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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 
 

 

1.a) základné identifikačné údaje o škole: 

 

 1. Stredná odborná škola podnikania  

 2. Masarykova 24, 081 79 Prešov  

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

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

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

 6. Mgr. Čiernik Michal –riaditeľ SOŠP  

     Mgr. Šoltysová Ingrid – zástupca riaditeľa pre TV  

     Ing. Popík Bohuš, MBA – zástupca riaditeľa pre PV a odborné predmety  

          Mgr. Edita Šebejová – zástupca riaditeľa pre TEČ (do 31.3.2021) 

     Ing. Iveta Drábová – vedúca TEČ (od 1.1.2021) 

     Mgr. Iveta Ligdayová – vedúci vychovávateľ VMV a ŠI  

 7. Údaje o poradných orgánoch školy: 

 

- údaje o Rade školy 

 
Zloženie členov 

predseda : Mgr. Ján Benko, PhD. - pedagogický zamestnanec 

členovia : Bc. Janka Pistráková - pedagogický zamestnanec, Ing. Monika Poľaková - 

nepedagogický zamestnanec, tajomník RŠ, JUDr. Pavel Hagyari, MBA - poslanec 

PSK, PaedDr. Miroslav Benko, MBA - poslanec PSK, JUDr. Ján Luterán - nominant 

PSK, Mgr. Miroslav Vaško - nominant PSK, Šimon Andrejko – žiak (do 2.6.2021 

Lívia Lengerová), Mgr. Rastislav Zima – rodič,  podpredseda RŠ, Ján Onofrej – rodič, 

Heinrich Knuth - rodič 

 

SEPTEMBER 

- 24.09.2020 – uskutočnené voľby do Rady školy v kategóriách zástupcov 

pedagogických zamestnancov školy, zástupcu ostatných zamestnancov školy a 

zástupcu žiakov školy. 

- 28.09.2020 – uskutočnené opakované voľby do Rady školy v kategórii zástupca 

rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov školy. 

  
Stredná odborná škola podnikania 

Masarykova 24, 081 79 Prešov 
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OKTÓBER 

- 18.10.2020 – delegovanie zo strany predsedu PSK, p. Milana Majerského, 4 zástupcov 

zriaďovateľa do rady školy 

- 26.10.2020 – ukončené dištančné zasadnutie rady školy hlasovaním per rollam – 

vyjadrenie stanoviska ku Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za šk. rok 2019/2020 

- 27.10.2020 – ustanovujúce zasadnutie rady školy – konané z  dôvodu rozhodnutia 

Ústredného krízového štábu SR  a momentálnej situácie s vysokým rizikom šírenia 

pandémie Covid 2019 dištančne s hlasovaním per rollam – oboznámenie sa 

s priebehom a výsledkom volieb do Rady školy pri SOŠP a voľba predsedu, 

podpredsedu a tajomníka rady – zvolení boli: Mgr. Ján Benko, PhD. za predsedu, Mgr. 

Rastislav Zima za podpredsedu a Ing. Monika Poľaková za tajomníka rady školy. 

 

NOVEMBER 

- 27.11.2020 – ukončené dištančné zasadnutie rady školy hlasovaním per rollam – 

vyjadrenie stanoviska rady školy k zmene v sieti škôl a školských zariadení SR, ktoré 

sa týkajú SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov a jej súčastí na základe žiadosti 

Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja č.07587/2020/OE-2 zo dňa 

6.10.2020 a k Výchovnému programu Školského internátu pri SOŠ podnikania 

 

JANUÁR 

- 13.01.2021 – hlasovanie per rollam – vyjadrenie stanoviska rady školy k zaradeniu 

študijného odboru 6857 M  ekonomicko-právne činnosti v podnikaní do siete odborov 

SOŠ podnikania v Prešove k 01.09.2022. 

 

MAREC 

- 04.03.2021 – hlasovanie per rollam – vyjadrenie stanoviska rady školy k zaradeniu 

študijného odboru 6330 K bankový pracovník do siete odborov SOŠ podnikania 

v Prešove k experimentálnemu overovaniu od 01.09.2022. 

