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SPRÁVA
O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,

VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014



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 2013/2014.

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 2013/2014

- Správa o činnosti výchovného poradcu

- Správy o činnosti predmetových komisií

- Správa o hospodárení v roku 2013

- Výsledky súťaží

- Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2014/2015

- Výkaz o výsledku maturitných skúšok v školskom roku 2013/2014    

- 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

- Správy ďalších koordinátorov

- Správa školského psychológa
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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.

 
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@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

ZR pre teoretické  vyučovanie – 
všeobecno-vzdelávacích predmetov Mgr. Darina Mudríková 051/7588 300 mudrikova.darina@gmail.com

ZR pre teoretické vyučovanie 
odborných predmetov 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

Výchovný poradca a  školský 
psychológ PhDr. Ľubomíra Bujňáková 051/7588314 bujnakovci@centrum.sk
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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. 

     Dňa 18.06.2013 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. 

     Dňa 30.05.2013 bolo ukončené členstvo v Rade školy Ing. Ľubomíra Bavolára a na jeho miesto 

nastúpila Bc. Edita Petrová.

    

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. Mária Čížiková Poslankyňa ZPSK

PhDr. Kičura Jozef Poslanec ZPSK

MUDr. Jozef Baláži Poslanec MsZ

Tomáš Kručovský PULS Bardejov

Zástupcovia rodičov Peter Tomečko Rada rodičov

Bc. Edita Petrová Rada rodičov   (od 30.05.2013)

Mgr. Darina Jancurová Rada rodičov

Zástupca žiakov Klaudia Jaržembovská Žiačka SOŠ

RADA RODIČOV
VÝBOR RADY RODIČOV MENO A PRIEZVISKO

predseda Peter Tomečko

podpredseda Silvia Hrebeňárová

pokladník Eva Sabolová

Rada rodičov pozostáva zo zástupcov rodičov jednotlivých tried a pracuje podľa vypracovaného plánu. 
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     V šk. roku 2013/2014 sa uskutočnili 3 rodičovské združenia 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)

NÁZOV PK VEDÚCI PK

1. PK slovenského jazyka a literatúry Mgr. Martina Čuchranová

2. PK cudzích jazykov Mgr. Martin Dancák

3. PK všeobecno – vzdelávacích predmetov Ing. Valéria Farbulová

4. PK odborných a ekonomických predmetov Ing. Renáta Fedorčíková

5. PK odborných predmetov pre kozmetické, 
kadernícke a fotografické služby Mgr. Anna Plačková

6. 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 tvorbe školských vzdelávacích programoch, pri 

vypracovaní  učebných osnov pre  3.  ročníky v súlade so  štátnymi vzdelávacími  programami,  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.

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,

– Smernica 5/2010 pre 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,

– Smernica riaditeľky školy 1/ 2009 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov Strednej odbornej 

školy, Košická 20 v Prešove,

– preventívny materiál  Sprievodca štúdiom Strednej odbornej  školy,  Košická 20 v Prešove – 

Rady a informácie  rodičom žiakov 1. ročníka v školskom roku 2013/2014

► 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 

- komplexné hodnotenie žiaka triednym učiteľom za klasifikačné obdobie,

► analýza výchovno- vzdelávacích výsledkov za klasifikačné obdobie – analýza dosiahnutých 

výsledkov pri uplatňovaní Smernice č. 5/2010 – dochádzka, zaangažovanosť rodičov – vypracovanie 

prehľadu k jednotlivým triedam,

8



► analýza školského poriadku- prípady častého porušovania školského poriadku,

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

sociálnych služieb,. Sabinov, Lipany, obecné úrady,

► realizácia a organizačné zabezpečenie monitoringu zameraného na postoj žiakov 1. ročníka 

k štúdiu,   k telesnej  výchove  a monitoringu  zameraného  na  vzťahy  v skupine,  triede  a negatívne 

prejavy správania žiakov,

► aktuálne  výchovno-  vzdelávacie  problémy-  spolupráca  s majsterkami  odbornej  výchovy, 

zákonnými zástupcami,

► podanie aktuálnych informácií :

- prehľad uplatnenia absolventov školy na trhu práce, motivačné žiackeé vreckové – kritériá, 

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

informácie  k zapojeniu  žiakov  školy,  spolupráca  s CPPPaP  Prešov,  overovanie 

a potvrdzovanie prihlášok na vysokoškolské a nadstavbové štúdium žiakov školy.

MZ  TU  predstavuje  najľahšie  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. 

Stretnutí MZ TU sa zúčastňuje zástupca vedenia školy, čo umožňuje pružné podanie informácií,  

návrhov, postupov pri riešení situácií  vo výchovno-vzdelávacom procese i v kontakte so zákonným 

zástupcom a súčasne umožňuje poznať stanovisko vedenia školy.
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b) ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV  

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE

1. POČET ŽIAKOV ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

a) K 15. 9. 2013: Spolu: 374 žiakov

- denné štúdium – 291 (z toho chlapcov 23)

- nadstavbové štúdium – 83(z toho chlapcov 6)

(31 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami)

b) K 30. 6. 2014: 353 žiakov

- denné štúdium – 280 (z toho chlapcov 23)

- nadstavbové štúdium – 73 (z toho chlapci 2)

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

prerušením štúdia alebo zanechaním štúdia.

c) K 31. 8. 2013: 353 žiakov 

- denné štúdium – 280 (z toho chlapcov 23)    

- nadstavbové štúdium – 73 (z toho chlapci 2)

2. PREHĽAD O POČTE ŽIAKOV PODĽA ODBOROV V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

K 15. 09. 2013

1. ROČNÍK 2. ROČNÍK 3. ROČNÍK 4. ROČNÍK SPOLU

študijný odbor 6446 K KOZMETIK   9 10 15 19  5

študijný odbor 6362 M KOZMETIČKA  A VIZÁŽISTKA   8 10 14 18  50

študijný odbor 8297 M FOTOGRAFICKÝ DIZAJN   8 13 13 13  47

študijný odbor 8261 M PROPAGAČNÁ GRAFIKA  8   6   9   7                  30

študijný odbor 3158 M STYLING a MARKETING   0   0  0  0    0

učebný odbor  6456 H KADERNÍK 36 39 36 - 111

učebný odbor 6452 H FOTOGRAF   0   0   7 -     7

352

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM                         
študijný odbor 6403 L PODNIKANIE 
V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH 12 10 - -   22

