskej školy, do základnej školy a do strednej školy - formulár  
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 komplexné hodnotenie žiaka triednym učiteľom za klasifikačné obdobie, 

► analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za klasifikačné obdobie - realizácia intervenčných 

stretnutí  

► analýza školského poriadku - prípady častého porušovania školského poriadku, 

► plnenie povinnej školskej dochádzky - spolupráca s ÚPSVaR Prešov, MÚ Prešov, oddelenie 

sociálnych služieb 

► realizácia skupinových preventívnych programov, preventívnych a intervenčných aktivít 

školského psychológa 

► aktuálne výchovno-vzdelávacie problémy - spolupráca s pedagógmi školy, majsterkami odbornej 

výchovy, zákonnými zástupcami - následné pedagogické postupy a intervenčná činnosť 

► podanie aktuálnych informácií : 

- prehľad uplatnenia absolventov školy na trhu práce, 

- motivačné študentské vreckové – kritériá, 

- Nadácia otvorenej spoločnosti - štipendium pre rómskych žiakov stredných škôl, 

- AXA Program, 

- nadnárodné mládežnícke výmeny, 

- KOMPRAX - informácie k zapojeniu žiakov školy, 

- spolupráca s CPPPaP Prešov, KR PZ Prešov, ÚPSVaR Prešov, 

- AIESEC - ponuka aktívnych jazykových kurzov pre žiakov, 

- overovanie a potvrdzovanie prihlášok na vysokoškolské a nadstavbové štúdium žiakov školy, 

- ocenenie školy za realizáciu neformálneho vzdelávania. 

MZ TU  umožňuje dostupný zdroj kvalifikovaných informácií, flexibilnú odborno-metodickú pomoc 

a priestor na výmenu  pedagogických skúseností, tvorivosti pedagogických zamestnancov a tímové 

riešenia pedagogických problémov, čo potvrdzuje  aj diskusia a samotná realizácia navrhovaných 

postupov.  
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b) ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV   

 
 
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE 
 
1. POČET ŽIAKOV ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 

 

a) K 15. 9. 2014: Spolu: 309 žiakov (22 chlapcov) 

- denné štúdium – 252 (z toho chlapcov 22) 

- nadstavbové štúdium – 57(z toho chlapcov 0) 

 (33 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) 

b) K 30. 6. 2015: Spolu 295 žiakov 

- denné štúdium – 243 (z toho chlapcov 22) 

- nadstavbové štúdium – 52 (z toho chlapci 0) 

 Nižší počet žiakov na konci školského roka je zapríčinený prestupom žiakov na inú školu, 

prerušením štúdia alebo zanechaním štúdia. 

 

2. PREHĽAD O POČTE ŽIAKOV PODĽA ODBOROV V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 

15. 09. 2014 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník SPOLU 

študijný odbor      

6446 K kozmetik 14 9 10 14 47 

6362 M kozmetička  a vizážistka 7 8 11 13 39 

8297 M fotografický dizajn 10 8 12 13 43 

8261 M propagačná grafika 5 8 6 8 27 

SPOLU – študijný odbor 36 33 39 48 156 

učebný odbor        

6456 H kaderník 30 32 34 - 96 

SPOLU – učebný odbor   30 32 34 - 96 

SPOLU – DENNÉ ŠTÚDIUM 66 65 73 48 252 

6426 L vlasová kozmetika 17 23 - - 40 

6403 L podnikanie v remeslách a službách 9 8 - - 17 

SPOLU  - NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 26 31 - - 57 

SPOLU 92 96 73 48 309 

 
31. 08. 2015 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník SPOLU 

SPOLU - učebný odbor / 2VX 31 29 34 0 94 

SPOLU - študijný odbor / 3VX 33 31 36 48 148 

SPOLU – DENNÉ ŠTÚDIUM 64 60 70 48 242 

SPOLU  - NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM / 4VX 22 30 - - 52 

SPOLU 86 90 70 48 294 
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d) ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA 
 
POČET PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA: 102 

 
 
Názov odboru Dĺžka  Počet  Počet Počet prijatých 

 štúdia prihlásených  úspešných  a zapísaných 

  na PS na PS 

Denné štúdium 

študijný  odbor  8297 M FOTOGRAFICKÝ DIZAJN 4 21 12 8 

študijný odbor   8261 M PROPAGAČNÁ GRAFIKA 4   12   8  6 

učebný odbor  6456 H KADERNÍK 3   64  61  37 

učebný odbor 6452 H FOTOGRAF 3 10  10  0 

študijný odbor 6446 K KOZMETIK 4 27 18 12 

študijný odbor 6362 M KOZMETIČKA a VIZÁŽISTKA 4 31 20  8 

Denné nadstavbové štúdium 

študijný odbor 6426 L VLASOVÁ KOZMETIKA 2 20 20  20 

študijný odbor 6403 L PODNIKANIE V REM. A SLUŽBÁCH 2 12 11   11 

SPOLU     197 160   102 

 

     V  školskom roku 2015/2016  pre nezáujem zo strany žiakov nebol otvorený učebný odbor 6452 H 

fotograf. 

     Aj do budúcnosti sa chceme zameriavať na odbory poskytujúce služby verejnosti. 

 

e) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH A KLASIFIKÁCII ŽIAKOV 

 
HODNOTENIE PROSPECHU  (K 30. 6. 2015) 

 
PROSPECHOVÝ PRIEMER  

  2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

DENNÉ ŠTÚDIUM 2,23 2,23 2,57 2,10 2,13 

NADSTAVBOVÉ 
ŠTÚDIUM 2,23 2,17 2,53 2,20 2,22 

 

SPRÁVANIE 

  2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

Stupeň 2 16 12 16 31 23 

Stupeň 3 3 7 7 6 6 

Stupeň 4 0 1 0 1 0 
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NEPROSPIEVAJÚCI A NEKLASIFIKOVANÍ K 30.6.2015 

  2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

DENNÉ ŠTÚDIUM 11 15 18 13 10 

NADSTAVBOVÉ 
ŠTÚDIUM 3 0 2 7 1 

                                          

Celkový počet neprospievajúcich žiakov z 2 a viac ako 2 predmetov na SOŠ spolu k 15.9.: 

  2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

DENNÉ ŠTÚDIUM 3 4 1 0 1 

NADSTAVBOVÉ 
ŠTÚDIUM 1 0 0 2 0 

 

 
VÝSLEDKY ZA 2.POLROK ŠK.ROKU 2014/2015  
 

UČEBNÝ ODBOR / 2VX 
PROS
PELI 

NEPROSPELI NKL SPRÁVANIE 

Ročník 
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

PV PVD OSTATNÍ spolu 

z 1 
pred
metu 

z 2 
pred

metov 

z 3 a 
viac 

 
na 

stupeň 
 2 

na 
stupeň 

3 

na 
stupeň 

4 

1 1 31 3 14 14 31 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 29 6 5 18 29 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 34 2 5 27 34 0 0 0 0 3 0 0 

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR / 3VX 
PROS
PELI NEPROSPELI NKL SPRÁVANIE 

Ročník 
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

PV PVD OSTATNÍ spolu 

z 1 
pred
metu 

z 2 
pred

metov 

z 3 a 
viac 

 
na 

stupeň 
 2 

na 
stupeň 

3 

na 
stupeň 

4 

1 2 33 2 9 22 33 0 0 0 0 7 1 0 

2 2 31 7 5 19 31 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 36 2 5 27 34 0 1 1 0 3 2 0 

4 2 48 3 13 31 47 0 0 1 0 3 0 0 

 

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM / 4VX 
PROS
PELI NEPROSPELI NKL SPRÁVANIE 

Ročník 
Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

PV PVD OSTATNÍ spolu 

z 1 
pred
metu 

z 2 
pred

metov 

z 3 a 
viac 

 
na 

stupeň 
 2 

na 
stupeň 

3 

na 
stupeň 

4 

1 1 22 2 4 16 22 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 30 4 4 19 27 2 1 0 0 0 0 0 

 
HODNOTENIE SPRÁVANIA A VÝCHOVNÝCH OPATRENÍ  

správanie 2. stupeň 16 

správanie 3. stupeň 3 

správanie 4. stupeň 0 

pochvaly triednym učiteľom 56 

napomenutia triednym učiteľom 15 

pokarhania triednym učiteľom 10 

pokarhania RŠ 0 

pochvaly RŠ 16 

podmienečné vylúčenie  1 

vylúčenie zo školy 0 
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HODNOTENIE DOCHÁDZKY 

   

počet vymeškaných 
hodín 

zameškané 
hodiny 
spolu 

priemer 
na žiaka 

neospr. 
hodiny 

priemer 
na žiaka 

Denné štúdium 26898 111,72 786 3,55 

Denné nadstav. štúdium 5130 99,66 73 1,59 

Spolu 32028 106,53 859 2,92 

 

Najlepšia dochádzka:  

Denné štúdium:  I.. A – 78,29  

Nadstavbové štúdium: II. G – 93,13 

 

Najhoršia dochádzka:  

Denné štúdium:  III. D – 150,95  

Nadstavbové štúdium: I. G – 106,18   

 

Najlepší prospech:   

Denné štúdium: II. A – 1,90   

Nadstavbové štúdium: II. G – 2,22  

 

Najhorší prospech:   

Denné štúdium : III. B, III. C – 2,56   

Nadstavbové štúdium: I. G – 2,25  

 

ZAMEŠKANÉ HODINY   (priemerná hodnota na jedného žiaka) – porovnanie s predchádzajúcimi rokmi  

 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

DENNÉ ŠTÚDIUM 111,72 109,21 114,39 112,28 105,75 

NADSTAVBOVÉ 
ŠTÚDIUM 99,66 103,88 103,30 107,50 97,27 

 

 Na základe študijných výsledkov v školskom roku 2014/2015 možno úroveň vedomostí, zručností 

a návykov považovať za priemernú. Záujem o vyučovanie a sebavzdelávanie je u žiakov priemerný, bližší 

vzťah prejavujú k odborným predmetom, žiaci majú možnosť nedostatky v prospievaní zmierňovať aj 

návštevou ponúknutých krúžkov. 

   Výchovné problémy na našej škole s problémovými žiakmi a rodičmi týchto žiakov sa riešia v úzkej 

spolupráci s výchovnou poradkyňou (školským psychológom) aj triednymi učiteľmi. Vo vzájomnej 

spolupráci medzi žiakmi, rodičmi a pedagógmi budeme pokračovať aj naďalej.  

   

      Podľa zaznamenaných výsledkov sa mierne zlepšila dochádzka v nadstavbovom štúdiu (o 4,22 h. na 

žiaka)  a v dennom štúdiu je oproti minulému roku zhoršenie o 2,51 h na žiaka. V dennom štúdiu je na 1 

žiaka o 12,06 hodín viac ako v nadstavbovom štúdiu. V uplynulom školskom roku k tomu prispel 

zdravotný stav niektorých žiakov (hospitalizácia v nemocnici), ale aj benevolentný prístup žiakov 

k pravidelnej dochádzke do školy a podpora ich rodičov v tomto probléme. Je nutné aj zo strany triednych 

učiteľov sprísniť kontrolu a ospravedlňovanie absencie žiakov. 

     

     Vysoký počet  zameškaných hodín svedčí o problémovej dochádzke žiakov na vyučovanie. Z tohto 

dôvodu boli prijaté viaceré opatrenia:  
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- pre zlepšenie dochádzky žiakov bola venovaná pravidelná pozornosť kontrole dochádzky žiakov 

na vyučovanie, pohovory triednych učiteľov so žiakmi, s rodičmi, so školskou psychologičkou, aj 

členmi vedenia školy.  

- konali sa mimoriadne triednické hodiny a rodičovské stretnutia, na ktorých nechýbala ani p. 

riaditeľka so zástupcami školy.  

- bol aktualizovaný školský poriadok a  Metodické usmernenie č. 1/2015 - Postup pri uvoľňovaní a 

ospravedlňovaní žiakov z vyučovania, pri udeľovaní výchovných opatrení za porušovanie 

školského poriadku školy a neplnenia povinnej školskej dochádzky  

- triedni učitelia - pravidelný mesačný prehľad vymeškaných hodín, kontaktovanie zákonného 

zástupcu a v prípade potreby príslušného ÚPSVaR, aj u žiakov so splnenou povinnou školskou 

dochádzkou. 

 

      

MATURITNÉ SKÚŠKY  

     Maturitné skúšky prebiehali  v súlade s platnou legislatívou,  počas priebehu MS boli dodržané všetky 

termíny a pokyny stanovené legislatívou a NÚCEM pre hodnotiteľov a administrátorov, koordinátorov 

maturitnej skúšky, predsedov predmetových komisií.  

 

   MATURITA V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 

počet  
žiakov 

MIMORIADNY TERMÍN SEPTEMBER   (10.09. 2014) 

 OPRAVNÝ TERMÍN EČ A PFIČ MS (04.09.2014) 

 VYKONANIE MATURITNEJ SKÚŠKY V MIMORIADNOM TERMINE SEPTEMBER  

1 žiačka konala MS prvý raz v mimoriadnom termíne – úspešne SJL, ANJ, TČOZ 

 Na základe výsledkov EČ a PFIČ (17.9.2014) a ÚFIČ MS 

4 úspešné vykonanie MS z NEJ v opravnom termíne 

1 úspešné vykonanie MS z ANJ v opravnom termíne 

1 neúspešné vykonanie MS z NEJ v opravnom termíne / žiačka nepodala žiadosť o vykonanie 2.opravnej skúšky 

 

MATURITA 2015 

počet  
žiakov 

RIADNY TERMIN – MATURITA 2014 

79  celkový počet prihlásených žiakov na maturitnú skúšku   (september 2014) 

6 žiakov so zdravotným znevýhodnením  

1 prerušené štúdium – odhlásená z MS 2015 

 

78 KONANIE EČ  A PFIČ  MS  

78 KONANIE EČ  A PFIČ  MS SJL (17. marec 2015) 

50 KONANIE EČ  A PFIČ  MS ANJ B1 (18. marec 2015) 

15 KONANIE EČ  A PFIČ  MS NEJ B1 (18. marec 2015) 

12 KONANIE EČ  A PFIČ  MS RUJ B1 (18. marec 2015) 

1 
KONANIE EČ  A PFIČ  MS ANJ B2 (18. marec 2015) na Pedagogickej a sociálnej akadémii, Kmeťovo stromoradie 5, 
Prešov v rámci spájania škôl 

0 KONANIE EČ  A PFIČ  MS - náhradný termín  
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VÝSLEDKY  
PERCENTIL 

ŠKOLY 
2015 

2014  
MATURITA 
2015 

MATURITA 
2014  

MATURITA 
2015 

MATURITA 
2014 EČ 

<33,3% 
PFIČ 
<25%  

78 SJL    19,7 21,7 Ø  PFEČ 38,97 % 51,73 % Ø  PFIČ 56,32 % 61,77 % 33 0  

50 ANJ B1  10,4 11,3 Ø  PFEČ 36,90 % 37,33 % Ø  PFIČ 54,40 % 59,29 % 22 1  

1 ANJ B2 40,00 -- Ø  PFEČ 67,50 % ----------  Ø  PFIČ 70,00 %  0 0  

15 NEJ B1  27,3 45,2 Ø  PFEČ 30,88 % 33,33 % Ø  PFIČ 45,00 % 43,16 % 11 0  

12 RUJ B1 24,5 63,9 Ø  PFEČ 35,83 % 53,32 % Ø  PFIČ 37,08 % 45,00 % 5 3  

 

78 KONANIE PČOZ  - PRIHLÁSENÍ ŽIACI 

77 KONALO PČOZ (od 5.mája 2015 do 14. mája 2015) 

27 praktickou realizáciou a predvedením komplexnej úlohy Priemer - 
ZNÁMKA 

1,75 
50 obhajobou vlastného projektu 

1 Nekonal PČOZ   

 

78 KONANIE ÚFIČ A TČOZ - PRIHLÁSENÍ ŽIACI 

1 neukončené štúdium v riadnom termíne, žiak podal žiadosť o opakovanie ročníka   

3 
neukončené štúdium v riadnom termíne, žiačky podali žiadosť o konanie komisionálnej skúšky z predmetov, z ktorých 
neprospeli 

74 KONANIE ÚFIČ A TČOZ (25.máj 2015 - 29. mája 2015) POČET ÚSPEŠNÝCH POČET NEÚSPEŠNÝCH ŽIAKOV 

74 SJL  priemer 2,60 (2014) 2,46 72 2 

47 ANJ B1  priemer 2,35 2,49 43 4 

1 ANJ B2  priemer  2,00 1 0 

15 NEJ B1  priemer 2,53 2,53 15 0 

11 RUJ B1 priemer 1,50 2,89 9 2 

74 TČOZ  priemer 1,99 2,23 74 0 

66 ÚSPEŠNÉ VYKONANIE MATURITNEJ SKÚŠKY V RIADNOM TERMINE 

  

8 Žiadosť o vykonanie opravnej skúšky  predmet EČ PFIČ ÚFIČ Prihlásení - NUCEM 

2 IV.A  ANJ X - X  

2 II.G  ANJ X - X  

2 II.G  SJL X - X  

2 II.G  RUJ X X -  

 
 
 

MATURITA V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 

počet  
žiakov 

MIMORIADNY TERMÍN SEPTEMBER    

3 PO KONANÍ KS 

1 ukončené štúdium 

2 neprospeli, opakujú ročník 

3 Nekonajú MS v mimoriadnom termíne 

8 OPRAVNÝ TERMÍN MS 

 MIMORIADNY TERMÍN SEPTEMBER    

2 opravný termín EČ MS - SJL  

6 opravný termín EČ a PFIČ MS ANJ, RUJ 

21.9.2015 ÚFIČ MS – SJL, ANJ 

2 OPRAVNY TERMÍN MS ÚFIČ – SJL 



 16 

3 OPRAVNY TERMÍN MS ÚFIČ – ANJ 

7 ÚSPEŠNÉ VYKONANIE MATURITNEJ SKÚŠKY V MIMORIADNOM TERMINE SEPTEMBER 

2 RUJ 
3 ANJ 

2 SJL 

1 10.02.2016 - OPRAVNY TERMÍN MS ÚFIČ – ANJ MIMORIADNY TERMÍN FEBRUÁR 

 

Záporné stránky maturitnej skúšky: 

- výsledky maturitnej skúšky nie sú zatiaľ akceptované na vysokých školách, 

- slabšie výsledky v externej časti maturitnej skúšky najmä v anglickom jazyku, (doplňovanie 

vynechaných slov do textu, slabšia schopnosť žiakov  v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s 

porozumením a použitie gramatiky a lexiky,  slovnej zásoby). 