 

APRÍL 

- 21.04.2021 – ukončené dištančné zasadnutie rady školy hlasovaním per rollam – 

správa o hospodárení školy a o záväzkoch a pohľadávkach školy, návrh rozpočtu školy 

na rok 2021, informácia o záujme žiakov o štúdium na SOŠP v školskom roku 

2021/2022, informácie o príprave prijímacieho konania, správa o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch za 1.polrok šk.r.2020/2021, informácie o príprave 

maturitných skúšok. 

 

JÚN 
- 09.06.2021 – zasadnutie rady školy –  kooptovanie nového člena rady školy 

v kategórii zástupca žiakov školy (Šimon Andrejko v kategórii zástupca žiakov), 

správa o hospodárení školy a o záväzkoch a pohľadávkach školy, správa 

o hospodárení školy za rok 2020, záväzky a pohľadávky školy, informácia o priebehu 

maturitných skúšok, informácia o prijímacom konaní, informácia o pedagogicko-

organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu pre šk. r. 2021/2022, 

návrh počtu žiakov 1.ročníka pre šk.rok 2022/2023, informácia o stave prihlášok na 

školský internát, analýza činnosti rady školy v šk.roku 2020/2021 

 

 

 



 

 

 - údaje o Rodičovskej rade 

 
Zloženie členov: predseda RR : Henrich Knuth zástupca III.C, tajomníčka RR: PaedDr. 

Valentína Černajová - pedagogický zamestnanec, členovia: Jana Birošová I.A, Mária Širillová 

I.B, Eva Hudáková II.A, Monika Fedorová II.B, Ing. Jozef Hodoši III.A, Mgr. Rastislav Zima 

III.B, Adriana Vitteková IV.A, Angelika Babinská IV.B, Klaudia Nagyová IV.C.  

 

V šk. roku 2020/2021 rodičovská rada pracovala v súlade s plánom práce a štatútom 

Rodičovského združenia.  

 

RR zasadala v septembri 2-krát 16.09.2020 a 24.09.2020. Na svojich dvoch zasadnutiach 

prerokovávala:  

- prípravu a realizáciu členskej schôdze RZ a triednych aktívov, 

 -čerpanie finančných prostriedkov rodičovského združenia, výšku rodičovského 

príspevku na šk. rok 2020/2021, 

-bola oboznamovaná s mimoškolskými aktivitami školy, aktivitami, ktoré sú obsahovou 

náplňou výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

 Členská schôdza RZ a triedne aktívy sa konali  24. 09.2020.  

Obsahom členskej schôdze boli  informácie o voľbe zástupcov rodičov do Rady školy, 

Správa o činnosti Rodičovského združenia v šk. roku 2019/2020, Správu o hospodárení 

s finančnými prostriedkami v šk. roku 2019/20, Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

v šk. roku 2019/2020, Správu revíznej komisie o hospodárení s finančnými prostriedkami 

v šk. roku 2019/2020. 

 

V novembri bol predsedom a tajomníčkou RR založený účet RR vo VÚB banke, na ktorý 

môžu rodičia posielať rodičovský príspevok. 

 

V decembri a januári sa zasadnutia RR a triedne aktívy nekonali z dôvodu prerušenia 

vyučovania pre COVIT 19. 

 

10.05. 2021 a 24.06.2021 prebehla  kontrola čerpania rozpočtu RR - zúčtovanie IV.A, 

IV.B, IV.C a ostatných tried. Tajomníčka RR p. Černajová skontrolovla výpisy z účtov, 

zhotovila zoznamy žiakov, ktorí poslali rodičovský príspevok, vybrala hotovosť od triednych 

učiteľov a vložila na účet RR. 

 

15. - 16.05. 2021 – prebehla komunikácia tajomníčky RR p.Černajovej s predsedom RR p. 

Knuthom, ohľadom kontroly platby rodičovského príspevku, úhrady poplatkov za ISC 

certifikáty  

 

Po nástupe žiakov na prezenčnú formu vyučovania od 17.5.2021 sa vo všetkých triedach 

realizovali triedne aktívy formou konzultácií v termíne od 24.05.2021 do 28.05.2021. 

Pohovory so zákonnými zástupcami sa týkali aktuálnych výchovno-vzdelávacích výsledkov,  

vyučovacieho procesu, uhradenia rodičovského príspevku a pod. 

 

16.06.2021 na návrh členov RR bola upravená a doplnená smernica RR. 