študijný odbor 6426 L VLASOVÁ KOZMETIKA 26 35 - -    61

SPOLU 107            123  87 57  374 
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d) ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

POČET PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA: 92

Názov odboru Dĺžka Počet Počet Počet prijatých

štúdia prihlásených úspešných  a zapísaných

na PS na PS

študijný  odbor  8297 M FOTOGRAFICKÝ DIZAJN 4 16 12 10

študijný odbor   8261 M PROPAGAČNÁ GRAFIKA 4  9   8  5

učebný odbor  6456 H KADERNÍK 3  48  47 30

učebný odbor 6452 H FOTOGRAF 3  7   7  0

študijný odbor 6446 K KOZMETIK 4 19 13 14

študijný odbor 6362 M KOZMETIČKA a VIZÁŽISTKA 4 35 23  7

študijný odbor 6426 L VLASOVÁ KOZMETIKA 2 27 27  17

študijný odbor 6403 L PODNIKANIE V REM. A SLUŽBÁCH 2 23 21   10

SPOLU 174 150   92

     V  školskom roku 2014/2015  pre nezáujem zo strany žiakov neotvoríme študijný odbor 3158 M 

styling a marketing a 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. 2014)

2.polrok

Roční
k

Počet
tried

Počet
žiakov

PV PVD P Nepros. NKL Priemer
študijný

počet % počet % počet % počet % počet %

1 4  65 6 9,23 24 36,92 34 52,31 0 0,00 1 1,54 1,97

2 4 73 1 1,37 14 19,18 56 76,71 2 2,74 0 0,00 2,56

3 5 85 5 5,88 24 28,24 55 64,71 1 1,18 0 0,00 2,23

4 3 57  7 12,28 17 29,82 33 57,89 0 0,00 0 0,00 2,17

1. NŠ 2 32 2 6,25  8 25,00 22 68,75 0 0,00 0 0,00 2,10

2. NŠ 2 41 3 7,32 12 29,27 26 63,41 0 0,00 0 0,00 2,24
(Vysvetlivky: NŠ = denné nadstavbové štúdium)

11



HODNOTENIE SPRÁVANIA 
 

správanie 2. 
stupeň 12

správanie 3. 
stupeň 7

správanie 4. 
stupeň 1

pochvaly triednym 
učiteľom 61

napomenutia 
triednym učiteľom 10

pokarhania 
triednym učiteľom 9

pokarhania RŠ 1
pochvaly RŠ 17
podmienečné vylúčenie 0
vylúčenie zo školy 0

HODNOTENIE DOCHÁDZKY

počet vymeškaných 
hodín

zameškané 
hodiny 
spolu

priemer 
na žiaka

neospr. 
hodiny

priemer 
na žiaka

Denné štúdium 30579 109,21     1239 4,43

Denné nadstav. štúdium 7583 103,88 390 5,34

Spolu 38162 108,11     1629 4,61

Najlepšia dochádzka: 
Denné štúdium: IV. E – 59,05

Nadstavbové štúdium: II. G – 80,79

Najhoršia dochádzka: 
Denné štúdium: II. B – 165,32 

Nadstavbové štúdium: I. G – 118,92  

Najlepší prospech:  
Denné štúdium: IV. E – 1,83  

Nadstavbové štúdium: I. H – 2,09 

Najhorší prospech:  
Denné štúdium :II. C – 2,76  

Nadstavbové štúdium: II. G – 2,25  

     Na základe študijných výsledkov v školskom roku 2013/2014 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.

     Vysoký počet  zameškaných hodín svedčí o problémovej dochádzke žiakov na vyučovanie. 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. 
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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. 
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MATURITA V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

počet 
žiakov MIMORIADNY TERMÍN SEPTEMBER   (10.09. 2013 – 11. 09. 2013)

3 ukončené štúdium v opravnom termíne (august), žiadosť o vykonanie MS v mimoriadnom termíne september  
počet 
žiakov PREDMET VYKONALI MS

PRVY RAZ
OPRAVNY 
TERMÍN MS

SJL 3

NEJ B1 1

ANJ B1 2

PČOZ 3

TČOZ 3

3 ÚSPEŠNÉ VYKONANIE MATURITNEJ SKÚŠKY V MIMORIADNOM TERMINE SEPTEMBER

MATURITA 2014

MATURITA V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
počet 
žiakov RIADNY TERMIN – MATURITA 2014
101  celkový počet prihlásených žiakov na maturitnú skúšku   (september 2013)

2 žiakov so zdravotným znevýhodnením
2 Prerušené štúdium
1 Ukončené štúdium
98 KONANIE EČ  A PFIČ  MS

97 KONANIE EČ  A PFIČ  MS (18. marec 2014 - SJL, 19. marec  2014 – ANJ,NEJ)

4 19. marec  2014 – RUJ v rámci spájania škôl EČ a PFIČ MS – Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24, Prešov

1 KONANIE EČ  A PFIČ  MS - náhradný termín 11.4.2014-SJL a 14.4.2014-ANJ(zo zdravotných dôvodov)

VÝSLEDKY EČ 
<33,3%

PFIČ 
<25%

EČ <33,3% 

a 
PFIČ<25%

98 SJL   Ø  PFEČ 51,73 % PERCENTIL ŠKOLY 21,7 Ø  PFIČ 61,77 % 11 0 0

64 ANJ B1 Ø  PFEČ 37,33 % PERCENTIL ŠKOLY 11,3 Ø  PFIČ 59,29 % 31 0 0

30 NEJ B1 Ø  PFEČ 33,33 % PERCENTIL ŠKOLY 45,2 Ø  PFIČ 43,16 % 14 0 2

4 RUJ B1 Ø  PFEČ 53,32 % PERCENTIL ŠKOLY 63,9 Ø  PFIČ 45,00% 0 0 0

98 KONANIE PČOZ (od 5.mája 2014 do 15. mája 2014)

37 praktickou realizáciou a predvedením komplexnej úlohy Priemer - 
ZNÁMKA 1,44

61 obhajobou vlastného projektu

97 KONANIE ÚFIČ A TČOZ (26.máj 2014 - 30. mája 2014)

97 SJL priemer 2,60

63 ANJ B1 priemer 2,35

30 NEJ B1 priemer 2,53

4 RUJ B1 priemer 1,5

97 TČOZ priemer 1,99

91 ÚSPEŠNÉ VYKONANIE MATURITNEJ SKÚŠKY V RIADNOM TERMINE

0 neukončené štúdium v riadnom termíne    (žiadosť o komisionálne preskúšanie)
1 Žiadosť o vykonanie ÚFIČ MS z SJL, ANJ a TČOZ v mimoriadnom termíne (zdravotné dôvody)