 Kladné stránky maturitnej skúšky: 

- veľmi dobré výsledky dosahujú žiaci v predmete maturitnej skúšky PČOZ. 

- maturitná skúška z odborných predmetov pôsobí ako integrujúci prvok medzi odbornými predmetmi a tiež 

medzi učiteľmi a majstrami. 

  

MATURITNÉ SKÚŠKY 2016 

     Maturitné  skúšky v školskom roku 2015/2016 budú prebiehať v zmysle platnej legislatívy  MŠVVaŠ SR: 

 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

 Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní  štúdia na 

stredných školách v znení neskorších predpisov (po novele 113/2015 Z.z.), 

 Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách v znení 

neskorších predpisov. 

Na maturitné skúšky v školskom roku 2015/2016 sa môže prihlásiť celkovo 60 žiakov z 3 tried, 

zo 6 študijných odborov.   
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ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2015 

Záverečné skúšky v školskom roku 2014/2015 prebiehali podľa zákona č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v súlade s vyhláškou MŠ SR 318/2008 Z.z. z 23. júla 2008 

o ukončovaní štúdia na stredných školách a v súlade so zákonom MŠ SR č.184/2009 Z.z. z 23. apríla 

2009 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  Záverečné skúšky sa konali v riadnom termíne od 16.06.2015 do 23.06.2015 podľa schváleného 

harmonogramu. Celkový počet žiakov, ktorí vykonali záverečnú skúšku v riadnom termíne bol 34. 

Podľa konštatovania predsedov skúšobných komisií boli jednotlivé časti záverečnej skúšky 

pripravené v súlade s platnou legislatívou, priebeh skúšok bol bez rušivých momentov a celková úroveň 

žiakov zodpovedala výsledkom počas štúdia.  

 

PREHĽAD HODNOTENIA ŽIAKOV NA ZÁVEREČNÝCH SKÚŠKACH PODĽA TRIED 

 

odbor (kód a názov)                 trieda / počet žiakov PV PVD  P  

6456 H kaderník    III.C/ 15    3 0  12 

6456 H kaderník    III.D/ 19    4 4            11  

    spolu:           34                  7          4            23 
 
Pozn.: PV – prospeli s vyznamenaním    

           PVD – prospeli veľmi dobre 

           P - prospeli 

 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2016 

 

Záverečné skúšky v školskom roku 2015/2016 budú prebiehať v zmysle platnej legislatívy, podľa 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v súlade s vyhláškami MŠVVaŠ SR:  

 vyhláška MŠ SR 318/2008 Z.z. z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení 

neskorších predpisov (po novele č. 113/2015 Z.z.), 

 vyhláška MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách. 

Záverečná skúška bude v učebnom odbore 6456 H kaderník, predpokladaný počet žiakov je 29. 

Záverečná skúška sa uskutoční v termínoch: písomná a praktická časť 16.06. – 21.06. 2016, ústna časť 

22.06.2016. 
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f)   ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV 

 
Odbory zaradené v Sieti škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk 

praktického vyučovania Slovenskej republiky. 

 

 

 kód názov Dĺžka 

štúdia 

Spôsob 

ukončenia štúdia 

Študijné odbory 6446 K  kozmetik 4 MS 

 6362 M  kozmetička a vizážistka 4 MS 

 3137 K  01 operátor odevnej výroby – odevná výroba                   4 MS 

 3158 M  styling a marketing 4 MS 

 8261 M  propagačná grafika 4 MS 

 8297 M     fotografický dizajn 4 MS 

Učebné odbory 3152 H      krajčír – pánske odevy 3 ZS – výučný list 

 3152 H  krajčír – dámske odevy 3 ZS – výučný list 

 6452 H  fotograf   3 ZS – výučný list 

 6456 H  kaderník                                                                       3 ZS – výučný list 

 6424 H  manikér - pedikér 3 ZS – výučný list 

 8582 H  umelecký krajčír 3 ZS – výučný list 

Nadstavbové 

štúdium denné 

 

3125 L  

 

odevníctvo 

 

2 

 

MS 

 6403 L  podnikanie v remeslách a službách 2 MS 

 6426 L  vlasová kozmetika 2 MS 

Pomaturitné 

štúdium 

6362 N  kozmetička a vizážistka 2 MS z odborných 

predmetov 

 (vysvetlivky: MS = maturitná skúška, ZS = záverečná skúška) 

 

Iné študijné a učebné odbory sa zavádzajú so súhlasom MŠ  SR. 
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V školskom roku 2014/2015 sa štúdium uskutočňovalo v nasledujúcich študijných a učebných 

odboroch:  

 kód názov 
Dĺžka 
štúdia 

Spôsob 
ukončenia štúdia 

Študijné odbory 

6446 K  kozmetik 4 MS 

6362 M  kozmetička a vizážistka 4 MS 

8297 M     fotografický dizajn 4 MS 

8261 M  propagačná grafika 4 MS 

Učebné odbory 6456 H  kaderník         3 ZS – výučný list 

Nadstavbové 
štúdium denné 

6403 L  podnikanie v remeslách a službách 2 MS 

6426 L  vlasová kozmetika 2 MS 

 
(vysvetlivky: MS = maturitná skúška, ZS = záverečná skúška) 

 
 
V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 SA NA SOŠ  UPLATŇOVALI  UČEBNÉ PLÁNY VYPRACOVANÉ 
NA ZÁKLADE ŠVP 

                                                                                                                                                                                                         

ŠTÁTNE VZDELÁVACIE PROGRAMY 

 Štátny vzdelávací program pre skupiny študijných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod 

a služby (ISCED 3A), 

 Štátny vzdelávací program pre skupiny učebných odborov  64 Ekonomika a organizácia, obchod 

a služby (ISCED 3C). 

 Štátny vzdelávací program pre skupiny študijných odborov  82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I  

(ISCED 3A), 

 
 
ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY  

 

ŠkVP V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 pre 1. a 2. ročník 
(s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom) 

KOORDINÁTOR: 
Zusková Adriana, Ing. 

PRE ODBOR NÁZOV ŠkVP 

UČEBNÉ ODBORY kaderník VLASOVÝ STYLING  

ŠTUDIJNÉ ODBORY 

kozmetik KOZMETIKA  

kozmetička a vizážistka VIZÁŽISTIKA 

propagačná grafika REKLAMA  

fotografický dizajn DIZAJN 

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 
vlasová kozmetika VLASOVÁ KOZMETIKA  

podnikanie v remeslách a službách PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH  
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ŠkVP V ŠKOLSKOM ROKU 2014/15 pre 3. ročník  a  4. ročník 

KOORDINÁTOR: 
Zusková Adriana, Ing. 

PRE ODBOR NÁZOV ŠkVP 

UČEBNÉ ODBORY 
fotograf FOTOGRAF 

kaderník VLASOVÝ STYLING  

ŠTUDIJNÉ ODBORY 

kozmetik, 
kozmetička a vizážistka 

KOZMETIKA A VIZÁŽISTIKA  

propagačná grafika 
fotografický dizajn 

REKLAMA A DIZAJN  

 

 

 
 
 
g)   ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV  

 
Počet zamestnancov školy:  66 

- z toho pedagogických zamestnancov: 49 

- z toho odborných zamestnancov: 0,5 

- z toho nepedagogických: 17 

 

Z počtu 49 pedagogických zamestnancov je 35 učiteľov a 14 MOV. 

Z počtu 49 pedagogických zamestnancov je: 

- kvalifikovaných: 47 

- nekvalifikovaných: 2 (1 – výnimka zo vzdelania) 
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h)   ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV  

     Celoživotné a ďalšie vzdelávanie zahŕňa formálne, neformálne a nevýučbové vzdelávanie sa 

jednotlivca počas celého života.  

     Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických 

a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom 

udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej 

praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.  

ČIASTKOVÉ CIELE 

- začínajúcim pedagogickým zamestnancom umožniť  získanie kompetencií potrebných na výkon 

samostatného pedagogického zamestnanca, 

- poskytnúť možnosť získania aktuálnych poznatkov a zručností potrebných na udržanie si profesijných 

kompetencií na štandardný výkon, 

- umožniť pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie potrebné na štandardný 

výkon pedagogickej činnosti, 

- umožniť získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností, 

- umožniť získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností vedúcich 

pedagogických zamestnancov, 

- umožniť získanie profesijných kompetencií požadovaných na doplnenie kvalifikačných predpokladov, 

- rozvíjanie právneho vedomia pedagogických zamestnancov v oblasti legislatívy  školstva, 

- zdokonaľovanie zručností pedagogických zamestnancov vo využívaní PC a učební a edukačných 

programov na CD, 

- prehlbovanie vedomostí v oblasti pedagogickej diagnostiky, 

- skvalitňovanie jazykových spôsobilostí komunikácie učiteľov v cudzom jazyku,  

- využívanie e-learningovej formy vzdelávania. 

     Z celkového počtu pedagogických  a odborných zamestnancov si doplnilo  alebo rozširuje vzdelanie 

v týchto formách: 

1. Aktualizačné vzdelávanie - 22 

2. Inovačné vzdelávanie – 1 

3. Prípravné atestačné  pre 1. atestáciu - 3 

4. 1. atestácia - 9 

5. 2. atestácia - 1 

Ďalšie vzdelávanie:  

- Odborná spôsobilosť – lektor - 1 

- Odborná spôsobilosť – testové úlohy - 1 

- Certifikát – Škola podnikania – 1 

- Predseda maturitnej komisie – 1 

- Odborné kadernícke školenia - 10 

- Odborné kozmetické školenia – 5 
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i)  ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI  
 
 

Škola je zapojená do projektu IES CERTIFICATE spoločnosti International Education Society London 

od mája 2004, je držiteľom certifikátu IES s ratingom kategórie B, tzn. “Spoľahlivá inštitúcia dosahujúca 

trvale dobrých výsledkov“, škola má certifikované všetky študijné a učebné odbory. K 30.06.2015 bola 

spolupráca so spoločnosťou IES ukončená.   

 

ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVANIA 

 

 Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica organizovala 20. ročník medzinárodnej 

súťaže výtvarnej tvorivosti deti a mládeže ZELENÝ SVET, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo 

životného prostredia SR. Záštitu nad súťažou prevzalo Zastúpenie Europskej komisie v SR, Slovenská 

komisia pre UNESCO a Európska environmentálna agentura. Slavnostné udeľovanie cien  sa konalo 

25. mája 2015 na Radnici v Banskej Bystrici. V kategórii kresba, maľba, grafika a kombinované techniky 

získal ocenenie Maroš Jamrich - Pohľadnica pre najdrahšieho človeka.  

 Stredná odborná škola Košická 20 v Prešove úspešná pri Oceňovaní stredných škôl 

Slovenska, pod záštitou MŠVVaŠ a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Sme jednou z troch škôl 

Prešovského kraja, ktoré získali Cenu VÚC a Čestné uznanie za aktívnu podporu neformálneho 

vzdelávania 

 Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, organizovala umeleckú súťaž, ktorá 

sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a predsedu PSK Petra Chudíka. 

Slávnostné udelenie cien bolo 16. apríla 2015 počas výstavy „MOJE (NE) ISTOTY“ vo výstavnej sieni 

Barónka v Kežmarku.  

Umiestnenie a súťažné kategórie: Maroš Jamrich 1. miesto v kategórii C1  Stredné školy – kresba, 

maľba,  kombinované techniky, Darina Vašková 2. miesto v kategórii C2  Stredné školy – fotografia 

 Máme víťazov z celoslovenskej súťaže Nebuď otrok drog 

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) a portál www.skolskyservis.sk pod záštitou Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásili celoslovenskú súťaž Nebuď otrok drog. Súťaž bola zameraná 

na prevenciu drogovej závislosti mladých ľudí. O súťaž bol mimoriadny záujem (643 prihlásených prác), 

preto odborná porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať víťazov. Maroš Jamrich a Michaela Kostiková z III. A 

uspeli v obrovskej konkurencii a vyhrali. (Maroš Jamrich: Spleť slepých uličiek, Michaela Kostiková: Vízia 

ničoty) 

 Vráťme knihy do škôl 

Štvrtý ročník súťaže Vráťme knihy do škôl dosiahol celoslovenský rozmer a zaznamenal rekordný počet 

príspevkov. Do súťaže bolo celkovo doručených 21 953 príspevkov, z toho 9 074 kresbičiek. 

V kategórii stredné školy bolo ocenených 20 príspevkov: jednu z cien získala Bernadeta Birošová 

z I. A triedy.  

Organizátorom súťaže bolo kníhkupectvo www.abcknihy.sk v spolupráci s Bratislavským samosprávnym 

krajom, vydavateľstvom Ikar a nakladateľstvom Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 

 

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=3936&pr=0.11&w_id=683&tstamp=1432635974&pid=1862&cd=cdff353497244d3b93b5c8871d0e95f9&f=1
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 1.miesto v kategórii stredných škôl - ČERVENÉ STUŽKY 

MŠVVaŠ SR, Kancelária WHO na Slovensku Okresný úrad - odbor školstva v Žiline, mesto Žilina a 

Gymnázium sv. Františka v Žiline vyhlásili v rámci ôsmeho ročníka kampane Červené stužky 

celoslovenskú výtvarnú súťaž stredných škôl na tému: Červená stužka v boji proti HIV/AIDS. Dňa 

1.12.2014 sa konalo slávnostné odovzdávanie cien výtvarnej súťaže spojené s prezentáciou. Žiak Maroš 

Jamrich sa umiestnil na 1. mieste v kategórii stredné školy. Počet zúčasnených škol bol 97. 

 1. miesto na 17. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave 

Na 17. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem, organizovaný ŠIOV v spolupráci s Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Nadáciou na podporu odborného vzdelávania a 

prípravy, Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ktorý sa konal v dňoch 25. – 26. 11. 2014 v Bratislave 

sme získali cenu „Najlepší katalóg“. O túto cenu bojovali v konkurencii  69 cvičných  firiem zo 7 krajín. 

Cvičnú firmu TOP - FOTO, s. r. o. reprezentovali na súťaži študentky: Simona Dvorščáková, Jana 

Kotlárová, Simona Semančíková, Ivana Štofanková, Júlia Piskurová.  

 Nadnárodné mládežnícke výmeny - Madrid, Brusel, v rámci projektu Mládež a regióny, 

organizované PREŠOV REGION BRUSSELS OFFICE - účasť 2 žiačok školy ako reprezentantiek školy 

a regiónu - Kristína Kostelníková, Zuzana - apríl, máj 2015. 