 

 

 

 



 

 

- údaje o žiackej školskej  rade 

 

 Koordinátor ŽŠR:  Mgr. Veronika Stoláriková   
Členovia ŽŠR :  predseda ŽŠR – Lívia Lengerová IV.C   

podpredseda ŽŠR – Eva Hudáková II.A   
ostatní členovia: Jakub Trebuňák IV.B, Anna Jurkovičová IV.C, Rebeka 

Hodošiová III.A, Klaudia Brabcová III.B, Anna Danková III.B, Patrícia 

Haboráková III.B, Viktória Iľková III.C, Lucia Šoltisová II.A, Simona 

Dziaková I.B, Sabina Balintová III.B (náhradník), Viktória Daráková 

II.B (náhradník) 

 
AUGUST  

23.08.2020 – vytvorenie a uverejnenie propagačného videa o činnosti ŽŠR na soc. sieťach 

(Lengerová III.C) 

26.08.2020 – príprava návrhu plánu aktivít pre šk. rok 2020/21 (Mgr. Stoláriková, 

Lengerová III.C) 

 

SEPTEMBER  

06.09.2020 – vyhlásenie zbierky školských potrieb pre deti v núdzi  

08.09.2020 – prednáška pre žiakov 1. ročníka o fungovaní ŽŠR (Jurkovičová IV.C, 

Lengerová IV.C) 

17.09.2020 – 1. zasadnutie členov ŽŠR – príprava na celoškolské voľby členov do ŽŠR 

(Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

24.09.2020 – celoškolské voľby do ŽŠR – príprava, organizačné zabezpečenie, realizácia 

(Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

24.09.2020 – 1. zasadnutie novozvolených členov ŽŠR; voľba funkcií, zapojenie sa do 

mentoringového programu POrada organizovaného RMPK (Mgr. Stoláriková, všetci 

členovia ŽŠR) 

25.09.2020 – zverejnenie výsledkov z volieb – nástenka ŽŠR (Danková III.B, Brabcová 

III.B, Haboráková III.B) 

 

OKTÓBER  

10.10.2020 – účasť na úvodnom online stretnutí s názvom "Kick-off meeting" v rámci 

mentoringového programu POrada (Mgr. Stoláriková, Haboráková III.B, Lengerová 

IV.C) 

22.-23.10.2020 – účasť na online odbornom seminári pre ŽŠR – základný modul 

(Haboráková III.B, Lengerová IV.C) 

28.10.2020 – účasť nášho člena na zasadnutí Stredoškolského parlamentu PSK (Trebuňák 

IV.B) 

 

NOVEMBER  

04.11.2020 – online teambuilding s našimi mentorkami v rámci mentoringového 

programu POrada (Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR)  

06.11.2020 – online zasadnutie ŽŠR – zriadenie instagramového účtu ŽŠR (Mgr. 

Stoláriková, členovia ŽŠR) 

11.11.2020 – stretnutie s členkou SP PSK – spätná väzba na mentoringový projekt POrada 

(Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

19.11.2020 – účasť na online konferencii ŽŠR organizovanej RMPK (Mgr. Stoláriková, 

Daráková II.B, Lengerová IV.C)  

23.11.2020 – účasť nášho člena na zasadnutí SP PSK (Trebuňák IV.B) 



 

 

26.11.2020 – Debatný klub s riaditeľom školy (Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

30.11.2020 – online stretnutie s našimi mentorkami v rámci mentoringového programu 

POrada (Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR)  

Priebežná aktualizácia príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré spravuje ŽŠR (Mgr. 

Stoláriková, členovia ŽŠR). 

 

DECEMBER  

07.12.2020 – Mikulášska besiedka online (Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

09.12.2020 – účasť nášho člena na zasadnutí SP PSK (Trebuňák IV.B) 

15.12.2020 – účasť nášho člena na zasadnutí SP PSK (Trebuňák IV.B) 

21.12.2020 – online stretnutie s našimi mentorkami v rámci mentoringového programu 

POrada (Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

Priebežná aktualizácia príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré spravuje ŽŠR (Mgr. 

Stoláriková, členovia ŽŠR). 

 

JANUÁR 

21.01.2021 – online stretnutie s našimi mentorkami v rámci mentoringového programu 

POrada (Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

25.01.2021 – online zasadnutie ŽŠR – rozbor aktivít na nadchádzajúce obdobie (Mgr. 