6 Opravná skúška EČ PFIČ ÚFIČ
1 ANJ x - x

3 NEJ x - x

2 NEJ x x -
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MATURITA V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
počet 
žiakov MIMORIADNY TERMÍN SEPTEMBER   (10.09.2014)

OPRAVNÝ TERMÍN EČ A PFIČ MS (04.09.2014)
počet 
žiakov PREDMET VYKONALI MS

PRVY RAZ

OPRAVNY 
TERMÍN MS
EČ

OPRAVNY 
TERMÍN MS

PFIČ

OPRAVNY 
TERMÍN MS
ÚFIČ

SJL 1 -

NEJ B1 - 5 2 3

ANJ B1 1 1 1

PČOZ -

TČOZ 1

ÚSPEŠNÉ VYKONANIE MATURITNEJ SKÚŠKY V MIMORIADNOM TERMINE SEPTEMBER

1 žiačka konala MS prvý raz v mimoriadnom termíne

Na základe výsledkov EČ a PFIČ (17.9.2014)
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MATURITA V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
počet 
žiakov MIMORIADNY TERMÍN SEPTEMBER   (10.09. 2014)

OPRAVNÝ TERMÍN EČ A PFIČ MS (04.09.2014)

počet 
žiakov PREDMET VYKONALI MS

PRVY RAZ

OPRAVNY 
TERMÍN MS
EČ

OPRAVNY 
TERMÍN MS 

PFIČ

OPRAVNY 
TERMÍN MS
ÚFIČ

SJL 1
úspešne -

NEJ B1 - 5
(5-neúspešne)

2
(2-úspešne – 35%)

3
 (2 - známka 3, 1-známka 4)

ANJ B1 1
úspešne

1
(1-neúspešne)

1
(1 - známka 3)

PČOZ -

TČOZ 1
úspešne

VYKONANIE MATURITNEJ SKÚŠKY V MIMORIADNOM TERMINE SEPTEMBER - ZÁVER

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

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 2015

     Maturitné  skúšky v školskom roku 2014/2015 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. 184/2009 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,

• Vyhlášky  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  Slovenskej  republiky č. 282/2009  Z.  z. o stredných 

školách v znení neskorších predpisov.
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Na maturitné skúšky v tomto školskom roku sa môže prihlásiť  celkovo 79 žiakov z 3  tried 
a zo 6 študijných odborov.  

     Cieľom  maturitnej  skúšky  je  pripraviť  žiaka  do ďalšieho  profesionálneho  života  v súlade 

s cieľovými  požiadavkami.  Pre  skvalitnenie  a uľahčenie  maturitnej  skúšky  vytvárame  pre  žiakov 

a učiteľov čo najlepšie podmienky: 

- učitelia majú možnosť absolvovať semináre, školenia uskutočňované Metodickým centrom,

- v rámci ŠkVP sú využité disponibilné hodiny na konverzáciu z cudzieho jazyka,

- umožňujeme žiakom konzultácie vo všetkých maturitných predmetoch,

- žiaci majú možnosť prihlásiť sa do krúžkov z cudzieho jazyka,

- žiakom  a pedagogickým  zamestnancom  ako  aj  zákonným  zástupcom  sú  sprístupnené 

najnovšie informácie o termínoch, priebehu a legislatíve týkajúcej sa maturitnej skúšky na webovom 

sídle školy (www.zsssluz.edupage.sk), 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2014

Záverečné  skúšky  v školskom  roku  2013/2014  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  16.06.2014  do  23.06.2014  podľa 

schváleného harmonogramu. Celkový počet žiakov, ktorí vykonali záverečnú skúšku bol 36 v riadnom 

termíne.

 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. 

O Certifikát IES v školskom  roku 2013/2014 požiadali 4 žiaci (1x odbor kozmetik, 3x odbor 

kaderník).

PREHĽAD HODNOTENIA ŽIAKOV NA ZÁVEREČNÝCH SKÚŠKACH PODĽA ODBOROV 
odbor       (kód a     názov)                                         trieda / počet žiakov               PV           PVD          P             

6456 2 kaderník III.C/ 16  7 4  5

6456 2 kaderník                                                          III.D/ 20                               7             8            5             
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spolu:         36                 14        12         10

Pozn.: PV – prospeli s vyznamenaním   

           PVD – prospeli veľmi dobre

           P - prospeli

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2015

Záverečné skúšky v školskom roku 2014/2015 budú prebiehať v zmysle platnej legislatívy, podľa 

zákona  č.  245/2008  Z. z.  o výchove  a vzdelávaní  (školský  zákon),  zákona  č.  184/2009  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 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 209/2011 z 24. júna 2011

• vyhláška MŠVVaŠ SR č. 268/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 282/2009 

Z.z. o stredných školách.

• vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.157/2013, ktorou 

sa  mení  a dopĺňa  Vyhláška  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  Slovenskej 

republiky   č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní  štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 

209/2011 Z. z.,

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

34. Záverečná skúška sa uskutoční v termínoch: písomná a praktická časť 16.06. – 19.06. 2015, ústna 

časť 22.- 23.06.2015.

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 
štúdi

a

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
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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.

    V školskom roku  2013/2014 sa  štúdium uskutočňovalo  v nasledujúcich  študijných  a učebných 

odboroch:

kód názov
Dĺžka 
štúdi
a

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 2013/2014 SA NA SOŠ  UPLATŇOVALI TIETO UČEBNÉ PLÁNY 

  

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),
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ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY 

ŠkVP V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014 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 

     

ŠkVP V ŠKOLSKOM ROKU 2013/14 pre 2. ročník – 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 

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
vlasová kozmetika VLASOVÁ KOZMETIKA 

podnikanie v remeslách a službách PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH 

g)   ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV

Počet zamestnancov školy:  76

- z toho pedagogických zamestnancov: 58

- z toho odborných zamestnancov: 0,5

- z toho nepedagogických: 18

Z počtu 58 pedagogických zamestnancov je 43 učiteľov a 15 MOV.