 

PREZENTÁCIA ŠKOLY V RÁMCI MESTA PREŠOV 

 REALIZÁCIA VÝSTAVY V PRIESTOROCH KRAJSKEJ HVEZDÁRNE A PLANETÁRIA  

 REALIZÁCIA VÝSTAVY V KNIŽNICI P.O. HVIEZDOSLAVA 

 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ – VODÁRENSKA VEŽA  

 ÚČASŤ NA DŇOCH MESTA PREŠOV 

 

ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA 

 

Školské súťaže odborných zručností 

 17.04.2015   SÚŤAŽ V ÚČESOVEJ TVORBE    III.C  III.D 

 07.05.2015       SÚŤAŽ V DEKORATÍVNOM LÍČENÍ TVÁRE  IV.A 

 

Prezentácia na verejnosti 

 Európsky deň rodičov a škôl na  ZŠ Ľubotice           03.10. 2014  

 Deň otvorených dverí  SOŠ     14.11.2014 

 Cena Prešovského samosprávneho kraja   11.12.2014 

 Deň narcisov (spolupráca s OZ Venuša)   11.04.2015 

 DNI MESTA PREŠOV – Deň detí     01.06.2015 

 Prezentácia školy v médiách – Prešovský Večerník,  IMPRESO, Golden,  Život Prešova 

 Organizácia súvislej odbornej praxe  I.B, II.B, III.B, IV.A -odbor kozmetička a vizážistka 

 Skúšky odbornej spôsobilosti    - spolupráca so Slovenskou živnostenskou komorou 

 Spolu organizácia školení, prednášok, kurzov  pre odbornú verejnosť na PPV Centrum 
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PREZENTÁCIA ŠKOLY NA CELOSLOVENSKÝCH A MEDZINÁRODNÝCH SÚŤAŽIACH  

 
INTERBEAUTY TROPHY 2014 Bratislava - 1.miesto v súťaži tímov - disciplína LESNÁ VÍLA 

Súťažný tím: Lívia Peľáková,Veronika Bedečová, Anna Knapíková a Bibiana Chovanová 

 

JUVYR 2014 Bratislava  „Ukáž, čo vieš“  celoslovenská súťaž v dekoratívnom líčení  

1.miesto - Veronika Bedečová IV.A 

 

Skills SLOVAKIA 2014 Bratislava - celoslovenská súťaž v účesovej tvorbe  

4.miesto - kategória Nevesta Jari  – A. Knapíková I.G 

  

DEŇ PODPORY REMESIEL  2015  Trenčín 24.04.2015 

 - prezentácia a súťaže odborov SOŠ v rámci kampane PODPORME REMESLÁ 

2.miesto v súťaži kaderníkov v disciplíne Grécka bohyňa -  Monika Frajštáková III.D 

 

FOTOGRAFIA 2015 – medzinárodná fotografická súťaž medzi partnerskými školami – Hradec Králové, 

Vizovice (ČR), Tarnow (Poľsko)  a Prešov 

2.miesto: Alexandra Koverová I.A, kategória Fotogram 

2.miesto: Dominik Kaminský III.A, séria, kategória: Hudobný koncert 

3. miesto: Michaela Chovancová II.A, kategória: Selfie s historickými pamiatkami                     
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j)   ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ  

 

 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015: 

 

Projekt 

Komplexný rozvoj osobnosti – efektívny vyučovací proces – úspešne na trhu práce  

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok podaný v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná 

os 1 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na 

modernú, kód Výzvy OPV-2011/1.1/07-SORO 

- projekt schválený júl 2012, realizácia projektu: október 2012 – jún 2015 

- zmluva o poskytnutí NFP podpísaná 07.11.2012 

- nenávratný finančný príspevok vo výške  316 064,- EUR 

- projekt ukončený k 30.06.2015 

 

Projekt 

V rámci programu ERASMUS+ 

INTERBEAUTY – rozšírenie odborných kompetencií žiakov odboru kozmetička a vizážistka 

- projekt schválený v júli 2014, 

- zmluva o poskytnutí grantu podpísaná 12.08.2014, 

- maximálna výška grantu je 17 592 €, 

- mobilitná stáž zrealizovaná v termíne od 12.04.2015 do 25.04.2015 na Střední škole oděvní 

a služeb Vizovice (ČR) – účasť 12 žiačok a 2 majsteriek odbornej výchovy, 

- účastníkom stáže bol vydaný dokument Europass Mobility, 

- vyúčtovanie a hodnotenie záverečnej správy ukončené Národnou agentúrou programu Erasmus+ 

k 24.08.2015 - na základe hodnotenia priznaná plná výška grantu, 

- projekt bol agentúrou zaradený do príkladov dobrej praxe. 

 

 Spolupráca s IUVENTA Slovensko „Škola priateľská deťom“ – zapojenie žiakov I. A a II. A 

tried do školení KOMPRAX – Kompetencie pre prax /podpora Európskeho sociálneho fondu 

a IUVENTA Slovensko/ - finančný príspevok 510 Eur. 

 

Realizované projekty:    

Moderný grafický ateliér –  II. A (v spolupráci s Mgr. Mišíkovou) 

Naša planéta – učebňa 308 – I. A (v spolupráci s Ing. Trusovou) 

Náš malý vesmír – učebňa 308 – I. A (v spolupráci s Ing. Trusovou) 
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k)  ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI  
 

V školskom roku 2014/15 nebola na SOŠ, Košická 20, Prešov vykonaná komplexná inšpekcia.  
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l)  ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH   

ŠKOLY  

 
1. PRIESTOROVÉ VYBAVENIE ŠKOLY 

 

Kapacita školy 550 žiakov 

 
Názov budovy Vlastníctvo Výška nájmu 

Košická 20, Prešov PSK  

PPV Centrum, Prešov PSK  

PPV Sekčov , Prešov Mesto Prešov 1.560,60,- 

 SPOLU: 1.560,60,- 

 
 

Prevádzka školy je realizovaná v troch budovách. V objekte na Košickej 20 je teoretické vyučovanie 

a praktické vyučovanie v  odboroch propagačná grafika, fotografický dizajn a fotograf. Na pracovisku 

praktického vyučovania Centrum, Prostejovská 35, Prešov je praktické vyučovanie odborov: kaderník, 

kozmetik a kozmetička a vizážistka. V prenajatých priestoroch na Exnárovej 9 Prešov je praktické 

vyučovanie odborov kaderník a kozmetik.  

 

2. MATERIÁLNE VYBAVENIE ŠKOLY 
 

Počet 
kmeňových 
učební 

Počet 
odborných 
učební 

Počet 
laboratórií 

Počet 
telocviční 

Posilňovňa 
Školská 
jedáleň 

Iné 

13 12 1 1 1 1 2 

 

 
BUDOVA NA KOŠICKEJ 20: 

Teoretické vyučovanie 

Vzdelávací proces v súčasnosti kladie vysoké nároky na schopnosti žiakov a pedagógov využívať v 

procese učenia a učenia sa digitálne technológie. Ťažisko informatizácie školy a využívania IKT spočíva v 

predmete informatika. IKT kompetencie sú postupne zavádzané do učebných osnov všetkých predmetov. 

 

Stav počítačových učební k 1.9.2015. 

 Učebňa pre vyučovanie predmetu informatika (č.224) – 14 PC, OS Windows, MS Office, 

dataprojektor, skener, tlačiareň, tablet.  

 Učebňa pre vyučovanie predmetu informatika a voľnočasové aktivity (226) – 11 PC, OS 

LINUX, Open Office, dataprojektor, skener, tlačiareň, tablet.  

 Učebňa pre vyučovanie grafických programov (č.228)  – 10 PC, dataprojektor,  tablet. Táto 

učebňa slúži na vyučovanie grafických programov  pre prácu s rastrovou grafikou, vektorovou 

grafikou, pre tvorbu animácií, tvorbu web stránok, programom pre zlom a sadzbu dokumentov  

(Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe InDesign, CorelDraw).  
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 Učebňa pre vyučovanie grafických programov (č. 319) – 11 PC, dataprojektor. Táto učebňa 

slúži na vyučovanie grafických programov  pre prácu s rastrovou grafikou, vektorovou grafikou, 

pre tvorbu animácií, tvorbu web stránok, tvorbu videa, programom pre zlom a sadzbu 

dokumentov  (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe InDesign, CorelDraw, 

Pinnacle Studio).  

 Učebňa pre prácu s fotografiou (č. 317) sa nachádza v blízkosti fotoateliéru a slúži na úpravu 

fotografií  - 4 PC, tlačiateň, skener, fotokiosk  

 

V rámci projektu Kvalitou odborného vzdelávania  smerom k požiadavkám trhu práce, bola zriadená: 

 Odborná učebňa pre vyučovanie ekonomických predmetov (č.606) – 15 laptopov, interaktívna 

tabuľa. Táto učebňa zároveň bude slúžiť pre on-line maturitu.  

 Odborná učebňa pre odbory kaderník a kozmetik – interaktívna tabuľa, notebook, vizualizér. 

 

V rámci projektu Komplexný rozvoj osobnosti – efektívny vyučovací proces – úspešne na trhu 

práce boli v školskom roku 2014/2015 zriadené ďalšie učebne vybavené počítačovou technikou. 

 V rámci predmetu Psychológia (č.610) – učebňa je vybavená 20 laptopmi a interaktívnou 

tabuľou.  

 V rámci predmetu Cudzích jazykov (č.310) – jazyková učebňa je vybavená 10 PC, interaktívna 

tabuľa.  

 

V rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. 

− Jazyková učebňa (č.510) – interaktívna tabuľa, 1 laptop, 20 tabletov pre žiakov.  

 

V rámci Národného projektu – moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – 

vzdelávacie predmety. 

− Učebňa prírodovedných predmetov (č.111) – interaktívna tabuľa, 1 laptop, reproduktory.  

 

Učebne:   

 sú pripojené do internetovej siete, 

 sú využívane v rámci ostatných predmetov podľa potrieb vyučujúcich, v závislosti od vyťaženosti, 

 učitelia majú v každom kabinete počítač s pripojením na internet a tlačiareň. 

 

Vo vestibule školy je inštalovaný počítač s pripojením na internet a prístupom do databázy školskej 

knižnice cez stránku školy. 

 

V jedálni školy je nainštalovaný stropný dataprojektor a elektrické premietacie plátno. Tento priestor je 

využívaný učiteľmi na realizáciu premietania prezentácií a filmov pomocou notebooku pre potreby 

vyučovania.  

 



 29 

V zborovni sa nachádzajú dva počítače s pripojením na internet a tlačiareň. Tieto počítače sú pripojené 

na databázu školského informačného systému aScAgenda. Slúžia učiteľom na zadávanie známok, 

evidovanie dochádzky, tlač rôznych tlačív, zoznamov a zostáv žiakov.  

 

Tvorba rozvrhu a zastupovanie sa uskutočňuje pomocou programu aScRozvrhy, aSc Suplovanie. 

 

V umeleckých ateliéroch je zavedené wifi pripojenie na internet. Žiaci odboru propagačná grafika 

a fotografický dizajn majú možnosť pracovať na vlastných laptopoch podľa potrieb vyučovania. 

 

Wifi pripojenie na internet je zavedené na poschodí, kde sa nachádza kabinet cudzích jazykov a kabinet 

učiteľov ekonomických predmetov pre potreby vyučujúcich. 

 

Ďalšie materiálne zabezpečenie: 

 

Odborné učebne pre študijný odbor fotografický dizajn, propagačná grafika a učebný odbor 

fotograf:  

1. Fotoateliér:  - zábleskové osvetlenie FOMEI, 

- veľkoformátový fotoaparát Globika, 

- rolovacie pozadie, 

- diaprojektor, odrazová doska a statívy. 

2. Fotokomora pre čiernobielu fotografiu:  - zväčšovacie prístroje, kopírovací prístroj, sušiaca skriňa, 

expozičné hodiny, aladinové lampy, digitálna zrkadlovka, kompaktný digitálny fotoaparát, 

analógová zrkadlovka. 

3. Fotokomora pre farebnú fotografiu: - zväčšovací prístroj na farebnú fotografiu, analyzátor farieb, 

vyvolávací prístroj ACP na farebnú fotografiu. 

4. č. uč. 317 – učebňa pre praktické cvičenia (fotokiosk, fotografická tlačiareň CANON, skenovacie 

zariadenie, 4 PC - retušovacie stoly) 

5. č. uč. 319 – multimediálna učebňa, v ktorej sú počítače vybavené profesionálnym Softvérom 

Adobe® Creative Suite® 3 Design Premium. Učebňa je taktiež vybavená dataprojektorom 

a skenerom, 

6. 3 ateliéry  s wifi pripojením, farebné laserové multifunkčné zariadenie, vizualizér,  2 ks PC 

vybavené grafickým softvérom, 1 ks notebook – grafický softvér 

 

V rámci projektu Komplexný rozvoj osobnosti – efektívny vyučovací proces – úspešne na trhu 

práce bolo v školskom roku 2014/2015 zmodernizované MTZ odborných učební pre umelecké odbory:. 

- 8 fotoaparátov (3 x fotoaparát zrkadlový, 1 – s FULL HD videozáznamom...), 

- kamera Panasonic 

- blesk Speedlite 3 ks, blesk makro 3 ks, objektívy, video statívy, fotopozadie, foto-stoly, 

fotografické stany a pod. 
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Ďalšie odborné učebne: 

- č.uč.308 – pre odborné predmety,   

- č.uč. 406 – odborná učebňa pre odborné predmety odborov: kozmetička a vizážistka, kozmetik, 

kaderník, vlasová kozmetika: Interaktívna tabuľa, notebook, dataprojektor, vizualizér, pripojenie 

na internet. 

- č.uč.408 – odborná učebňa pre prírodovedné predmety a odborné predmety odborov  kaderník, 

kozmetička a vizážistka, kozmetik,  

- č.uč.506 – učebňa strojopisu. 

 

V rámci finančných možností sa zakupujú moderné učebné pomôcky. 

 

Školská knižnica – knižničný fond tvorí odborná a krásny literatúra a periodiká. Databáza školskej 

knižnice pracuje v systéme aSc Agenda. Knižnica má k dispozícii tlačiareň slúžiacu pre potreby žiakov. 

 

Telocvičňa: výstavba bola ukončená v auguste 2005 a slávnostne odovzdaná do užívania 

v septembri 2005. Pre telesnú výchovu máme zriadenú 1 posilňovňu s príslušným  posilňovacím 

náradím, 2 tenisové kurty a menšie trávnaté ihrisko. 

 

Dielne 

Škola má dve dielne mimo priestorov budovy školy, na ktorých sa zabezpečuje odborný výcvik a odborná 

prax pre odbory kozmetik, kozmetička a vizážistka, kaderník a vlasová kozmetika. Obidve dielne sú 

vybavené počítačom s pripojením na internet. 

 

Kaderníctvo a kozmetika CENTRUM  Prostějovská s. č. 4826/35, Prešov: 

- kadernícky salón pre verejnosť,    

- 2 odborné učebne – pre 1.roč a nadstavbové štúdium    

- kozmetický salón pre verejnosť     

- odborná učebňa pre odbor kozmetička - vizážistka       

- sklad materiálu 

- kancelária MOV 

- šatne žiakov 

 

Kaderníctvo a kozmetika SEKČOV Exnárova 9, Prešov: 

- kadernícky salón pre verejnosť        

- kancelária MOV, šatňa žiakov, odborná učebňa          

- kozmetický salón pre verejnosť       

- kancelária MOV, šatňa žiakov 

 

V priestoroch školy je vytvorená odborná učebňa slúžiaca pre odbor kaderník, vlasová kozmetika 

pre odbory kozmetik a kozmetička a vizážistka. 
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Uvedené dielne sú vybavené v súlade s príslušnými normatívmi.  

 

Odborný výcvik pre odbory kaderník, kozmetik a odborná prax pre odbor vlasová kozmetika 

prebieha na kaderníckych a   kozmetických salónoch v dvojzmennej prevádzke, ktoré sú pre verejnosť  

otvorené od 9.00 do 17.00 h (pondelok - piatok). Počas školského roka poskytujeme jednotlivé 

pracoviská spolupracujúcim firmám na odborné školenia pre žiakov, majstrov OV a odbornú verejnosť.  

Škola má výdajnú školskú kuchyňu. Dovoz stravy je zabezpečený zo Súkromnej SOŠ Prešov.  

 Manažment školy a ekonomický úsek má svoje priestory, učitelia využívajú svoje kabinety, ktoré 

sú napojené na internet a zborovňu. Škola má pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako 

informačné centrum. 

Školská psychologička a výchovná  poradkyňa majú  k dispozícii miestnosť, kde sa stretávajú so 

žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod.  