Z počtu 58 pedagogických zamestnancov je:

- kvalifikovaných: 56

- 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. Adaptačné vzdelávanie -  2

2. Aktualizačné vzdelávanie - 34

3. Inovačné vzdelávanie – 2

4. Funkčné inovačné - 0

5. Špecializačné – 8

6. Funkčné vzdelávanie - 2

7. Kvalifikačné vzdelávanie - 0

8. DPŠ - 1

9. Titul Mgr. – 1,  

10. Prípravné atestačné II. Atestácia – 2,
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11. Vzdelávanie v zahraničí - 1

Ďalšie vzdelávanie: 

- odborné kadernícke školenia - 11

- odborné kozmetické školenia – 7

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,  v školskom  roku 2012/2013 požiadali  o vystavenie  Certifikátu  IES 4  žiaci  študijných 

odborov.  

ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVANIA

• Medzinárodný veľtrh práce a rozvoja v Košiciach SVET PRÁCE 2013 (25. – 26. septembra 

2013 – Bujňáková)

• Medzinárodný deň školských knižníc – 28. október 2013:

      -   organizácia akcie – Bujňáková, Haganová

- rozhlasové okienko – Kokavcová

- netradičná knižná expozícia – Mišíková, Chromá

- pracovné aktivity s nemeckou literatúrou - Badžanová

• účelový kurz OŽaZ ( 25. – 27. september 2013 - Klimková, Štefan, Šomská, Pavlík)

• Dni  nezábudiek  –  organizátor  Liga  za  duševné  zdravie  Slovensko  (23.  september  – 

Bujňáková)

• Biela pastelka –Únia nevidiacich a slabozrakých Slovensko (25. september – Bujňáková)

• príprava a realizácia Kurzu pohybových aktivít  (16. – 20. september 2013 – Klimková, 

Štefan, Šomská, Pavlík)

• Medzinárodný deň seniorov – rozhlasové okienko (1. október 2013 – Haganová)

• celoslovenská literárna súťaž Čo by nám Cyril a Metod povedali dnes? (október 2013 – 

Čuchranová)

• Študentská esej 2013  na tému Dominik Tatarka a sloboda v neslobodnom a slobodnom 

svete (október 2013 – Čuchranová)

• Gorazdov literárny Prešov (Haganová – október 2013)
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• 9.  ročník  literárnej  súťaže  Pomoc  vojakom  doma  organizovaná  ministrom  obrany 

Martinom Glváčom (november 2013 – Čuchranová)

• PRO EDUCO 2013 –  fórum vzdelávania,  kreativity  a inovácií  Košice (8.  –  9.  novembra  – 

Bujňáková)

• Deň otvorených dverí - 14. november 2013: 

- organizácia DOD a sprevádzanie návštevníkov priestormi a realizovanými aktivitami   

(Bujňáková)

-  netradičné vyučovanie jazykov a výstava nemeckých kníh (Haganová, Badžanová);

- netradičná angličtina – diskusia o divadelnom predstavení ( Olexová – II. G)

- Hra „Milionár“ so žiakmi III. B (Kokavcová);

- otvorená hodina stolného tenisu (Klimková, Štefan);

- netradičné vyučovanie  predmetu VLK s použitím ukážok náročnej  účesovej  tvorby a líčenia 

doplnené  o prezentácie  a praktickú  diagnózu  vlasov  so  žiačkami  II.  G  triedy  (Laubertová, 

Plačková);

- netradičná hodina  zdravovedy s predvedením práce s interaktívnou tabuľou a žiačkami III. B 

(Šomská)

- darcovstvo krvi (Čuchranová)

- ukážky  ekonomických  hier  so  žiačkami  I.  G triedy,  prezentácia  ekonomických  predmetov 

(Pavlík, Hermanovská);

-  ukážky vyučovacích hodín so žiakmi I. H PvRS – ekonomických projektov(cvičná firma, online 

učebnica ekonómie, program Poznaj, Kros  (Fedorčíková)

- príprava a realizácia aktivít žiakov (členovia umeleckej rady):

 štúdie vývoja písma (Matejka – II. A)

 štúdie figúr (Staviščák – I. A, III. E)

 tvorba fotogramov, výstavka prác žiakov (Cabanová – I. A)

 príprava dokumentu o DOD (Vojaček – III. E)

 spracovanie videí a fotografií (Kovaľ, Grejták – III. E)

 ručné dekoratívne techniky (Trusová, Chromá, Mišíková – IV. E)

• verejná zbierka Hodina deťom - (13. november – Fedorčíková)

•  „ Študentská kvapka krvi“, „Vymeň cigaretu za jablko“ (november 2013 – Čuchranová)

• „Červené stužky“ – kampaň boja proti AIDS, obchodovaniu s bielym mäsom:

• literárna Senica L. Novomeského (Haganová - december)

• Mikulášsky pozdrav (6. december - Bujňáková)

•  „Vianočná zbierka hračiek a školských potrieb  pre deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia (12. december 2013 – Bujňáková)
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• Študentský charitatívny  školský koncert pre žiakov a pedagógov (20. december 2013 – 

Bujňáková), výťažok ktorého bol zaslaný na konto Spoločnosť detskej  onkológie  

• Vansovej Lomnička – okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žien a dievčat 

(28. február 2014 – Haganová)

• tvorivé  dielne  „Médiá  a mladý  človek  v informačnej  spoločnosti“ (2.  apríl  2013  – 

Haganová)

•  „Medziriadky 2014 - celoslovenská literárna súťaž ( Haganová)

• „Za krásu slova“ - krajské kolo súťaže (marec 2014 - Haganová)

• krajské kolo SOČ (28. marec 2014 – Petričko)

• celoštátne kolo SOČ (23. – 25. apríl 2014 – Petričko, Fedorčíková, Haganová)

• Deň narcisov (Čuchranová – apríl)

• okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín (apríl 2014 – Haganová)

• Modrý gombík –  UNICEF – celoslovenská verejná zbierka (14. máj 2014 – Bujňáková)

• Bakalárske brká 2014“ – regionálna súťaž v tvorbe začínajúcich literárnych autorov (18. 

júna 2014 – Haganová) 

• príprava výstavy a prednášok k Európskemu týždňu udržateľnej energie – 23. 6. – 26. 