V suteréne školy sú žiacke šatne, kotolňa, sklad, vzduchotechnika a jedna dielňa pre potreby 

údržby a opráv na škole. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí, telocvičňa má vlastné 

hygienické priestory a sprchy.  
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m)    ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

A, Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov (v €): 

1.9.2014 – 31.12.2014 1.1.2015 – 31.8.2015 Spolu 

305 318,- € 544 321,- €  849 639,- € 

            

Z toho na odstupné 12 259,- €, na odchodné 3 594 ,- € , na kreditové príplatky 2 362 €, na 

mimoriadne odmeny zamestnancov, vrátane poistného 8 367,-€, na jubilejné odmeny zamestnancov 

576,- €, na implementáciu Enviroprojektu 1 060,- €. 

 

B, SOŠ  Prešov nedostala priamo od rodičov a zákonných zástupcov žiakov žiadne finančné 

prostriedky na úhradu nákladov. Pri škole je zriadený Neinvestičný fond, ktorý v školskom roku 

2014/2015 mal príjmy – dary od rodičov žiakov vo výške 1 795,- €. Tieto prostriedky boli použité podľa 

štatútu NF na podporu rozvoja výchovno-vzdelávacej činnosti na škole.  Z prostriedkov 2% dane 

fyzických a právnických osôb získal Neinvestičný fond ZSŠ služieb prostriedky vo výške 595,11 €. 

 

C, Na vzdelávacie poukazy dostala škola spolu 1 605, €, z ktorých bolo na odmeny pre vedúcich 

krúžkov vyčerpaných 450,- €, na odvody na poistné 157,- € a na tovary a služby  998,- €. 

 

D, Z prenájmu nebytových priestorov mala škola od právnických osôb príjmy v celkovej výške 9 401,- 

€, ktoré boli použité na prevádzkové náklady školy a na daň z príjmov za prenájom.   

 

E, Vlastné príjmy z predaja výrobkov a služieb vo výške 61 303 € boli použité na nákup materiálu 

na výrobu a na osobné a prevádzkové náklady školy. 

 

F, Ostatné výnosy:  

V školskom roku 2014/2015 prebiehala na škole implementácia projektu v rámci operačného 

programu Vzdelávanie s názvom „Komplexný rozvoj osobnosti – efektívny vyučovací proces – úspešne 

na trhu na práce“. Celkové rozpočtové náklady projektu predstavovali čiastku 316 064,98 €, z toho 

plánované spolufinancovanie školy z vlastných prostriedkov predstavuje čiastku 15 803,25 €.  Počas 

školského roka nám boli poskytnuté zálohové platby v celkovej výške 57 700,- €, ktoré boli čerpané 

v súlade so schváleným rozpočtom projektu na mzdové náklady a projektové vybavenie. 

V školskom roku 2014/2015 bol škole poskytnutý grant na implementáciu projektu v rámci programu  

ERASMUS+ v čiastke 17 592 €. Prostriedky boli v plnej výške vyčerpané na aktivity projektu.  

Na finančné zabezpečenie externých maturitných skúšok sme dostali 3 090,- €, ktoré boli 

vyčerpané na odmeny pre predsedov externých maturitných skúšok, na zastupovanie neprítomných 

zamestnancov, na odvody na poistné a na cestovné náhrady súvisiace s účasťou učiteľov na externých 

maturitných skúškach.  

Škola v zmysle metodického usmernenia č. 10/2006-R prikladá Správu o hospodárení za rok 2014. 
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n)  CIEĽ URČENÝ V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA ŠKOLY A JEHO PLNENIE  
 
 
MATERIÁLNO – TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE 
 

A) Splnené úlohy: 

- realizácia projektu v rámci OP Vzdelávanie „Komplexný rozvoj osobnosti – efektívny 

vyučovací proces - úspešne na trhu práce, čím sa zároveň zabezpečilo financovanie školy 

z ďalších zdrojov, 

- z dôvodu získania priestorov vhodných na vytvorenie ateliéru pre umelecké odbory – sa 

realizuje  vzájomná výmena priestorov medzi firmou MT - Troliga a SOŠ (časť našich 

skladových priestorov) –záverečná fáza, 

- zriadenie odbornej učebne cudzích jazykov (jazykové laboratórium). 

- doplnenie školskej knižnice o aktuálnu odbornú literatúru, spoločensko-vednú literatúru. 

- obnova hardvéru a softvéru, 

- zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy cez projekt z OP Vzdelávanie  

- estetizácia prostredia školy (výzdoba, kvety), 

- využitie školských športovísk (telocvičňa, posilňovňa) mimo vyučovania pre žiakov, 

zamestnancov školy aj pre verejnosť. 

B) Zatiaľ neuskutočnené: 

- rekonštrukcia výťahu,  

- komplexná oprava strechy v objektoch na Košickej 20 (uskutočnila sa len čiastočná oprava), 

- odkúpenie pozemkov od súkromných vlastníkov na Košickej 20,  

- vytvorenie podmienok pre vzdelávanie hendikepovaných žiakov – bezbariérový vstup do 

priestorov školy.  

- úprava vonkajšieho areálu školy, podmienky na vyučovanie konkrétnych predmetov vo 

vonkajšom prostredí, 

 

 

 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES 
 

A) Splnené úlohy: 
 
1. Realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu podľa jednotlivých ŠKVP v súlade so štátnym 

vzdelávacím programom s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií  žiaka 

2. Získanie finančných  prostriedkov z európskych fondov na zvyšovanie úrovne výchovno-

vzdelávacieho procesu:  

3. Orientácia sa na projekty, SOČ, Otvorená škola, Erasmus+  a iné.  

4. Skompletizovanie sieťového prepojenia výpočtovej techniky, zvýšenie úrovne ovládania a využívania.  

5. Pokračovanie v príprave žiakov na maturitné skúšky a záverečné skúšky podľa novej koncepcie.  

6. Realizácia individuálneho začlenenia žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami.  

7. Zabezpečenie kvalitných podmienok pre výchovné poradenstvo a prácu školského psychológa. 
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8. Udržiavanie kontaktu  s odbormi soc. vecí, krajskou psychologicko-pedagogickou poradňou a pod. 

9. Pravidelná spolupráca so základnými školami v regióne. Úspechy našej školy sú zverejňované 

cestou výchovného poradcu a v médiách, čím zabezpečujeme aj pôsobenie na rodičov 

potencionálnych žiakov. 

10. Spolupráca s partnerskými školami v zahraničí na úrovni výmenných pracovných pobytov žiakov 

a pedagógov, zapojenie sa do spoločných projektov (Leonardo da Vinci). 

11. Pokračovanie v skvalitňovaní   web sídla našej školy. 

 
B) Nesplnené úlohy: 
      

1. Zachovať doterajšie učebné a študijné odbory: 

Nezáujem zo strany žiakov bol o učebný odbor fotograf (v školskom roku 2015/16 nebude 

v ponuke pre prijímacie konanie) 

2. Získať nové učebné a študijné odbory s obsahom zamerania na služby (odbory o ktoré máme 

záujem sú aj naďalej v experimentálnom overovaní) 

3. Zapojiť sa do metodicko-publikačnej činnosti v rámci odborných komisií ŠIOV, ŠPÚ, MŠ SR. 

4. Z dôvodu získavania nových poznatkov z oblasti výchovy a vzdelávania žiakov umožnenie 

pedagogickým zamestnancov absolvovať aj zahraničné služobné cesty. Túto úlohu  sa podarilo 

splniť len v rámci mobilitného projektu Erasmus+. Iné zahraničné služobné cesty financované 

školou nebolo možné splniť z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov.   

 
Môžeme konštatovať, že ostatné  úlohy vo výchovno-vzdelávacom procese sme  splnili alebo sa 

priebežne plnia.  
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o)  OBLASTI S DOBRÝMI VÝSLEDKAMI PRÁCE A S NEDOSTATKAMI V PRÁCI 

ŠKOLY  

SWOT ANALÝZA  

Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú: 

- kvalifikovaná pracovná sila, kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov, 

- vytvorené vhodné podmienky pre výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, 

- dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov, 

- záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru, 

- dlhodobo dobrá spolupráca s profesijnými a stavovskými organizáciami a podnikateľskými subjektmi 

v regióne,  

- fungujúce partnerstvo s podobnými školami  v zahraničí (ČR, Poľská republika) 

- kvalitne vybavené odborné učebne a dielne praktického vyučovania, 

- profesionálny softvér pre umelecké odbory fotografický dizajn a propagačná grafika, 

- kvalitne vybavené učebne na výučbu informatiky a odborných predmetov, 

- zosieťovanie počítačov v budove SOŠ (vertikálne aj horizontálne), prepojenie cez internet aj 

s prevádzkami v Centrume, 

- veľmi dobre vybavená školská knižnica napojená na internet, slúžiaca ako informačné centrum pre 

žiakov aj zamestnancov školy, 

- v rámci Infoveku – internet on line,  

- vlastné web sídlo _  www.zsssluz.edupage.org,  

- dobrý imidž medzi odbornou verejnosťou, 

- pravidelné zapájanie sa do projektov a aktuálnych výziev na čerpanie finančných prostriedkov 

z fondov EÚ a ďalších ponúkaných možností, 

- telovýchovný areál na veľmi dobrej úrovni – nová telocvičňa, posilňovňa, tenisové kurty, zatrávnené 

ihrisko, 

- bohatá mimoškolská činnosť,  v odborných  súťažiach v rámci Slovenska sa naši žiaci umiestňujú na 

popredných miestach, 

- dobrá spolupráca s radou školy, radou rodičov, žiackou radou, verejnosťou, 

- dobrý vzhľad interiéru a exteriéru budovy. 

Slabou stránkou školy je:  

- nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu odborných učební, 

- nedostatočná komunikácia s rodičmi, 

- horšia dostupnosť školy v rámci MHD, 

- problémy s dochádzkou žiakov, 

- nízka účasť žiakov na hodinách telesnej výchovy. 

 

Príležitostí školy signalizujú: 

http://www.zsssluz.edupage.org/
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- možnosť využitia podporných rozvojových programov EÚ, 

- možnosti zavedenia ďalších atraktívnych odborov z oblasti služieb, 

- aplikácia aktivizačných vyučovacích metód, 

- využitie športových zariadení pre verejné účely, 

- propagácia školy, 

- možnosť uskutočňovať rekvalifikačné kurzy v spolupráci s NÚP a pod., 

- dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom,  

- dobrá a funkčná spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

Metodicko - pedagogickým centrom v Prešove,  

- zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz podnikateľských 

subjektov.  

Prekážky v rozvoji školy sú: 

- nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy, 

- nedostatok finančných prostriedkov na investície, 

- nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl, 

- zhoršenie sociálneho zázemia, 

- nízka priemerná mzda v oblasti služieb,  

- slabšia spolupráca s rodičmi,  

- znižujúca sa demografická skladba žiakov 14-18 ročných,  

- vysoká koncentrácia stredných škôl,  

- finančné ohodnotenie práce stredoškolských pedagógov,  

- nízke ohodnotenie pedagógov verejnosťou a následne skeptický pohľad pedagógov na súčasné 

školstvo. 
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p)   VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA  
 
 

POTREBA ABSOLVENTOV ŠKOLY V REGIÓNE 

 

V školskom roku 2014/2015 ukončilo štúdium 113 absolventov, z toho v učebnom odbore 

kaderník 34 žiakov, v 4 - ročných študijných odboroch (kozmetik, kozmetička a vizážistka, fotografický 

dizajn, propagačná grafika)  48 žiakov a v nadstavbovom štúdiu (vlasová kozmetika, podnikanie 

v remeslách a službách) 31 žiakov. 

Z uvedených údajov vyplýva: 

 26,55% -  30 absolventov pokračuje v ďalšom štúdiu – nadstavbovom,  

 27,44% -  31 absolventov pokračuje v ďalšom štúdiu – vysokoškolskom.      

                  Žiaden absolvent nepokračuje v štúdiu na vysokej škole v zahraničí, 

 27, 44% - 37 absolventov je zamestnaných, 31 na Slovensku a 6 v zahraničí  

 10,61%  - 12 absolventov je evidovaných na príslušných úradoch práce podľa miesta bydliska, 

   2,65%  - 3 absolventi boli pre získanie informácií nedostupní 

      

Absolventi uvedeného 3-ročného učebného odboru majú záujem o pokračovanie v nadstavbovom 

štúdiu, v študijných odboroch vlasová kozmetika a podnikanie v remeslách a službách.  

 

Príprava žiakov školy pre ich uplatnenie v praxi je naďalej podporovaná kariérnym poradenstvom počas 

štúdia, ktoré je zamerané na poskytovanie informácií o možnostiach vysokoškolského štúdia, spoluprácu 

s ÚPSVaR v Prešove, personálnymi agentúrami a zástupcami podnikateľskej sféry, pre zabezpečenie 

flexibilných informácií týkajúcich sa prechodu na trhu práce.  

Absolventi školy nachádzajú pracovné miesta nielen v nadväznosti na študovaný odbor, ale aj 

v iných pracovných činnostiach. Zvyšuje sa počet žiakov  pokračujúcich vo vysokoškolskom štúdiu. 

Absolventi školy, evidovaní na Úrade práce uvádzajú aj skutočnosť, že aktuálne pracujú na 

dohodu o pracovnej činnosti, uzatvorenú na dobu určitú (maximálne 12 mesiacov).  

 Škola v danom období realizovala projekt Komplexný rozvoj osobnosti - efektívny vyučovací 

proces - úspešne na trhu práce, ktorého cieľom je podporiť efektívnu prípravu žiakov SOŠ pre ich 

uplatnenie na trhu práce alebo v ďalšom vzdelávaní. 

 

 



38 

 

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

ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM, PREHĽAD O POČTE ABSOLVENTOV V ŠKOLSKOM ROKU 

2014/2015 

 

 

POČET 
ABSOLVENTOV 

V ŠK. ROKU 
2014/2015 

Z TOHO 
POKRAČUJÚ 
V NADSTAV- 

BOVOM 
ŠTÚDIU 

Z TOHO 
POKRAČUJÚ 

NA VŠ 

Z TOHO 
PRIJATÍ DO 

ZAMESTNANIA 
Z TOHO 

EVIDOVANÍ 
NA ÚP 

PRE ZÍSKANIE 
POŽADOVANEJ 
INFORMÁCIE 

SÚ NEDOSTUPNÍ Slovensko Zahraničie Slovensko Zahraničie 

6456 H kaderník 34 21 + 9 0 0 2 0 2 0 

6446 4 kozmetik 14 0 4 0 6 1 2 1 

6362 6 kozmetička a 
vizážistka 

13 0 3 0 4 1 5 0 

8297 6  fotografický dizajn 13 0 11 0 2 0 0 0 

8261 6 propagačná grafika 8 0 6 0 2 0 0 0 

6426 L vlasová kozmetika 23 0 5 0 11 3 2 2  

6403 L podnikanie 
v remeslách a službách 

8 0 2 0 4 1 1  0 

Spolu 

113 
 

100% 

30 
 

26, 55% 

31 
 

27, 44% 

0 
 

0% 

31 
 

27, 44% 

6 
 

5, 31% 

12 
 

10, 61% 

3 
 

2, 65% 

 
Pozn.: Údaje boli získané z evidencie školy, od absolventov školy a z Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Vranov n/T., 
Stropkov, Bardejov, Stará Ľubovňa.  
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2)    ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE   
 

 
a) PSYCHOHYGIENICKÉ  PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLE 

 

K hlavným zámerom a cieľom odborného vzdelávania patrí skvalitňovanie a humanizácia 

výchovno–vzdelávacieho procesu, príprava žiakov pre život a uplatnenie sa v praxi, na základe 

požiadaviek trhu práce a regiónu a súčasne aj zefektívňovanie psychohygienických podmienok 

potrebných na zabezpečenie duševného zdravia, psychickej pohody a výkonnosti všetkých účastníkov 

tohto procesu. 

 

Škola zabezpečuje plnenie uvedeného vo vzťahu: 

- psychohygiena a vyučovací proces (organizácia vyučovania a prestávok, počet vyučovacích 

hodín v dňoch a týždňoch, nadväznosť teoretického a praktického vyučovania), 

- psychohygiena a pracovné prostredie (optimalizácia pracovných podmienok na teoretickom 

a praktickom vyučovaní), 

- sebavýchova účastníkov výchovno- vzdelávacieho procesu prostredníctvom preventívnych 

vzdelávacích aktivít.  

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v  činnosti školského psychológa: 

- individuálna prípadová práca so žiakmi: adaptácia a adjustácia v škole, problémy - študijné, 

výchovné, v sociálnej oblasti, profesijná orientácia, 

- individuálne a skupinové konzultácie, krízové intervencie,  

- konzultačno- poradenská činnosť žiakom, učiteľom, rodičom, 

- realizácia skupinových preventívnych programov v 2 stretnutiach: 

1. ročník „Spoznaj vlastný učebný štýl, zefektívni svoje študijné spôsoby, vytvor si zdravý režim dňa.“ 

     Skupinový preventívny program: „Program  rozvoja osobnosti žiaka“.                  

2. ročník „Poznaj ako zvládať stres v škole i mimo nej, nauč sa komunikovať správne, bez zlozvykov“.    

„Rozvíjaj svoje tvorivé myslenie a kreativitu“ 

     Skupinový preventívny program: „Duševné zdravie stredoškolákov“. 

3. ročník „Poznaj možnosti ako riešiť konflikty , vyjadrovať emócie a zlepšovať medziľudské vzťahy“ 

4. ročník, 2. ročník NŠ “ Nauč sa zvládať záťažové situácie –ako sa učiť na maturity, prekonať strach zo 

skúšky“. 
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b) VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY 
 
 Záujmové krúžky 

 
 Do záujmovej činnosti boli zapojení členovia predmetových komisií cudzích jazykov, ekonomických 

odborných predmetov, všeobecno-vzdelávacích predmetov,  rady a člen ekonomického úseku. Na našej 

škole pracovalo v tomto školskom roku 8 záujmových  útvarov: 

 

 NÁZOV KRÚŽKU VEDÚCI  KRÚŽKU 
Počet 

prihlásených 
žiakov 

1 Myslím ekonomicky Ing. Renáta Fedorčíková 6 

2 Zdravotnícky Mgr. Martina Šomská 3 

3 Chystáme sa na maturitu z nemeckého jazyka Mgr. Zuzana Badžanová 10 

4  Stolný tenis Ing. Juraj Adamišin 2 

5 Všetkými desiatimi na počítači PhDr. Daniela Hermanovská 1 

6 Testovanie v anglickom jazyku Ing. Alexandra Olexová 25 

7 Internet v škole Ing. Richard Sabol 5 

8 Chystáme sa na maturitu z ruského jazyka Mgr. Bibiana Klimková 7 

 

Krúžky, ktoré nevykazovali činnosť 

1 Hudobnícky krúžok Mgr. Dancák Martin 2 

2 Šípky Bc. Ján Priščák 4 

 
Krúžky do ktorých sa neprihlásili žiaci 

1 Volejbalový krúžok PaedDr. Ľuboš Štefan 0 

2 Filmový krúžok Mgr.Tomáš Vojaček 0 

3 Mladý Ekológ Ing. Žaneta Cehelníková 0 

 

V školskom roku 2013/2014 sa do záujmových krúžkov zapojilo 46 žiakov. 

V školskom roku 2014/2015 sa do záujmových krúžkov zapojilo 59 žiakov, prevažne maturantov, ktorí 

využili prípravu na maturitnú skúšku v cudzích jazykoch. 

Tohto školského roku absentuje záujem žiakov o športové krúžky. 
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ĎALŠIE AKTIVITY ŠKOLY 

 

 VÝCHOVNÝ PORADCA, ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG A KOORDINÁTORI  

1.  Školský psychológ PhDr. Ľubomíra Bujňáková 

2.  Výchovný poradca  PaedDr. Iveta Haganová  

3.  Koordinátor žiackej školskej rady PhDr. Ľubomíra Bujňáková 

4.  
Koordinátor primárnej prevencie závislosti a iných sociálno-
patologických javov 

Mgr. Martina Čuchranová 

5.  Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu PhDr. Daniela Hermanovská 

6.  Koordinátor pre ľudské práva PaedDr. Iveta Haganová 

7.  Koordinátor pre environmentálnu výchovu Ing. Žaneta Cehelníková 

8.  Koordinátor pre stredoškolskú odbornú činnosť Mgr. Zuzana Chromá 

9.  Koordinátor finančnej gramotnosti Ing. Renáta Fedorčíková 

10.  Koordinátor informatizácie Ing. Valéria Čentíková 

11.  Koordinátor úseku telovýchovy a športu na SOŠ   PaedDr. Ľuboš Štefan 

12.  Koordinátor pre CO Ing. Peter Pavlík 

13.  Koordinátor pre ŠkVP Ing. Adriana Zusková 

14.  Koordinátor pre maturitné skúšky Ing. Adriana Zusková 

15.  Koordinátor pre záverečné skúšky Ing. Jana Dubovská 

16.  Koordinátor projektovej činnosti na SOŠ Ing. Jana Dubovská 

 PRACOVNÍK ZODPOVEDNÝ ZA  

17.  realizáciu národného programu boja proti obezite PaedDr. Ľuboš Štefan 

18.  realizáciu účelových cvičení PaedDr. Ľuboš Štefan 

19.  realizáciu kurzu OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA PaedDr. Ľuboš Štefan 

20.  
realizáciu kurzu pohybových aktivít v prírode - zimné športy a letné 
športy  

PaedDr. Ľuboš Štefan 

21.  realizáciu krajinárskych kurzov a plenérov Mgr. Peter Grejták 

22.  realizáciu klauzúrnych  prác  Ing. Katarína Trusová 

23.  spoluprácu s Radou rodičov Ing. Marta Tejiščáková 

24.  internetovú  žiacku knižku Ing. Marta Tejiščáková 

25.  sklad učebníc Ing. Valéria Farbulová 

26.  žiacku knižnicu PhDr. Ľubomíra Bujňáková 

27.  realizáciu  celoslovenskej matematickej súťaže KLOKAN Mgr. Darina Mudriková 

28.  ISIC / ITIC karty Mgr. Darina Mudriková 

29.  ochranu osobných údajov Ing. Adriana Zusková 

30.  správu webového sídla Ing. Adriana Zusková 
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AKTIVITY KOORDINÁTORA ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY  ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

KOORDINáTOR:  PhDr. Ľubomíra Bujňáková  

TERMÍN 
SPLNENIA AKTIVITA 

ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA  - REALIZÁCIA 
(OCENENIE, ÚSPECH....) 

september 
2014 
 

Slávnostné otvorenie školského roku  Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

IV. E, III. B 

september - 
december 
2014 
 

Spolupráca s IUVENTA Slovensko „ Škola priateľská 
deťom“ – zapojenie žiakov I. A a II. A tried do školení 
KOMPRAX – Kompetencie pre prax /podpora 
Európskeho sociálneho fondu a IUVENTA Slovensko / 
- zapojení 4 žiaci -  schválené 4 projektové zámery : 
 

 

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

Realizované projekty: 
Moderný grafický ateliér 
–  II. A ( v spolupráci s 
Mgr. Mišíkovou) 
 
Naša planéta – 
učebňa č.308 - I. A 
(v spolupráci s Ing. 
Trusovou) 
 
Náš malý vesmír – 
učebňa 308 - I. A 
(v spolupráci s Ing. 
Trusovou) 

september 
2014 

„Biela pastelka“- realizácia verejnej zbierky na škole, 
organizovanej Úniou nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska ( Slovak Blind and Partially Soghted Union)  

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

I. G, IV. A, IV. E 

 

september 
2014 
 

„Dni nezábudiek“ - zapojenie študentov do 
informačnej kampane a celonárodnej zbierky  
organizovanej Ligou za duševné zdravie 

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

IV. A 

september 
2014 
 

3. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy 
spája slovenské školy pre stredné školy  
 

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

Spolupráca vyučujúcich 
odborných predmetov, 
Mgr. M. Čuchranovej, 
Ing. K. Trusovej a Mgr. 
Z. Chromej -  zapojenie 
žiakov  1., 2. a 3. 
ročníka umeleckých 
odborov   

október 
2014 

10. ročník súťaže Najzaujímavejšie podujatie 
školskej knižnice vyhlásený Slovenskou ped. 
knižnicou pri príležitosti Medzinárodného dňa 
školských knižníc pod záštitou ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky. Tohoročná 
téma Medzinárodného dňa školských knižníc: Sila 
prostredníctvom spoločenstva - kolegialita, 
rozmanitosť, vízia (Strength throught community - 
collegiality, diversity, vision).  

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

Spolupráca 
s vyučujúcimi 
slovenského jazyka 
a literatúry, umeleckých 
predmetov 

október 
2014 

Rozhlasové vysielanie -  Mesiac október - mesiacom 
úcty k starším a seniorom  

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

 II. B 
 

november 
2014 

Rozhlasové vysielanie Medzinárodný  deň 
študentstva  

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

III. B  
 

november 
2014 

Imatrikulácia žiakov 1. ročníka   Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

IV. A 

november 
2014 

Euroscola 2014 workshop žiakov školy s poslancom 
mestského zastupiteľstva, vysokoškolským 
pedagógom a  riaditeľom Šarišskej galérie v Prešove, 
Rudolfom  Dupkalom ml. 

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

IV. A, IV. E, II. G 

november 
2014 

Deň otvorených dverí – sprevádzanie návštevníkov 
priestormi a realizovanými aktivitami  

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

ŽŠR 

december 
2014 

Konferencia ŽŠR Prešovského kraja  Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

I. G,  I. A 
 

december 
2014 

Rozhlasové vysielanie a Mikulášsky pozdrav Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

II. A 

december 
2014 

Vianočná zbierka hračiek a školských potrieb Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

II. B 

december 
2014 

Vianočný benefičný študentský koncert Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

I.A, II. A, III. A, II. D 
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december 
2014 

Študentský vianočný jarmok 
 
 
Bj 

Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

Výťažok, vo výške 97 
Eur, z obidvoch aktivít 
bol zaslaný na konto 
Spoločnosti detskej   
onkológie Košice – II. A, 
II. C, II. D, III. A, II. G 

február 
2014 

Valentínsky pozdrav  Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

Výťažok z aktivity, 43 
Eur, bol venovaný na 
zakúpenie 
spoločenských hier 
a odovzdaný na 
oddelení detskej 
onkológie Košice - II. A 

marec 2015 
 
 
Rozhlasové vysielanie – Medzinárodný deň žien 

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

IV. E 

marec 2015 
 
 
Školský Panta Rhei 

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

II. C 

marec 2015  
Deň učiteľov 

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

I.C 

 
apríl 2015 Crossfit s Lukášom Katriňákom a žiakmi  Bj 

Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

I. B, II. A, II. B, II. D,  
III. A, III. B, IV. E, I. G,  
II. G 

máj 2015 11. ročník verejnej zbierky Týždeň modrého 
gombíka „Deti deťom“  - UNICEF - realizácia 

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

I.G 

máj 2015  
Slávnostná rozlúčka s maturantmi 

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

I.A, II. B, III.A, III.B, I.G 

jún 2015 Slávnostné ukončenie školského roku Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

 
II.B 

jún 2015 

Za aktívnu podporu neformálneho vzdelávania pod 
záštitou MŠVVaŠ SR a IUVENTOU Slovenska – 
Slovenským inštitútom mládeže v Bratislave, získala 
Stredná odborná škola, Košická 20 v Prešove Cenu 
VÚC a Čestné uznanie za podporu neformálneho  
vzdelávania v rámci Prešovského kraja. 

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

ŽŠR 

jún 2015 

Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA Slovensko 
a Strednou odbornou školou, Košická 20 v Prešove 
bola pripravená DEKLARÁĆIA o uznávaní prínosu 
neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ktorá je 
v procese schvaľovania. 

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

ŽŠR 

 

 

AKTIVITY ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

Školský psychológ: PhDr. Ľubomíra Bujňáková  

TERMÍN 
SPLNENIA AKTIVITA 

ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, ÚSPECH....) 

Október – 
november 
2014 

Skupinový preventívny program „Spoznaj vlastný 
učebný štýl, zefektívni svoje študijné spôsoby, vytvor 
si zdravý režim dňa“ 

Bj I.A, I.B, I.C 
Stretnutia: I.A-2, I.B-2, 
I.C-2 

December  
2014 – 
január 2015 

Skupinový preventívny program „Poznaj ako zvládať 
stres v škole i mimo nej, nauč sa komunikovať 
správne, bez zlozvykov“ 

Bj II.B, II.C, II.D 
Stretnutia: II.B – 3,  
II. C -2, II.D - 1 

December 
2014 

Skupinový preventívny program „ Duševné zdravie 
stredoškolákov“ 

Bj III. B 5 stretnutí – spolopráca 
s CPPPaP Prešov, 
PhDr. Gállová 

Máj – jún 
2015 

Skupinový preventívny program „ Rozvíjaj svoje 
tvorivé myslenie a kreativitu“ 

Bj II. A 
2 stretnutia 

Február – 
marec 2015 

Skupinový preventívny program „ Poznaj možnosti 
ako riešiť konflikty, vyjadrovať emócie a zlepšovať 
medziľudské vzťahy“ 

Bj III.A, III.B, 
III.C, III.D Stretnutia: III.A – 1, III.B 

– 1, III.C – 2, III.D - 3 

Február 
2015 

 VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov  
Umelecká súťaž „Prečo chcem byť podnikateľkou“ 

Bj II. G 
P. Tomaščinová 

Apríl – máj 
2015 

Skupinový preventívny program „ Nauč sa zvládať 
záťažové situácie – ako sa učiť na maturity, prekonať 
strach zo skúšky“ 

Bj IV.A, IV.E, II.G 
Stretnutia: IV. E – 3, 
 IV. A – 1, II. G - 1 
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Marec . 
apríl 2015 

Sociálno – psychologický výcvik – projekt 
„INTERBEAUTY – rozšírenie odborných kompetencií 
žiakov odboru kozmetička a vizážistka“ – 
ERASMUS+ 

Bj II. B, III.B, IV.A 10 stretnutí 

Apríl 2015 
Divadelné predstavenie (činohra) „Obchod na korze“ 
– DJZ Prešov 

Bj 
žiacia pedagó
govia školy 

 

Marec 2015 
Nadnárodné mládežnícke výmeny – nominácie žiačok 
II. C, IV. E tried 

Bj 

II. C – K. 
Kostelníková 
IV. E – V. 
Knišová,  
Z. Geralská 

K. Kostelníková – 
Madrid 
 
Z. Geralská -  Brusel 

  

EXKURZIE  ORGANIZOVANÉ  ŠKOLSKÝM PSYCHOLÓGOM  ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

TERMÍN 
SPLNENIA CIEĽ  EXKURZIE 

ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

November 
2014 
 
7. 11. 2014 

Európa pre mladých – Burza informácií pre 
absolventov, organizovaná ÚPSVaR Prešov  
Cieľ: Sprostredkovať žiakom končiacich ročníkov 
aktuálne informácie o možnostiach ďalšieho  
vzdelávania a pracovných ponúk na Slovensku a 
v zahraničí. 

Bj 
IV. A, IV.E, 
II.G 

 

Február 
2015 
12. 2. 2015 

Deň otvorených dverí Prešovskej univerzity 
v Prešove  
Cieľ: Vytvoriť príležitosť získať informácie 
o možnostiach vysokoškolského štúdia. 

Bj 
IV. A, IV. E,  
II. G 
 

 

 

BESEDY  ORGANIZOVANÉ  ŠKOLSKÝM PSYCHOLÓGOM  ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

TERMÍN 
SPLNENIA BESEDA NA TÉMU 

ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

Február 
2015 

Vzťahy v kolektíve, moje miesto v skupine 
spolužiakov 

Bj III. B  

Marec 2015 Ako rozvíjať sebadôveru a zodpovednosť teenegerov Bj III. D  

Apríl 2015 Obchodovanie s ľuďmi Bj IV. A  

Marec 2015 Kulty, sekty a ich riziká Bj III. C  

Marec - 
apríl 2015 

Kriminalita mladých – trestnoprávna zodpovednosť  Bj 

I.A, I.B, I.C, 
II.A, II.B, II.C, 
II.D, III.A, III.C, 
III.D, I.G 

Spolupráca s KR PZ 
PREŠOV 

Marec - 
apríl 2015 

Prejavy nevhodného správania a šikanovania na 
stredných školách 

Bj 
I.A, I.B, II.A, 
II.C, II.D 

Spolupráca s KR PZ 
PREŠOV 

Apríl 2015 
Možnosti a povinnosti absolventa strednej odbornej 
školy, internetový sprievodca trhom práce ISTP 

Bj IV.A, IV.E, II.G 
Spolupráca s ÚPSVaR 
Prešov,  

 

 

AKTIVITY VÝCHOVNÉHO PORADCU ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

Výchovný poradca: PaedDr. Iveta Haganová  

TERMÍN 
SPLNENIA AKTIVITA 

ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, ÚSPECH....) 