6.2014  (členovia UR, Cehelníková)

• účasť našich žiakov na celoslovcenskej súťaži „Kľúč od pevnosti“ (Klimková, Štefan)

• nadviazanie spolupráce s Hvezdárňou a Planetáriom v Prešove

• využitie umeleckých možností a prostriedkov pri prezentáciách školy na prezentačných 

   akciách, burzách práce (členovia UR)

• zapájanie sa a účasť pedagógov a študentov na aktivitách skvalitňujúcich vyučovanie, 

   profesijný i morálny profil absolventov (členovia UR - výstavy, workshopy, burzy, 

   prezentačné akcie, besedy,...)

• Deň mesta Prešova – 3. 6. 2014 prezentácia školy prostredníctvom členov 

   UR (Chromá, Trusová, Mišíková), predvádzanie výtvarných a dekoratívnych techník

• absolvované súťaže a výstavy pod vedením členov UR:

 TETRIS (súťažná prehliadka 3D fotografií)

 MOJE (NE)ISTOTY (regionálna súťaž s vernisážou v Kežmarku)

 HODNOTY ČLOVEKA  (umelecká súťaž pod záštitou PSK)

 PREČO  SOM  NA  SVETE  RÁD  (medzinárodná  výtvarná  súťaž  s protidrogovou 

tematikou Bratislava spojená s putovnou výstavou prác po krajinách Európy)

 FOTOZÁŽITKY S PAMIATKAMI (fotografická súťaž pod záštitou PSK)

 súťažná prehliadka  fotografií VIZOVICE  (v spolupráci  s družobnými  školami  vo 

Vizoviciach a Hradci Králové)
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• Prezentácia školy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach cvičných firiem:

Cvičná firma 

JOB4YOU, s.r.o. (Veronika Mariňáková, Veronika Jurašková, Adriána Poráčová, Patrik Godla)

TOP – FOTO, s.r.o. – Simona Dvorščáková, Simona Semančíková, Jana Kotlárová, Ivana 

Štofanková, Veronika Dobranská, Júlia Piskurová, Dominika Miková, Pavel Bakalár

 16. – 17. 10. 2013 - 11. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4, organizovaný OA 

Košice, cvičná firma 

 26. – 28. 11. 2013 - 16. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave, organizovaný 

ŠIOV  v spolupráci  s  Ministerstvom  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  Slovenskej 

republiky,  Nadáciou  na  podporu  odborného  vzdelávania  a  prípravy,  Ekonomickou 

univerzitou  v Bratislave:  Najlepší  slogan   (TOP  –  FOTO,  s.r.o.),  2.  miesto  za  
elektronickú prezentáciu (TOP – FOTO, s.r.o.) 

 12.12.2013 - VII. ročník Vianočný veľtrh vo Vranove nad Topľou, Najlepšie logo (TOP – 

FOTO,  s.r.o.,  Najlepšia  reprezentantka  (TOP –  FOTO,  s.r.o.)  –  Júlia  Piskurová,  
Najlepší katalóg (JOB4YOU, s.r.o.)

 5.2.2014 - V. kontraktačný deň cvičných firiem v Šali, 2. miesto najlepší slogan (TOP 

– FOTO, s.r.o.), 3. miesto za elektronickú prezentáciu (TOP – FOTO, s.r.o.), Cena  
podnikateľskej praxe od firmy A-Demo, s.r.o. (TOP – FOTO, s.r.o.)

 12.12.2014  -  X.  ročník  Medzinárodnej  prehliadky  cvičných  firiem  a  študentských 

spoločností o cenu riaditeľky Spojenej školy vo Svidníku,  2. miesto za prezentáciu 
(TOP – FOTO, s.r.o.)

 26.3.2014 - 6. kontraktačný deň cvičných firiem

 3.4.2014  -  18.  regionálny  veľtrh  a  6.  kontraktačný  deň  cvičných  firiem  v  Žiari  nad 

Hronom

 Prezentácia školy v médiách: Cvičná firma a SOČ – Naše Novinky

ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

Školské súťaže odborných zručností

• 21.2.2014  SÚŤAŽ V ÚČESOVEJ TVORBE  III.C  III.D

• 21.03.,25.04.2014  SÚŤAŽ V DEKOR. LÍČENÍ TVÁRE A ZDOBENÍ TELA KERKAMI    II.B  

• 9.5.2014     SÚŤAŽ V ÚČESOVEJ TVORBE  I.G, I.H

• 15.05.2014       SÚŤAŽ V DEKORATÍVNOM LÍČENÍ TVÁRE IV.B
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Prezentácia na verejnosti

• Európsky deň rodičov a škôl na  ZŠ Ľubotice         4.10. 2013 

• DOD PSK - prezentácia kozmetických odborov   17.10.2013

• Deň otvorených dverí  SOŠ  14.11.2013

• Mikulášsky deň na prevádzke Centrum  6.12.2013

• Deň narcisov (spolupráca s OZ Venuša) 11.04.2014

• MISS Prešovskej univerzity  28.04.2014

• DNI MESTA PREŠOV  - CREATIVE SCHOOL   3.06.2014

• Deň otvorených dverí DJZ Prešov  1.06.2014 

• Prezentácia školy v  médiách –  Prešovský  Večerník,  Prešovský  Korzár,  reklama v MHD 

Prešov, TIP Kaufland, IMPRESO, Golden,  Život Prešova

• Organizácia súvislej odbornej praxe  I.B, II.B, III.A, 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

PREZENTÁCIA ŠKOLY NA CELOSLOVENSKÝCH A MEDZINÁRODNÝCH SÚŤAŽIACH 

JUVYR 2013 Bratislava  „Ukáž, čo vieš“  celoslovenská súťaž v dekoratívnom líčení 29.11.2013
2.miesto v kategórii Nevesta Orientu  - Klaudia Žihalová IV.A

Skills SLOVAKIA 2013 Bratislava - celoslovenská súťaž v účesovej tvorbe 29.11.2013
Kategória: Extravagancia - účes z dlhých vlasov“  Erika Dragunová III.C, Bibiana Chovanová II.D  

Majstrovstvá SR v účesovej a dekoratívnej tvorbe, medzinárodná súťaž  13.04.2014 Nové Zámky
1. miesto v kategórii „Stage make-up“  - Klaudia Žihalová IV.A, Gabriela Bednárová I.B
3. miesto v kategórii „Svadobný účes pre nevestu“- Erika Dragunová III.C, Bibiana Chovanová II.D
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j)   ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

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 – október 2014

- zmluva o poskytnutí NFP podpísaná 07.11.2012

- nenávratný finančný príspevok vo výške  316 064,- EUR

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 €

Projekt

KOMPRAX – Kompetencie pre prax (podpora Európskeho sociálneho fondu a IUVENTA Slovensko) - 

zapojených 5 žiakov I. A triedy, realizované  4 malé projektové zámery:

 1. Malá školská klubovňa - tvorivá dielňa

 Autor: Natália Okošová  - jedáleň školy, pódium

                                                -  /poskytnutých 160 Eur/ - prefinancovaných  184 Eur 
2. Vysnívaná fotoučebňa - kreatívna študentská brigáda

   Autor: Laura Paľuchová  - učebňa 317 
- /poskytnutých 160 Eur/ -  prefinancovaných 164 Eur

3. Študentský moderný dizajn - tímová spolupráca a vytváranie snov...
 

 Autor: Anatoli Peftouloglou – učebňa 111  /poskytnutých 160 Eur/
          
 4. Moderná trieda LIVE  - stereotyp verzus KREATIVITA

Autor: Lea Kivaderová - učebňa 111  /poskytnutých 160 Eur/

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013

Projekt

Komplexný rozvoj osobnosti – efektívny vyučovací proces – úspešne na trhu práce
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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 – október 2014

- zmluva o poskytnutí NFP podpísaná 07.11.2012

- nenávratný finančný príspevok vo výške  316 064,- EUR

Projekt

Tvorba a využitie produktovej fotografie

- projekt podaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania, Leonardo da Vinci Mobility, 

Výzva 2012

- projekt schválený máj 2012

- schválený grant Národnej agentúry Programu celoživot. vzdelávania vo výške 20 798,- EUR

- realizácia projektu:  od 1.06.2012 do 20.04.2013 

- stáž 12 žiakov študijného odboru fotografický dizajn a 2 pedagógov

- partner v projekte: Střední škola oděvní a služeb Vizovice (ČR)

Projekt

KOMPRAX –  Kompetencie  pre  prax  (podpora  Európskeho  sociálneho  fondu  a IUVENTA 

Slovensko) - zapojených 10 žiakov I. A triedy, realizovaných 7 malých projektových zámerov: 

1. Art a tolerancia - workshop  žiakov umeleckých odborov a  umelcov s postihnutím 

zraku z ÚNSS v Prešove

2. Zmenáreň –  kozmetika  -  účesová  tvorba  -  vizážistika  a styling  -  modeling- 

fotomodeling - tvorivá dielňa

3. Relations -  kreatívna žiacká brigáda    

4. Spojíme príjemné s     užitočným   - tvorivá dielňa  s relaxačnými technikami v kreatívnom 

prostredí

5. Eko Art - kreatívne ekopopoludnie mladých stredoškolákov       

6. Foto Senior & Junior – medzigeneračné stretnutie mladých stredoškolákov a seniorov

7. Foto a     umenie –   tvorivá dielňa 

PROJEKTY REALIZOVANÉ V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012

Projekt

Kvalitou odborného vzdelávania smerom k požiadavkám 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-2009/1.1/05-SORO
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- projekt schválený 12.07.2010, realizácia projektu: október 2010 – október 2012

- zmluva o poskytnutí NFP podpísaná 23.08.2010

- nenávratný finančný príspevok vo výške  219.861,- EUR

Projekt

Tvorba spoločenských účesov s využitím módnych doplnkov

- projekt podaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania, Leonardo da Vinci Mobility, 

Výzva 2011

- projekt schválený 19.05.2011

- schválený grant Národnej agentúry Programu celoživot. vzdelávania vo výške 20 171,- EUR

- realizácia projektu:  od 1.06.2011 do 28.04.2012 

- stáž 12 žiakov učebného odboru kaderník a 2 pedagógov

- partner v projekte: Střední škola oděvní a služeb Vizovice (ČR)

KOMPRAX – Kompetencie pre prax /podpora Európskeho sociálneho fondu a IUVENTA Slovensko /. 

zameranie projektu:

- podpora kvality práce s mládežou, výchova aktívnej  mladej generácie, vzdelávanie mladých 

lídrov pre oblasť práce s mládežou

- finančný príspevok 1 000,- EUR  

- schválených bolo  5  malých projektových zámerov pre mladých vedúcich – Tvorivý svet, 

Ukáž, čo vieš, Kolíska nášho talentu, Okom mladých, Krajina ženských snov, ktoré sa 

realizovali v mesiacoch január, február 2012

V školskom roku 2014/15 opäť plánujeme reagovať na výzvy MŠ VVaŠ SR na podávanie žiadostí 

o poskytnutie finančných prostriedkov. Zapájať sa do programov Európskej únie: Erasmus+ a pod.

Ďalej chceme reagovať na výzvy spoločnosti Orange, Slovenská sporiteľňa, IUVENTA Slovensko, 

AXA Fond, Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation a pod.  

k)  ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI 

V školskom  roku  2013/14  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:

Odborné učebne: 

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)
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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...

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, vizualizér, pripojenie na internet.

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

kaderník, kozmetička – vizážistka, kozmetik, 

- č.uč.506 – učebňa strojopisu, 

- č.uč.606 – odborná učebňa pre ekonomické predmety a cudzí jazyk: Interaktívna tabuľa, wifi 

pripojenie na internet, 16 notebookov

- č.uč.224, 226  a  310  –  učebne  informatiky  (Všetky  učebne  informatiky  sú  vybavené 

dataprojektorom, tlačiarňou a skenerom),

- č. uč. 228 – 10 PC, ktoré sú využívané hlavne pre vyučovanie grafiky (Adobe Photoshop,  

Corel, In Design),

- v priestoroch  jedálne  školy  je  inštalované  elektrické  projekčné  plátno  so  stropným 

dataprojektorom, ktorý slúži zároveň aj pre potreby hromadných prezentácií, prednášok a pod.