23. 9. 
Propagácia odborov našej školy na ZŠ 
Československej armády 

Haganová   

26. 9. 
Pracovné stretnutie výchovných poradcov – 
zasadačka CPPPaP 

Haganová   

október Zisťovanie záujmu o štúdium na vysokej škole Haganová 
III. A, III. B, 
 I. G 

 

7. 11. Skupinová preventívna aktivita PROŽ Haganová IV. E  

priebežne 
Zisťovanie dochádzky, kontaktovanie zákonných 
zástupcov problémových žiakov 

Bujňáková, 
Haganová 

  

12. 11. 
Zorganizovanie profesijnej diagnostiky žiakov so 
záujmom o štúdium na vysokej škole (informatívne 
súhlasy) 

Haganová III. A, I. G  

14. 11.  
Deň otvorených dverí – propagácia našej školy a 
odborov 

Haganová   
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21. 11. 
Zorganizovanie profesijnej diagnostiky žiakov so 
záujmom o štúdium na vysokej škole  

Haganová III. B  

27. 11. a 4. 
12. 

Organizácia interpretácie testov profesijnej 
diagnostiky 

Haganová 
III. A, III. B, 
 I. G 

 

11. 12.  
Konferencia výchovných poradcov – prezentácia 
našej školy pred výchovnými poradcami ZŠ 

Haganová   

január 
Prepracovanie propagačných materiáloch o odboroch 
školy 

Bujňáková 
Haganová 

  

22. 1. Propagácia školy na ZŠ Raslavice 
Bujňáková 
Haganová 

  

2. 2.  
Pracovný seminár výchovných poradcov SŠ 
a metodikov výchovného poradenstva 

Bujňáková 
Haganová 

 Odbor školstva PSK 

5. 2.  Propagácia odborov našej školy na ZŠ Májová 
Bujňáková 
Haganová 

  

 BESEDY  ORGANIZOVANÉ VÝCHOVNÝM PORADCOM ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

TERMÍN 
SPLNENIA BESEDA NA TÉMU 

ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

2. 10. Zdravý životný štýl Haganová III. A, III. B  

5. 11.  Ako čeliť intolerancii a agresivite Haganová II. A, II. B  

20. 11. Zdravý životný štýl Haganová III. C, III. D  

20. 2.  Bezpečné užívanie internetu Haganová 1. ročníky  

20. 2.  Ako sa nestať obeťou internetu Haganová I. A, I. B, I. C  

21. 4.  
Komunikácia ako účinný nástroj v medziľudských 
vzťahoch 

Haganová II. A, II. B  

6. 5.  Zvládanie konfliktných situácií Haganová II. A, II. B  

12. 5.  Zvládanie konfliktných situácií Haganová II. C, II. D  

17. 6.  Zdravý životný štýl Haganová I. G  

 

 

AKTIVITY  KOORDINÁTORA IKT ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

Koordinátor: Ing. Valéria Čentíková 

TERMÍN 
SPLNENIA 

AKTIVITA 
ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE 
TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, 
ÚSPECH....) 

september - 
jún 

aktualizácia stránky 
http://www.soskosickapo.sk/vzdelavanie  
s učebnými materiálmi v rámci projektu Komplexný 
rozvoj osobnosti – efektívny vyučovací proces – 
úspešne na trhu  práce – 

Čt   

september - 
jún 

V rámci projektu Komplexný rozvoj osobnosti – 
efektívny vyučovací proces – úspešne na trhu  
práce – jazyková učebňa 310 

Čt, Sabol   

september - 
jún 

V rámci projektu Komplexný rozvoj osobnosti – 
efektívny vyučovací proces – úspešne na trhu  
práce – učebňa pre vyučovanie psychológie 610 

Čt, Sb   

september - 
jún 

V rámci projektu Škola na dotyk – jazyková učebňa 
510 

Sb, Bž   

september 
Národný projekt – Rozvoj stredného odborného 
vzdelávania - učebňa 111 

Čt, Sb   

16.4.2015 
NÚCEM – ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE 
Z RUSKÉHO JAZYKA 

Čt, Zs 
1. ročník 
UO 

 

21.4.2015 
NÚCEM – ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE 
Z RUSKÉHO JAZYKA 

Čt, Zs 4. ročník   

23.4.2015 
NÚCEM – ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE – 
OBČIANKSKA NÁUKA 

Čt, Zs 3. ročník   

28.4.2015 
NÚCEM – ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE – 
ANGLICKÝ JAZYK 

Čt, Zs 4. ročník   

29.4.2015 
NÚCEM – ELEKTRONICKÉ TESTOVANIE _ 
MATEMATICKÁ GRAMOTNOSŤ 

Čt, Zs 4. ročník   
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AKTIVITY KOORDINÁTORA SOČ ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

Koordinátor  SOČ: Mgr. Zuzana Chromá 

TERMÍN 
SPLNENIA 

AKTIVITA 
ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE 
TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, 
ÚSPECH....) 

 

Školské kolo SOČ / 1 práca - názov témy SOČ: 
Výtvarné výrazové prostriedky pri výrobe 
didaktických pomôcok pre deti predškolského 
veku.  

Cr 
Simona 
Ferencová 
(II.A) 

konzultant Mgr. Zuzana 
Chromá 
 

27. marca 2015 krajské kolo SOČ   bez umiestnenia 

 

 

AKTIVITY KOORDINÁTORA PRIMÁRNEJ PREVENCIE ZÁVISLOSTÍ A INÝCH SOCIÁLNO-

PATOLOGICKÝCH JAVOV V PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ 

ROK 2014/2015 

Koordinátor: Mgr. Martina Čuchranová 

TERMÍN 
SPLNENIA AKTIVITA 

ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, ÚSPECH....) 

29.10.2014 
Súťažno-zábavné podujatie Nie drogám 
organizované ABC - Centrom voľného času 
v Prešove 

Čuchranová 1.- 3. ročníka  

6.11.2014 Diktát s protidrogovou tematikou Čuchranová I. A  

10.11.2014 
Nebuď tuniak a daruj krv! Jubilejný  20. ročník 
kampane Slovenského Červeného kríža Študentská 
kvapka krvi 

Čuchranová 
žiaci nad 18 
rokov 

 

11.11.2014 
Nástenka koordinátora primárnej prevencie závislostí 
a iných sociálno-patologických javov 

Čuchranová   

11.11.2014 
Rozhlasové okienko zamerané na nežiaduce účinky 
spoločensky tolerovaných drog 

Čuchranová   

12.11.2014 Vymeň jablko za cigaretu Čuchranová   

november 
2014 

Plagát s protidrogovou tematikou Čuchranová 
II. A 
fotografický 
dizajn 

 

október - 
december 
2014 

Celoslovenská súťaž Nebuď otrok drog (zameraná na 
prevenciu drogovej závislosti mladých ľudí) 

Čuchranová  
Maroš Jamrich 
a Michaela Kostiková, 
III. A  

27.3.2015 
Deň narcisov (verejno-prospešná zbierka Ligy 
proti rakovine) 

Čuchranová   

marec 2015 Prečo tínedžeri fajčia a pijú alkohol? (Úvaha) Čuchranová III. C  

15. 4. 2015 Životne dôležitá príťažlivosť (kvapka krvi) Čuchranová 
žiaci nad 18 
rokov 

 

5.5.2015 
Užívanie návykových látok v živote Vincenta van 
Gogha. Pocity šťastia, priateľstva alebo oslobodenia 
od strachu môžeme dosiahnuť aj bez drog. 

Čuchranová III. A  

priebežne 
Pravidelné kontroly na dodržiavanie Zákona 
o ochrane nefajčiarov 

Čuchranová   

 

BESEDY ORGANIZOVANÉ KOORDINÁTOROM PRIMÁRNEJ PREVENCIE ZÁVISLOSTÍ A INÝCH 

SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV V PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA  

TERMÍN 
SPLNENIA BESEDA NA TÉMU 

ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

11.12.2014 

Prevencia sociálno-patologických javov v spoločnosti: 
Látkové závislosti a Zákon o ochrane nefajčiarov  
(s psychologičkou Mgr. Janou Buzalkovou z Centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie v Prešove) 

Čuchranová III. A  

19.3.2015 
Prevencia sociálno-patologických javov v spoločnosti: 
Nelátkové závislosti (s psychologičkou Mgr. Janou 

Čuchranová II. C, II. D  
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Štofaňákovou z Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Prešove) 

23.3.2015 

Prevencia sociálno-patologických javov v spoločnosti: 
Nelátkové závislosti (s psychologičkou Mgr. Janou 
Štofaňákovou z Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Prešove) 

Čuchranová II. A, II. B  

 

 

AKTIVITY  KOORDINÁTORA VÝCHOVY ZA ĽUDSKÉ PRÁVA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

Koordinátor výchovy k ľudským právam: PaedDr. Iveta Haganová 

TERMÍN 
SPLNENIA AKTIVITA 

ZODPOVEDNÝ  
ZA REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, ÚSPECH....) 

19. 9. Rozhlasové okienko – Medzinárodný deň mieru Haganová   

15. 10. 
Účasť na vzdelávacom podujatí multiplikátorov 
ľudských práv 

Haganová   

20.-24. 
október. 

Európskeho týždňa miestnej demokracie - panel 
a výstavka vo vestibule  

Bujňáková 
Haganová 

  

13. 11. Medzinárodný deň tolerancie - rozhlasové vysielanie Haganová   

10. 12. 
Medzinárodný deň ľudských práv - rozhlasové 
okienko 

Haganová   

10. 12. Školské kolo „Olympiády ľudských práv“ 
Haganová 
Hermanovská 

  

január 
Príprava víťaza školského kola „Olympiády ľudských 
práv“ na krajské kolo  

Haganová   

05.02.2015 Krajské kolo OĽP Hn 
IV.E - Knišová 
Veronika 

 

11. 3. 
Európsky deň na pamiatku obetí terorizmu – 
rozhlasové okienko 

Haganová   

23.–27. 
marec 

Týždeň zápasu za ľudské práva – nástenný panel 
a výstavka 

Haganová   

 25. 3. 
Rozhlasové okienko: „Deň zápasu za ľudské práva“ 
a pripomenutie si „Medzinárodného dňa spomienky 
na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi“  

Haganová   

12. 6. 
Príspevok v školskom rozhlase: „Svetový deň proti 
detskej práci“ + „Medzinárodný deň nevinných 
detských obetí agresie“  

Haganová   

  

EXKURZIE  ORGANIZOVANÉ  KOORDINÁTOROM VÝCHOVY ZA ĽUDSKÉ PRÁVA ZA ŠKOLSKÝ 

ROK 2014/2015 

TERMÍN 
SPLNENIA 

CIEĽ  EXKURZIE 
ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

10. 9. 
Exkurzia do židovskej synagógy s cieľom „Pripomenúť 
si tragické následky holokaustu počas 2. svetovej 
vojny“  

Haganová 
Hermanovská 

III. A  

7. 5. 

Exkurzia s cieľom „Priblížiť 70. výročie ukončenia 
vojny“ + „Dni mesta Košíc“ – kultúrne tradície, trhy 
remesiel. Návšteva Východoslovenského múzea - 
výstava „Boje o Dargovský priesmyk a oslobodenie 
Košíc“. Odhalenie kópií reliéfov na priestranstve pred 
Súsoším Immaculata  

Haganová 
Hermanovská 

I. G  

25. 6. 
Exkurzia s cieľom „Spoznať okolie Prešova – Cemjata“  
 

Badžanová 
Haganová 

I. G a III. B   

 

AKTIVITY KOORDINÁTORA PRE TELESNÚ VÝCHOVU A ŠPORT ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

Koordinátor: PaedDr. Ľuboš Štefan 

termín 
splnenia 

aktivita 
zodpovedný  
za realizáciu 

pre triedy / 
žiakov 

poznámka   
(ocenenie, úspech....) 

27. október 
2014 

obvodné kolo v bedmintone dievčat  
 

ŠTEFAN II.C V spolupráci s Ka 
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21. október. 
2014 

obvodné kolo vo florbale dievčat  ŠTEFAN 
I.A, I.G, 
II.B, II.C  

 

5., 6., 11., 
23. marec 
2015 

obvodné kolo vo volejbale dievčatá  ŠTEFAN 
I.A, I.C, 
II.B, II.D, 
III.B 

 

12.-14. jún 
2015 

„Kľúč od pevnosti“ celoslovenské finále  ŠTEFAN 
I.A, II.B, 
III.A 

 

september 
2014 

Orientačné preteky ŠTEFAN 
III. ročník + II. 
ročník učebný 

 

október – 
nov. 2014 

rope skipping – súťaž v skokoch na švihadle                         ŠTEFAN všetky   

október 2014 stolnotenisový turnaj ch., d.  ŠTEFAN 
II.A, II.C, 
III.A 

 

november  
2014 

bedmintonový turnaj dievčatá  ŠTEFAN 
I.B, I.C, 
IV.E 

 

december 
2014 

volejbalový turnaj dievčatá    ŠTEFAN 

I.B, I.C, 
II.A, II.B, 
II.C, III.A, 
III.B, IV.E 

 

február 2015 florbalový turnaj dievčatá   ŠTEFAN 
I.A, I.B, I.C, 
II.B, II.C 

 

29.6. 2015 zábavná športová olympiáda   ŠTEFAN 
I.ročník, 
II.A,B, 
III.A,B, I.G 

 

18. 
september 
2014 

príprava a realizácia 1. a 3. ÚC OŽaZ 
ŠTEFAN 

I.A,B,C, 
II.A,B 

 

24. – 26. 
sept. 2014  

príprava a realizácia ÚK OŽaZ 
ŠTEFAN III. A,B,C,D, 

II.C, II.D 
 

31. marec 
2015 

príprava a realizácia 2. a 4. ÚC OŽaZ ŠTEFAN 
I.A, I.B, 
II.A, II.B 

 

17.-19. jún 
2015 

príprava a realizácia Kurzu pohybových aktivít – 
letné športy 

ŠTEFAN II.A, B, C, D  

sept. – dec. 
2014 

Testovanie a zadávanie nameraných údajov 
VPV žiakov do el. podoby pre FTVŠ 

ŠTEFAN   

 

 

AKTIVITY KOORDINÁTORA CO ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

Koordinátor: Ing. Peter Pavlík 

TERMÍN 
SPLNENIA AKTIVITA 

ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, ÚSPECH....) 

18. 9. 2014 
1. účelové cvičenie OŽaZ - príprava na sebaochranu 
pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej 
mimoriadnej situácie. 

Pv, učitelia 
ÚC OŽaZ 

I.A, I.B, I.C  

18. 9. 2014 
3. účelové cvičenie OŽaZ-  príprava na sebaochranu 
pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej 
mimoriadnej situácie. 

Pv, učitelia 
ÚC OŽaZ 

II.A, II.B  

24.9 – 26.9 
2014 

Účelový kurz OŽaZ-  príprava na sebaochranu pri 
mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej 
mimoriadnej situácie. 

Pv, učitelia 
ÚK OŽaZ 

II.C, II.D, III.A, 
III.B, III.C,III.D 

 

január 2015 
Vypracovanie plánu činnosti SOŠ, Košická 20, 
Prešov v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva na 
kalendárny rok 2015. 

Pv   

31. 3. 2015 
2. účelové cvičenie OŽaZ - príprava na sebaochranu 
pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej 
mimoriadnej situácie. 

Pv, učitelia 
ÚC OŽaZ 

I.A, I.B  

31. 3. 2015 
4. účelové cvičenie OŽaZ-  príprava na sebaochranu 
pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej 
mimoriadnej situácie. 

Pv, učitelia 
ÚC OŽaZ 

II.A, II.B  

priebežne 
Aktualizovanie dokumentácie civilnej ochrany objektu 
SOŠ, Košická 20, Prešov pre školský rok 2014/2015. 

Pv   

priebežne 
Oboznamovanie zamestnancov a osôb prevzatých do 
starostlivosti s aktuálnymi zdrojmi ohrozenia. 

Pv   

priebežne 

Sledovanie vzdelávacích aktivít organizovaných 
Vzdelávacím a technickým ústavom krízového 
manažmentu a civilnej ochrany, Stredisko 
vzdelávania a prípravy v Spišskej Novej Vsi. 

Pv   
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AKTIVITY KOORDINÁTORA PRE VÝCHOVU K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU  

Koordinátor: PhDr. Daniela Hermanovská 

TERMÍN 
SPLNENIA 

AKTIVITA 
ZODPOVEDN
Ý  ZA 
REALIZÁCIU 

PRE 
TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, 
ÚSPECH....) 