V rámci finančných možností sa zakupujú moderné učebné pomôcky.

V súčasnosti škola disponuje  111 počítačmi z toho: 

- Pre administratívu a kabinety učiteľov  30 počítačov

- Na výučbu spolu 81 počítačov 

Počítače  sú napojené na internet.

Ďalšie vybavenie: 20 tlačiarní, 5 kopírovacie stroje, 3 dataprojektory, 9 meotarov, 3 videokamery, 5 

digitálnych  fotoaparátov, 2 analógové fotoaparáty,  1 DVD prehrávač, 4 skenery, 1 videoprojektor, 7 

videoprehrávačov,  8  rádiomagnetofónov  s CD  mechanikou,  ktoré  sú  umiestnené  v jednotlivých 

odborných učebniach.

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

školskej knižnice pracuje v systéme aSc Agenda. Knižnica má k dispozícii kopírovací stroj s tlačiarňou 

slúžiaci 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.
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Pracovisko praktického vyučovania 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

Pracovisko praktického vyučovania 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.

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 vlastnú jedáleň, kde sa dováža strava.

 Manažment školy a hospodársky 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.

Školský psychológ (zároveň výchovný poradca) má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva 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 €):

1.9.2013 – 31.12.2013 1.1.2014 – 31.8.2014 Spolu

340 296,- € 597 127,- €  937 423,- €
           

Z toho na odstupné 14 944,- €, na odchodné 1 742 ,- € , na kreditové príplatky 10 597 €, za 

mimoriadne výsledky žiakov na celoštátnych súťažiach 1 000,-€, na jubilejné odmeny zamestnancov 

5 718,- €.

B,  SOŠ   Prešov  neobdržala  priamo  od  rodičov a zákonných  zástupcov  žiakov  žiadne  finančné 
prostriedky na úhradu nákladov.  Pri  škole je zriadený Neinvestičný fond,  ktorý v školskom roku 

2013/2014 mal príjmy – dary od rodičov žiakov vo výške 2 142,- €. 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 595,18 €.

C, Na vzdelávacie poukazy dostala škola spolu 1 343, €, z ktorých bolo na odmeny pre vedúcich 

krúžkov vyčerpaných 540,- €, na odvody na poistné 189,- € a na tovary a služby  614,- €.

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

8 509,- €, ktoré boli použité na prevádzkové náklady školy a na daň z príjmov za prenájom.  

E, Vlastné príjmy z predaja výrobkov a služieb vo výške 59 397 € boli použité na nákup materiálu 

na výrobu a na prevádzkové náklady školy.

F, Ostatné výnosy: 
V školskom roku 2013/2014 prebiehala na škole implementáciu 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 128 000,- €, ktoré boli 

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

V rámci ostatných výnosov mala škola najväčšie príjmy z refundácie mzdových a iných nákladov 

za účasť zamestnancov na vzdelávacích aktivitách počas školského roka v celkovej výške 12 376,- €.

Na  finančné  zabezpečenie  externých  maturitných  skúšok  sme  dostali  2  527,-  €,  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. 

33



Škola v zmysle metodického usmernenia č. 10/2006-R prikladá Správu o hospodárení za rok 

2013.
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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,

- nákup keramickej pece pre potreby umeleckých odborov, 

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

literatúru.

- obnova hardvéru a softvéru,

- doplnené  učebnice cudzích jazykov,

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

(učebné  materiály  a pomôcky  pre  odborné  predmety,  umelecké  predmety,  nová 

počítačová učebňa pre ekonomické predmety, 2 učebne s interaktívnou tabuľou),  

- zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy (počítače, audiovizuálna technika, 

kopírovacie stroje a dataprojektory,  

- na  strediskách  praktického  vyučovania  Centrum  a Sekčov  zmodernizovaná 

výpočtová  technika  a pripojenie  na   internet  pre  lepšiu  komunikáciu  medzi  školou 

a prevádzkami,

- efektívnym hospodárením zabezpečený zlepšený výsledok hospodárenia,

- estetizácia prostredia školy (výzdoba, kvety),

- využitie  školských  športovísk  (telocvičňa,  tenisové  kurty)  mimo  vyučovania  pre 

žiakov, zamestnancov školy aj pre verejnosť, 

B) Zatiaľ neuskutočnené:

- rekonštrukcia výťahu, 

- odkúpenie prenajatých priestorov od MsÚ na Exnárovej ulici (188 m 2 ) slúžiace  na 

odborný výcvik odboru kaderník, kozmetička – odhadované náklady 60 – 70 tisíc €,

- komplexná oprava strechy v objektoch na Košickej 20,

- odkúpenie pozemkov od súkromných vlastníkov na Košickej 20, 

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

začala realizácia  vzájomnej výmeny priestorov medzi firmou MT - Troliga a SOŠ (časť 

našich skladových priestorov),

- zriadenie odbornej učebne cudzích jazykov (jazykové laboratórium).
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- 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.

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.

12. Zavedenie  asc  agendy  školy  a zaškolenie  pedagogických  zamestnancov  a vybraných 

nepedagogických zamestnancov.

13. Využívanie  internetovej žiackej knižky

B) Nesplnené úlohy:
     

1. Zachovať doterajšie učebné a študijné odbory:

- Nezáujem zo strany žiakov bol o študijný odbor styling a marketing – od   školského roku 

2012/13 nemáme žiakov v žiadnom ročníku.

2. V školskom roku 2013/2014 sme neotvorili 1. ročník učebného odboru fotograf

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

záujem sú aj naďalej v experimentálnom overovaní okrem študijného odboru reklamná tvorba, 

ktorý sme do našej siete nezískali.

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

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 strediská  praktického vyučovania,

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

-  4 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,
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- 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,

- potreba vytvoriť špeciálnu odbornú učebňu pre výučbu cudzích jazykov,

- nedostatočná komunikácia s rodičmi,

- horšia dostupnosť školy v rámci MHD,

- problémy s dochádzkou žiakov,

- nízka účasť žiakov na hodinách telesnej výchovy.

Príležitostí školy signalizujú:

- 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  2013/2014  ukončilo  štúdium 134  absolventov,  z toho  v učebnom  odbore 

kaderník 36 žiakov, v 4 - ročných študijných odboroch (kozmetik, kozmetička a vizážistka, fotografický 

dizajn,  propagačná  grafika)   57  žiakov  a v nadstavbovom  štúdiu  (vlasová  kozmetika,  podnikanie 

v remeslách a službách) 41 žiakov.

Z uvedených údajov vyplýva:

• 43, 28% -  58 absolventov pokračuje v ďalšom štúdiu – nadstavbovom a vysokoškolskom.     

                  Žiaden absolvent nepokračuje v štúdiu na vysokej škole v zahraničí,

• 27, 61% - 37 absolventov je zamestnaných, 26 na Slovensku a 11 v zahraničí 

• 23, 88%  - 32 absolventov je evidovaných na príslušných úradoch práce podľa miesta 

bydliska,

•   5, 23%  - 3 absolventi boli pre získanie informácií nedostupní a 4 absolventky sú t. č. na 

materskej dovolenke.

     

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 súčasnom období realizuje projekt Komplexný rozvoj osobnosti - efektívny vyučovací 

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

uplatnenie na trhu práce alebo v ďalšom vzdelávaní.
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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 
2013/2014

POČET
ABSOLVENT

OV
V ŠK. ROKU
2013/2014

Z TOHO
POKRAČUJÚ
V NADSTAV-

BOVOM
ŠTÚDIU

Z TOHO
PRIJATÍ DO 

ZAMESTNANIA
Z TOHO

EVIDOVANÍ
NA ÚP

PRE ZÍSKANIE
POŽADOVANEJ
INFORMÁCIE

SÚ NEDOSTUPNÍZahraničie Slovensko Zahraničie

6456 2 kaderník 36 27 0 8 0 1 0

6446 4 kozmetik 19 0 0 3 1 8 2

6362 6 kozmetička a vizážistka 18 0 0 3 3 7 0

8297 6  fotografický dizajn 13 0 0 1 2 1 0

8261 6 propagačná grafika 7 0 0 0 0 3 1

6426 4 vlasová kozmetika 35 0 0 10 4 10 2 - MD

6403 4 podnikanie v remeslách 
a službách 6 0 0 1 1 2 2 - MD

Spolu
134

100%

27

20, 15%

0

0%

26

19, 40%

11

8, 21%

32

23, 88%

7

5, 23%

Pozn.: Údaje boli získané z našej evidencie NŠ, od absolventov školy (zber e - mail adries) a z Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Sabinov, 
Vranov n/T., Bardejov, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa. 



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“.

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 7 záujmových  útvarov:
Ústna a písomná komunikácia – pod vedením p. Ivety Haganovej, PaedDr. – rozvíjanie schopností 
poradiť si v rôznych komunikačných situáciách, umenie počúvať, správne štylizovať, ...



Hudobnícky krúžok – pod vedením p. Martina Dancáka, Mgr. – zvládnuť základy hrania so skupinou, 

základmi hrania na gitare  a zúčastňovať sa na školských akciách. 

Chystáme sa na maturitu z nemeckého jazyka – pod vedením p. Zuzany Badžanovej, Mgr. – príprava 
na externú a internú časť maturitnej skúšky, didaktické hry, počúvanie s porozumením, ...
„Myslím ekonomicky“– pod  vedením  p.  Renáty Fedorčíkovej,  Ing. –  diskusný  klub  zameraný na 

vysvetlenie základných ekonomických pojmov

Bowlingový krúžok – pod vedením p. Bibiany Klimkovej, Mgr. –  zoznámiť sa s pravidlami bowlingu, 

naučiť a zdokonaliť sa v hre, príprava na reprezentáciu školy.

Šípky – pod vedením p. Jána Priščáka, Bc. – naučiť a zdokonaliť sa v hre; zapojiť sa do stredoškolskej 

súťaže v rámci stredoškolskej ligy.

Netradičné športy a turistika – pod vedením p. Patrika Petrička, Mgr. – pre tých, ktorí chcú vyskúšať 

THUKBALL,  FAUSTBALL  a iné  kolektívne  športy,  majú  radi  geografiu,  turistické  akcie,  cestovanie 

a potulky po Slovensku a blízkom okolkí, ... 

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

Počas šk. roka  žiaci zo záujmových útvarov reprezentovali  a reprezentujú našu školu na športových 

súťažiach na úrovni okresných kôl – šípky a bowlingový krúžok.

Počas  šk.  roka   žiaci  zo  záujmových  útvarov  reprezentovali  a  reprezentujú  našu  školu  na 

športových súťažiach na úrovni okresných kôl – šípky a bowlingový krúžok.

C) SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI/ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI 
O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  DEŤOM, ŽIAKOM A RODIČOM

spolupráca školy s     rodičmi:  

- triedne a plenárne aktívy

- individuálne konzultácie rodičov/zákonných zástupcov a pedagógov

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

diskusné stretnutia,  malé  projektové zámery Komprax -  Kompetencie  pre prax (podpora Európskeho 

sociálneho fondu a IUVENTA Slovensko)

  Poskytované služby:

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

pedagógom a rodičom/zákonným zástupcom,

- vypracovanie preventívneho materiálu Sprievodca štúdiom -  Informácie a rady rodičom 

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

pedagóga - žiaka - rodiča (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.

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)



- IUVENTA Slovensko, UNICEF, Liga za duševné zdravie, Únia nevidiacich a slabozrakých  Slovenska, 

Spoločnosť detských domovov, Spoločnosť detskej onkológie

- Občianske združenie Návrat, 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



SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH V SOŠ V PREŠOVE 

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014 

BOLA PREROKOVANÁ PEDAGOGICKOU RADOU DŇA 08. 10. 2014.

V Prešove 08. 10. 2014            ..............................................
    PaedDr. Dana Štefková
             riaditeľka školy



STANOVISKO RADY ŠKOLY PRI SOŠ PREŠOV 

K SPRÁVE O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,  

VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

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  2013/2014,  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 2013/2014  

V Prešove 06.10.2014       

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 2013/2014

............................................
      zriaďovateľ

Prílohy: 1 x  Stanovisko Rady školy pri SOŠ v Prešove
  1 x  Správa o hospodárení za rok 2013
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