17.10.2014 Poznaj sám seba - beseda HK I.A  

29.10.2014 Zdravý životný štýl stredoškoláka HK II.A,B,C CPPP 

20.11.2014 Obchodovanie s ľuďmi + videofilm - beseda HK I.G Lektorka p.Rajňáková 

1.12.2014 Rozhlasové okienko – význam boja proti šíreniu 
AIDS 

Hg Všetci 
žiaci 

 

10.12.2014 Plánované rodičovstvo – riziká pohlavného styku Hk II. A,B,C VŠ zdravotná 

1.12.2014 Vyhodnotenie kampane Červené stužky Žilina Mš III.A I.MIESTO 

20.3.2015 Zázrak života – videofilm Hk III.B  

Apíl 2014 Prevencia onkologických ochorení Hk II.G VŠ zdravotná 

1.6.2015 Etika vzťahov muža a ženy - antikoncepcia Hk III.B  

24.6.2015 Sebahodnotenie, sebapoznávanie vlastnej 
osobnosti 

Hk II.B  

 

 
AKTIVITY KOORDINÁTORA FINANČNEJ GRAMOTNOSTI ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

Koordinátor: Ing. Renáta Fedorčíková 

TERMÍN 
SPLNENIA AKTIVITA 

ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, ÚSPECH....) 

SEPTEMBER 
2014 

IMPLEMENTÁCIA TÉM FG DO ŠKVP 
VŠETCI 
VYUČUJÚCI 

Všetky triedy  

SEPTEMBER 
2014 

AKTUALIZÁCIA TEMATICKÝCH VÝCHOVNO-
VZDELÁVACÍCH PLÁNOV 

VŠETCI 
VYUČUJÚCI 

Všetky triedy  

priebežne Aktualizácia panelu o finančnej gramotnosti Fedorčíková   

16.9.2014 
Pracovné stretnutie učiteľov programu Viac ako 
peniaze 

Fedorčíková   

December 
2014 

Zábavno-vedomostná súťaž „Ukáž, čo vieš“ – 
zaradená oblasť FG 

Fedorčíková 
Všetky 
triedy/18 

 

priebežne e-learningový program „Poznaj“ Fedorčíková 
III.A/ 18 
I.G(VLA)/16 

 

priebežne Beseda „Naša mena a ochranné prvky“ 
Fedorčíková
Pavlík 

1.,2.,3. ročník 
podľa tématických 
výchovno-vzdelávacích 
plánov 

priebežne e-learningový program „Viac ako peniaze“ Fedorčíková II.G/6 PVRS 

Január - 
marec 

Vedomostná súťaž „Finančný kompas“ Fedorčíková 
I.G/16 
II.G/6 

VLA 
PVRS 

9.– 13.3.2015 
Global Money Week – prezentácie na vybrané témy 
FG 

Fedorčíková II.G/6 PVRS 

5.5.2015 
Pracovné stretnutie učiteľov programu Viac ako 
peniaze 

Fedorčíková   

  

BESEDY  ORGANIZOVANÉ  KOORDINÁTORA FINANČNEJ GRAMOTNOSTI  

TERMÍN 
SPLNENIA BESEDA NA TÉMU 

ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

17.3.2015 
Rozvíjanie finančnej gramotnosti – informácie 
k zriaďovaniu podnikateľských účtov 

Fedorčíková I.G/7 PVRS 
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AKTIVITY KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

Koordinátor  environmentálnej výchovy:  Ing. Žaneta Cehelníková 

TERMÍN SPLNENIA AKTIVITA 
ZODPOVEDNÝ  ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY 
/ ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, ÚSPECH....) 

september-apríl 
zapojenie do súťaže pod názvom „ pomož svojej 
škole a chráň prírodu“ organizovanej firmou milk-
agro spol s.r.o. 

Ck 
všetky 
triedy 

 

september- 
máj 

zapojenie do projektu ekologická stopa Ck, Šm I.A, I.B, I.C  

október 

 príprava náučných panelov vo vestibule śkoly 
z príležistosti svetového dńa zdravej výživy  

 výstavka produktov zdravej výživy 

 rozhlasové okienko na tému zdravej výživy 

 meranie krvného tlaku 

Ck, Šm 

všetky 
triedy 

 

apríl 

 príprava náučných panelov vo vestibule śkoly 
pri príležistosti dńa zeme 

 výstavka prvých jarných kvetov  

 rozhlasové okienku ku dňu zeme 

Ck, Šm 

všetky 
triedy 

 

jún 

 príprava náučných panelov vo vestibule śkoly 
z príležistosti európskeho týždňa udržatelnej 
energie 

 rozhlasové okienko „klimatické zmeny 
a možnosti ich zastavenia“ 

 zber poškodených cd nosičov vo vestibule 
školy 

Ck 

všetky 
triedy 

 

jún 
 výtvarná súťaž na tému „šetrenie energie, 

obnoviteľné zdroje energie“ 

 výstavka výtvarných prác vo vestibule školy 

CHROMÁ I.A  

september- 
jún 

 separácia plastových obalov, skla, 
papiera, bateriek, žiaroviek 

 setrenie elektrickej energie, vody 

 čistota tried a priestorov školy 

Ck  
ZELINKOVÁ 

všetky 
triedy 

 

september- 
jún 

starostlivosť o kvety v budove školy a zeleň 
v areáli školy 

PAVLINSKÁ 
ZELINKOVÁ 

všetky 
triedy  

  

BESEDY  ORGANIZOVANÉ  KOORDINÁTOROM  ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY  

TERMÍN SPLNENIA BESEDA NA TÉMU 
ZODPOVEDNÝ  ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY 
/ ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

JÚN 
beseda pri príležistosti európskeho týzdna 
udržatelnej energie na tému „klimatické zmeny 
a možnosti ich zastavenia“ v jedálni školy 

CEHELNÍKOVÁ I.A, I.B, I.C  

 

SPOLOČNÉ ÚLOHY A AKTIVITY PRE PK, KTORÉ SÚ ZAHRNUTÉ V PLÁNE PRÁCE ŠKOLY  

TERMÍN 
SPLNENIA AKTIVITA 

ZODPOVEDNÝ  
ZA REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, ÚSPECH....) 

 ÚLOHY Z PLÁNU PRÁCE    

 Komisionálne skúšky     

 
Aktualizácia  tematických výchovno-vzdelávacích 
plánov 

   

 
vypracované a uskutočnené vstupné testy zo SJL, 
CUJ a matematiky 

   

 
Priprava -  individuálne študijné plány pre 
začlenených žiakov 

   

 
Dodržiavanie organizačné zabezpečenie MS 
v riadnom a mimoriadnom termíne. Plnenie 
úloh vyplývajúcich z plánu koordinátora MS 

   

 
Dodržiavanie organizačného  zabezpečenia 
PS (talentové skúšky, denné štúdium, 
nadstavbové štúdium)  

   

 Starostlivosť o odborné učebne     

 Výstupné testy pre žiakov    
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AKTIVITY ZA PREDMETOVÚ KOMISIU JAZYKOV – SJL, ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

Vypracovala: Mgr. Martina Čuchranová 

TERMÍN 
SPLNENIA AKTIVITA 

ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, ÚSPECH....) 

24.9.2014 Tvorivá dielňa moderovania Haganová   

26.9.2014 Prešov číta rád (9. ročník knižného festivalu) Čuchranová II. A  

20.10.2014 Záložka do knihy spája slovenské stredné školy Čuchranová II. A  

27.10.2014 Medzinárodný deň školských knižníc Čuchranová III. A  

28.10.2014 
Rozhlasové okienko pri príležitosti Medzinárodného 
dňa školských knižníc 

Kokavcová   

október - 
február 

Vráťme knihy do škôl (4. ročník súťaže pre materské, 
základné a stredné školy) 

Čuchranová, 
Haganová 

všetky triedy Bernadeta Birošová, I. A 

13.11.2014 Literárne okienko Rošková   

20.-
21.11.2014 

Účasť na celoslovenskej konferencii SAUS  
v Bratislave 

Haganová   

11.12.2014 Literárne okienko Rošková   

18.12. 2014 
Ukáž, čo vieš! (príprava otázok zo slovenského 
jazyka a literatúry) 

Čuchranová   

december 
2014 

Gorazdov literárny Prešov Haganová   

január 2015 Príprava generálnej maturitnej skúšky Čuchranová 
IV. A, IV. E, 
II. G 

 

december - 
január 

Triedne kolá súťaže Hviezdoslavov Kubín 

Čuchranová, 
Haganová, 
Kokavcová, 
Rošková 

všetky triedy  

31. 1. 
2015 

Štúrovo pero Badžanová   

10.2.2015 Literárne okienko Rošková   

11.2.2015 Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 
Čuchranová, 
Haganová, 
Jurčová 

všetky triedy  

19.2.2015 Okresné kolo súťaže Vansovej Lomnička Haganová 
Frajštáková, 
Knišová 

Monika Frajštáková, 
III. D: 3. miesto 

február - 
marec 

Literárna súťaž Medziriadky, ktorú vyhlásilo 
občianske združenie Múzy 

Čuchranová, 
Haganová 

I. A, IV. E  

17.3.2015,  
1. a 2.6.2015 

Predseda PMK zo slovenského jazyka a literatúry 
(Súkromná stredná odborná škola Prešov) 

Čuchranová, 
Haganová 

  

26.3.2015 
Literárno - historická prednáška Po stopách Ľudovíta 
Štúra v Centre regionálnych dokumentov 

Čuchranová, 
Haganová 

I. A, II. A  

15.4.2015 Knižný hrdina a ja (návšteva školskej knižnice) Haganová   

16.4.2015 Regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín Haganová   

apríl - jún 
2015 

Celoštátna literárna súťaž mladých autorov Mladá 
slovenská poviedka 

Čuchranová I. A  

máj 2015 Príprava testov na prijímacie pohovory do 1. ročníka 
Čuchranová, 
Haganová 

  

11. 
a 14.5.2015 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka 
Čuchranová, 
Haganová 

  

jún 2015 
Príprava testov na prijímacie pohovory do 
nadstavbového ročníka 

Čuchranová, 
Haganová 

  

24.6.2015 Prijímacie skúšky do 1. ročníka NŠ Čuchranová   

Priebežne Školský časopis POMIMO Badžanová   

Priebežne 
Nástenka slovenského jazyka a literatúry (v učebni  
č. 508) 

Čuchranová, 
Rošková 

  

EXKURZIE ORGANIZOVANÉ V RÁMCI SJL ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

TERMÍN 
SPLNENIA CIEĽ  EXKURZIE 

ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

26.3.2015 
Po stopách Ľudovíta Štúra v Centre regionálnych 
dokumentov Prešov 

Čuchranová, 
Haganová 

I. A, II. A  
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AKTIVITY ZA PREDMETOVÚ KOMISIU JAZYKOV - CUJ ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

Vypracoval: Mgr. Martin Dancák 

TERMÍN SPLNENIA AKTIVITA 
ZODPOVEDNÝ  ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

28.1.2015 

učitelia anglického jazyka sa so žiakmi ANJ v maturitných 
ročníkoch zúčastnili divadelného predstavenia Peter Black 2 v 
anglickom jazyku s cieľom prípravy študentov na ÚFIČ MS ANJ 
dňa 28.1.2015 v kine Scala 

Dc, Ru,Ox,Jč IV.A, IV.E, II.G 

21.4. – 22.4.   projekt Samsung sc hool – inštalácia, školenie pre žiakov Sabol, Ru, Bž II.G, IV.E 

Priebežne počas 
šk.r. 

V rámci projektu Samsung school  - práca s tabletmi, Odovzdanie 
výstupov pre projekt 

Bž  

 

EXKURZIE  ORGANIZOVANÉ  PK JAZYKY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

TERMÍN 
SPLNENIA CIEĽ  EXKURZIE 

ZODPOVEDNÝ  
ZA REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

október 2014 

Exkurziu do Tokajskej oblasti v rámci 
maturitných konverzačných tém v predmete cudzí 
jazyk „Slovensko, moja vlasť“, „Mestá a miesta“, 
„Človek a príroda“ s uplatnením prierezových tém 
environmentálna výchova, prevencia pred obezitou, 
tradičná ľudová kultúra, regionálna výchova, 
ochrana životného prostredia, osobnostný a sociálny 
rozvoj, tvorba projektov a prezentačné zručnosti – 
príprava študentov na slohovú prácu, príprava 
článku do školského časopisu. 

Dc IV.A (Koz)  

september 
2014 

exkurziu do Vysokých Tatier v rámci maturitných 
konverzačných tém v predmete cudzí jazyk 
„Slovensko, moja vlasť“, „Mestá a miesta“, „Človek 
a príroda“ s uplatnením prierezových tém 
environmentálna výchova, prevencia pred obezitou, 
tradičná ľudová kultúra, regionálna výchova, 
ochrana životného prostredia, osobnostný a sociálny 
rozvoj, tvorba projektov a prezentačné zručnosti – 
príprava študentov na slohovú prácu, príprava 
článku do školského časopisu. 

Dc, Ru II.A, II.B  

 

 

 

AKTIVITY ZA PREDMETOVÚ KOMISIU – PKV,  ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

Vypracovala: Ing. Valéria Farbulová 

TERMÍN 
SPLNENIA 

AKTIVITA 

ZODPOVED
NÝ  ZA 
REALIZÁCI
U 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, 
ÚSPECH....) 

október 2015 modelové študentské voľby 
Hk,Bj 

celá škola 
 

10. 12. 2014 Triedne kolá Biblickej olympiády Štrbová žiaci NBV 
 

19. 12. 2014 Vystúpenie na vianočnom koncerte Štrbová I. A a I. B 
 

4. 2. 2015  Organizácia školského kola Biblickej olympiády Štrbová 1. a 2. ročník  

24. – 25. 3 
2015 

Tematické hodiny NBV o ochrane ľudského života 
od počatia ku Dňu počatého života 

Štrbová 1. a 2. ročník 
 

18. 3. 2015 
Návšteva Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove – 
výklad o Turínskom plátne 

Štrbová I. B 
 

apríl 2015 
DEŇ NARCISOV – Prevencia onkologických 
ochorení 

Hk II.G VŠ zdravotná 

12.-14. jún 
2015 

„Kľúč od pevnosti“ celoslovenské finále  
 

Še III. A,B,C,D, 
II.C, II.D 
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EXKURZIE  ORGANIZOVANÉ PKV   ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

TERMÍN 
SPLNENIA 

CIEĽ  EXKURZIE 
ZODPOVEDN
Ý  ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

10.9.2015 
ŽIDOVSKÁ SYNAGÓGA – Deň obetí 
holocaustu 

Hk 
III.A  

9.12.2015 
DOD VUC – fungovanie samosprávnych 
orgánov 

Hk 
II.G  

18.3.2015 
Katedrála sv. Jána Krstiteľa, Prešov – 
obhliadka katedrály so zreteľom na repliku 
Turínskeho plátna.  

Šb I.B  

7.5.2015 
KOŠICE –VÝSTAVA  70.výročie ukončenia 
2.sv.vojny 

Hk I.G  

24.6.2015 Karafova väznica – poznať dejiny regiónu Hk I.B  

 

BESEDY  ORGANIZOVANÉ  PKV ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

TERMÍN 
SPLNENIA 

BESEDA NA TÉMU 
ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE 
TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

18.3.2015 
VaV AKADEMY –prehĺbiť si vedomosti o prvej pomoci 
a bezpečnosti v rámci cestnej premávky 

Šm 
I.C, 
II.C,II.B 

 

 

 

AKTIVITY UMELECKEJ RADY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

Vypracovala: Ing. Katarína Trusová 
TERMÍN 
SPLNENIA AKTIVITA 

ZODPOVEDNÝ  
ZA REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, ÚSPECH....) 

SEPTEMBR PRÍPRAVA EXPOZIČNÝCH PRIESTOROV ŠKOLY UR   

OKTÓBER 
SLAVNOSTNA IMATRIKULÁCIA ŽIAKOV PRVEHO 
ROČNÍKA 

UR   

október 
Príprava expozície vo vestibule školy ku Dňu 
školských knižníc 

Z. Chromá, 
M.Mišíková, 
K.Trusová 

  

október Záložky do kníh zbližujú školy 
Z. Chromá, 
M.Mišíková, 
K.Trusová 

  

november Deň otvorených dverí SOŠ UR   

november 
Workshop a prednáška Mgr. Denisy Timočkovej k 
výrobe keramiky v rámci Dňa otvorených dverí 

UR   

Nobember 
(máj) 

Príprava a realizácia výstavy v priestoroch 
Krajskej Hvezdárne a planetária,  
Knižnici P.O. Hviezdoslava 

UR   

december Zapojenie sa do vianočnej charitatívnej burzy UR   

Január – 
február - 
marec 

Vypracovanie pomôcok pre deti predškolského veku v 
rámci SOČ 

Z. Chromá  SOČ 

február 
Príprava nultého kola talentových skúšok pre 
záujemcov o štúdium umeleckých odborov 

UR   

Priebežne 
(február) 

Estetizácia expozičných plôch a vestibulu školy 
(reklamné roll-upy poskytnuté a zhotovené v rámci 
praktického vyučovania v propagačnej firme Art 
Design) 

UR; R. 
Timočko 

  

máj 
Deň otvorených dverí pre návštevu z družobnej školy 
z poľského mesta Tarnow 

UR   

jún 
Príprava propagačnej akcie školy v rámci Dní mesta 
Prešov pri príležitostí Dňa detí 

UR   

jún Výtvarný deň pri príležitosti Dňa Zeme UR   
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pribežne 

Súťaže a prehliadky (všetky organizované súťaže pre 
kategóriu žiakov stredných škôl): 

– Tetris (prehliadka 3D fotografií) 

– Červené stužky (Žilina) 

– Moje (ne)istoty (Kežmarok) 

– Zelený svet (Banská Bystrica) 

– Hodnoty človeka (Prešov) 

– Prečo som na svete rád (Bratislava) 

– fotosúťaž (Vizovice) 

– Klasici v komixe 
(všetky súťaže s poprednými oceneniami) 

UR   

jún 
Krajinársky kurz; kurz kresby, maľby, grafiky a 
fotografie v prírode (Liptovská Teplička) 

UR   

Február – 
apríl -jún 

Talentové skúšky – nulté, prvé , druhé kolo UR   

priebežne 
Vedenie školskej kroniky; zhotovovanie nápisov a 
výtvarných prác pre prezentáciu školy 

J.Matejka   

priebežne Grafická úprava časopisu Pomimo M.Mišíková   

priebežne Projektové aktivity školy UR   

  

EXKURZIE   - V RÁMCI PREDMETOV UR 

TERMÍN 
SPLNENIA 

BESEDA NA TÉMU 
ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE 
TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

September -
jún 

Fotenie v exteriéroch, fotenie pamiatok mesta 
Prešov... 

UR 

Odbor –
propagačná 
grafika, 
fotografický 
dizajn 

 

September -
jún 

Art Design – spolupráca s firmou, v rámci predmetu 
Navrhovanie 

Timočko 
Odbor –
propagačná 
grafika, 

 

13. 3. 2015 
návšteva Šarišskej galérie: Ľubo Guman, II. A 
(fotografický dizajn) 

Čuchranová II.A - FD  

17. 4. 2015 
návšteva Východoslovenskej galérie: Marc Chagall - 
Očakávanie zázraku, Košice, 

Čuchranová II.A  

17. 4. 2015 
Spoločná výstava Lucie Mičíkovej a Zuzany 
Žabkovej: Až se našeho nebe spojí, mu j du m bude 
mít střechu a profilovú výstavu Zuzany Fijkovej: 

Čuchranová II.A  

22. 5.2015 Návšteva družobnej školy z Tarnowa Čuchranová   

 

AKTIVITY PKO ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

Vypracovala: Ing. Renáta Fedorčíková 

TERMÍN 
SPLNENIA AKTIVITA 

ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, ÚSPECH....) 

16.10.2014 Výstava ku Dňu zdravej výživy Ck   

6.11. 2014 Modelové študentské komunálne voľby Hk, Bj Všetci žiaci  

10.11.2014 Deň študentstva, imatrikulácia Bj   

13.11.2014 Verejná zbierka „Hodina deťom“ Fd 
I.G,III.A,III.C/ 
20 

 

14.11.2014 DOD – prezentácia odborov 
všetci 
členovia 
PK 

  

1.12.2014 Akcie kampaň „Červené stužky“ Hk Všetci žiaci 1.MIESTO 

18.12.2014 Zábavno-vedomostná súťaž „Ukáž, čo vieš“ Fd 
Z každej triedy 
jeden 
súťažiaci 

 

12.2014 Výstava „Vianočné tradície“ Ck   

12.2.2015 VŠ Medzinárodného podnikania ISM Slovakia Bj II.G PETRA TOMAŠČINOVÁ 
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Prešov – vyhodnotenie súťaže „Prečo chcem 
byť podnikateľkou“ 

3.3.2015 Nadnárodné mládežnícke výmeny II.C, IV.E   

30.3.2015 tradície a zvyky veľkonočných sviatkov Ck   

4.2015 Výstava „Veľkonočné tradície“ Ck   

4.2015 Výstava ku Dňu zeme Ck   

15.5.2015 Slávnostná rozlúčka s maturantmi Bj   

28.5.2015 Úsmev ako dar Fd 
Zapojení žiaci 
z I.G 

 

15.6.2015 Oceňovanie stredných škôl – IUVENTA BA, PSK Bj   

  

EXKURZIE  ORGANIZOVANÉ  PKO ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

TERMÍN 
SPLNENIA CIEĽ  EXKURZIE 

ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

22 – 
23.10.2014 

12. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín 
V4 v Košiciach 

Hk I.G/7  

5.11.2014 
Veľtrh cvičných firiem v Košiciach – SSOŠ 
Postupimská 

Fd II.G/6 
CENA – NAJLEPŠÍ 
KATALÓG 

24.-
27.11.2014 

17. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v 
Bratislave 

Fd 
I.G/7 
II.G/5 

II.G CENA - NAJLEPŠÍ 
KATALÓG 

December 
2014 

Vianočné trhy na VÚC Hk 
III.B/12 
II.G/23 

 

10.12.2014 VIII. vianočný veľtrh CF vo Vranove nad Topľou Fd 
I.G/4 
II.G/4 
 

II.G CENA - NAJLEPŠÍ 
KATALÓG 

04.02.2015 v rámci praxe, Poprad – CFA Fd 
I.G PvRS -4 
žiaci 

 

12.2.2015 Deň otvorených dverí PU v Prešove Bj IV.A, IV.E, II.G  

17.3.2015 
Inštitúcie súvisiace s podnikaním – Daňový úrad, 
Sociálna poisťovňa, Odbor živnostenského 
podnikania 

Fd I.G/7  

10.6.2015 Parochniarske štúdio Ck II.D  

11.6.2015 Parochniarske štúdio Ck II.C  

15 – 
19.6.2015 

Krajinársky kurz Šm   

19.6.2015 
RPIC – informácie k získaniu finančných zdrojov 
a podnikateľský plán 

Fd,Hk I.G/12  

Jún 2015 On-line učebnica,  JASR Fd I.G/7 6 ZÍSKALI CERTIFIKÁT 

Jún 2015 Viac ako peniaze, JASR Fd II.G/6 6 ZÍSKALI CERTIFIKÁT 

JÚN 2015 Prevádzka pedikúry Lb   

JÚN 2015 
Lekáreň – kozmetické prípravky a liečivá na citlivú 
pleť 

Vo II.A  

 

BESEDY  ORGANIZOVANÉ  PKO ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

TERMÍN 
SPLNENIA BESEDA NA TÉMU 

ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

17.3.2015 Informácie k podnikateľským účtom v pobočke VÚB Fd I.G/7  

18.3.2015 
Seminár prvej pomoci a bezpečnosti účastníka cestnej 
premávky.  Autoškola VaV 

Šm I.C,II.C,II.B  

JÚN 2015 Klimatické zmeny a možnosti ich zastavenia Ck Pre 1. ročník  
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c) SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI/ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI 

O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  DEŤOM, ŽIAKOM A RODIČOM 

 

SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI: 

- triedne a plenárne aktívy, 

- individuálne konzultácie zákonných zástupcov a pedagógov, 

- účasť rodičov na akciách školy : Deň otvorených dverí, Nulté kolo talentových skúšok (pre 

záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch školy spojené s konzultáciou pedagóga odborných 

umeleckých predmetov), súťaže v rámci odborov, športové súťaže, diskusné stretnutia, malé 

projektové zámery Komprax - Kompetencie pre prax (podpora Európskeho sociálneho fondu 

IUVENTA Slovensko), 

- aktuálne informácie na webovom sídle školy pre žiakov, pedagógov a  zákonných zástupcov, 

- flexibilný prístup zákonných zástupcov k aktuálnym výchovno-vzdelávacím výsledkom žiakov 

prostredníctvom  programu AsC Agenda - elektronická žiacka knižka. 

 

   Poskytované služby: 

- konzultačno-poradenská činnosť školského psychológa a výchovného poradcu žiakom, 

pedagógom a  zákonným zástupcom, 

- vypracovanie preventívneho materiálu Sprievodca štúdiom - Informácie a rady rodičom 

žiakov 1. ročníka pre zabezpečenie funkčnej spolupráce všetkých účastníkov výchovy, 

pedagóga - žiaka - zákonného zástupcu, 

- uplatňovanie Smernice riaditeľky školy pre stanovenie a zjednotenie postupu pedagogických 

zamestnancov  Strednej odbornej školy, Košická 20, Prešov pri oboznamovaní zákonných 

zástupcov žiakov so skutočnosťami, ktoré  súvisia s realizáciou výchovno-vyučovacieho procesu 

a majú vplyv na jeho priebeh, kvalitu a výsledky, 

- využitie služieb školskej knižnice, športovísk (telocvične a tenisových kurtov) žiakmi, pedagógmi 

a zákonnými zástupcami, 

- možnosť stravovania žiakov a pedagógov v školskej jedálni. 
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d) SPOLUPRÁCA S ĎALŠÍMI FYZICKÝMI OSOBAMI A PRÁVNICKÝMI SOBAMI, 

KTORÉ SA NA VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ PODIEĽAJÚ 

 
1  Spolupráca so zriaďovateľom: 

Škola poskytuje kvalitnú výchovu a vzdelávanie, plní ciele stanovené v Národnom programe, stanovuje si 

splniteľné ciele, zabezpečuje plynulú prevádzku. 

Zriaďovateľ (PSK) zabezpečuje dostatok financií na prevádzku školy, očakáva kvalitné plnenie úloh a 

kvalitné služby verejnosti. Škola od zriaďovateľa očakáva podporu pri napĺňaní cieľov. 

 

2  Spolupráca s radou školy: 

Škola predkladá samospráve koncepciu, plány práce, podnety na pomoc a spoluprácu, očakáva pomoc. 

Rada školy sa vyjadruje  k hlavným úlohám, dáva podnety a návrhy na skvalitnenie činnosti, spolupodieľa 

sa na realizácii úloh, poskytuje pomoc. 

 

3  Spolupráca školy s rodičmi : 

- triedne a plenárne aktívy 

- individuálne konzultácie rodičov a pedagógov 

- účasť rodičov na akciách školy : Deň otvorených dverí, súťaže v rámci odborov, športové súťaže, 

diskusné stretnutia 

Poskytované služby: 

- konzultačno- poradenská činnosť školského psychológa a výchovného poradcu žiakom, pedagógom 

a rodičom, 

- využitie služieb školskej knižnice, športovísk (telocvične a tenisových kurtov) žiakmi a pedagógmi, 

- možnosť stravovania žiakov a pedagógov v školskej jedálni. 

 

4  V oblasti spolupráce  školy s inými subjektmi 

- Ústav informácií a prognóz školstva, oddelenia prevencie a výskumov v oblasti mládeže Bratislava 

(z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov (p. Hlaviznová, p. Matiášová, p. Blihárová), ÚPSVaR 

Sabinov, ÚPSVaR Lipany, obecné úrady 

- Metodicko- pedagogické centrum Prešov 

- KR PZ Prešov, OO PZ Prešov- sever 

- Krízové centrum Prešov  

- Slovenská živnostenská komora – Krajská zložka Prešov 

- zabezpečenie a realizácia  kvalifikačných skúšok pre živnosti kadernícke a kozmetické služby,  

- spolupráca s Regionálnou komorou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Prešov, 

- podpora spolupráce s partnerskými školami v SR a zahraničí, 

- CPPPaP Prešov (psychológovia, špeciálna pedagogička) 
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- IUVENTA Slovensko, UNICEF, Liga za duševné zdravie, Únia nevidiacich a slabozrakých  

Slovenska, Spoločnosť detských domovov, Spoločnosť detskej onkológie 

- Občianske združenie Venuša, Relevant 

- Spoločnosť kaderníkov a vizážistov Slovenska  

- Tomáš Kručovský – ETS Bardejov (PULS Bardejov) 

- Primavera Andorrana - kozmetické, vizážistické a kadernícke školenia, kurzy 

- Schwarzkopf , Z-ONE Dante, INDOLA, TIGI - kadernícke školenia, kurzy 

 

5  Spolupráca SOŠ Košická so základnými školami: 

- Prezentácia študijných a učebných odborov školy na triednych aktívoch žiakov 8. a 9. ročníka na 

základe ponuky a pozvaní základných škôl – ZŠ Lesnícka Prešov, ZŠ sv. Gorazda Prešov, ZŠ 

Sibírska Prešov, ZŠ Májového námestia Prešov, ZŠ  Šrobárova Prešov, ZŠ Kúpeľná Prešov, ZŠ 

Československej armády Prešov, ZŠ Mirka Nešpora Prešov, ZŠ Veľký Šariš, ZŠ Ľubotice, ZŠ Fintice, 

ZŠ Široké... 

- Prezentácia študijných a učebných odborov školy na akciách: Dni otvorených dverí základných škôl – 

ZŠ Československej armády Prešov, ZŠ Veľký Šariš , Európsky deň rodičov – ZŠ Ľubotice 

- Prezentácia študijných a učebných odborov školy na Dni otvorených dverí SOŠ Košická 20, Prešov – 

pozvanie žiakov, učiteľov, výchovných poradcov a zákonných zástupcov základných škôl, mesta 

Prešov a Prešovského regiónu 

- Prezentácia študijných umeleckých odborov školy v rámci predkola talentových skúšok SOŠ Košická 

20, Prešov – pozvanie žiakov, učiteľov, výchovných poradcov a zákonných zástupcov základných 

škôl, mesta Prešov a Prešovského regiónu 

- Distribúcia propagačných letákov študijných a učebných odborov školy  na základné školy 
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6  Spolupráca SOŠ Košická 20 v Prešove s vysokými školami: 

- UMB Banská Bystrica – realizácia súvislej pedagogickej praxe v rámci štúdia psychológie + 

vysokoškolské štúdium absolventov školy - Fakulta prírodných vied, študijný program učiteľstvo 

praktickej prípravy 

- Akadémia umení Banská Bystrica - prijatí 4 žiaci umeleckých odborov na Akadémiu umení v Banskej 

Bystrici na vysokoškolské štúdium v školskom roku 2015/2016 

- Vysoká škola výtvarných umení - prijatý 1 žiak umeleckého odboru na vysokoškolské štúdium 

v školskom roku 2015/2016 

- PU v Prešove – účasť na stretnutiach výchovných poradcov organizovaných univerzitou + 

vysokoškolské štúdium absolventov školy – Pedagogická fakulta, študijný program predškolská 

a elementárna pedagogika, Fakulta humanitných a prírodných vied, študijný program učiteľstvo 

praktickej prípravy, Fakulta manažmentu, študijný program manažment + realizácia súvislej 

pedagogickej praxe, Fakulta zdravotníckych odborov, študijný program urgentná starostlivosť, Fakulta 

športu 

- Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove - vysokoškolské štúdium 

absolventov školy 

- Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnavská univerzita - vysokoškolské štúdium absolventov 

školy 

- Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši - vysokoškolské štúdium 

absolventov školy 

- Akadémia policajného zboru v Bratislave - vysokoškolské štúdium absolventov školy 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH V SOŠ V PREŠOVE  

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015  

 

 

 

BOLA PREROKOVANÁ PEDAGOGICKOU RADOU DŇA 07. 10. 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove 07. 10. 2015      .............................................. 
            PaedDr. Dana Štefková 
                     riaditeľka školy 
 
 



 

STANOVISKO RADY ŠKOLY PRI SOŠ PREŠOV  

K SPRÁVE O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,   

VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH  

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 

 

 

RADA ŠKOLY PRI SOŠ  PREŠOV, KOŠICKÁ 20, 080 01 PREŠOV 

 

 

Rada školy pri SOŠ  Prešov na svojom riadnom zasadnutí dňa 06.10.2014  sa 

podľa § 3. ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z.z. o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení vyjadruje k správe za školský rok 2014/2015, ktorú predložila riaditeľka 

školy PaedDr. Dana Štefková takto: 

 

 

Rada školy pri SOŠ, Košická 20, Prešov 

 

schvaľuje bez pripomienok 

 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2014/2015   

 

 

 

V Prešove 12.10.2015 

 

 

 

 

Mgr. Mária Laputková 

  predsedníčka  RŠ 

 

 



 

STANOVISKO ZRIAĎOVATEĽA 

 

Odbor školstva  PSK schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach v SOŠ v Prešove za školský rok 2014/2015 

 

 
 
 
 
 
 
   
 .............................................. 
               zriaďovateľ 
 
 
 
 
 
Prílohy:  1 x  Stanovisko Rady školy pri SOŠ v Prešove 
    1 x  Správa o hospodárení za rok 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