Stoláriková, členovia ŽŠR) 

Priebežná aktualizácia príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré spravuje ŽŠR (Mgr. 

Stoláriková, členovia ŽŠR). 

 

FEBRUÁR  

04.02.2021 – online stretnutie s mentorkou – pomoc pri realizácii aktivity Doučka 

SOŠP/QWEL (Šoltisová II.A, Hudáková II.A, Daraková II.B, Brabcová III.B) 

08.02.2021 – online stretnutie – realizácia aktivity Podcasty (Balintová III.B, Haboráková 

III.B, Lengerová IV.C) 

08.02.2021 – online stretnutie – realizácia aktivity Doučka (Hudáková II.A, Šoltisová 

II.A, Daraková II.B, Brabcová III.B) 

09.02.2021 – online zasadnutie ŽŠR – info o fungovaní Doučka SOŠP/QWEL, rozbor 

žiackych podnetov (Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

12.02.2021 – propagácia projektu Doučka SOŠP/QWEL na sociálnych sieťach a webovej 

stránke 

14.02.2021 – príspevok a aktivita k sviatku svätého Valentína – jamboard, valentínska 

pošta  

15.02.2021 – účasť nášho člena na zasadnutí SP PSK (Trebuňák IV.B) 

16.02.2021 – Debatný klub s riaditeľom školy (Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

18.02.2021 – online stretnutie – realizácia aktivity Podcasty (Hodošiová III.A, Balintová 

III.B, Haboráková III.B, Iľková III.C, Trebuňák IV.B, Lengerová IV.C) 

22.2.2021 – účasť nášho člena na zasadnutí SP PSK (Trebuňák IV.B) 

25.02.2021 – online stretnutie s našimi mentorkami v rámci mentoringového programu 

POrada (Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

Priebežná aktualizácia príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré spravuje ŽŠR (Mgr. 

Stoláriková, členovia ŽŠR). 

 

MAREC  

04.03.2021 – online zasadnutie ŽŠR – základné informácie k podcastu, prekvapenie ku 

dňu učiteľov (všetci členovia ŽŠR) 



 

 

09.03.2021 – uverejnenie 1. epizódy podcastu ŽŠR s názvom v Školskej lavici – čestný 

hosť pán riaditeľ SOŠP, zverejnené na instagrame ŽŠR a na Spotify (Lengerová IV.C) 

15.03.2021 – online stretnutie ŽŠR k projektu COOP Jednoty na podporu komunít, snaha 

získať grant vo výške 6000€ na vybudovanie multifunkčnej zóny v exteriéri školy – 

diskusia, návrhy, nápady (Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

18.03.2021 – príprava podkladov na vyplnenie online žiadosti a zaradenie do projektu 

COOP Jednoty (Mgr. Stoláriková, Lengerová IV.C) 

19.03.2021 – stretnutie s riaditeľom školy a prezentácia vizualizácie návrhu multifunkčnej 

zóny, info o projekte (Mgr. Stoláriková, Lengerová IV.C) 

23.03.2021 – online stretnutie s mentorkami v rámci mentoringového programu POrada 

 (Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

26.03.2021 – podanie žiadosti o grant – projekt COOP Jednoty (Mgr. Stoláriková) 

28.03.2021 – vytvorenie ďakovného videa ku Dňu učiteľov (všetci členovia ŽŠR) 

Priebežná aktualizácia príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré spravuje ŽŠR (Mgr. 

Stoláriková, členovia ŽŠR). 

 

APRÍL  

08.04.2021 – online zasadnutie ŽŠR – stretnutie s členkou SP PSK – spätná väzba na 

mentoringový projekt POrada, diskusia o grantovej výzve #zlepšimeto – návrhy 

k projektu RMPK, školenie v programe Audacity (Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

08.-09.04.2021 – účasť našej členky na online školení RMPK – „Ako písať úspešne 

projekty“ (Lengerová IV.C) 

12.04.2021 – online zasadnutie ŽŠR – diskusia o grantovej výzve RMPK #zlepšimeto 

(Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

13.04.2021 – uverejnenie druhej epizódy podcastu V školskej lavici (Instagram, Spotify) 

14.04.2021 – vypracovanie žiadosti a podkladov k projektu #zlepšimeto (Mgr. 

Stoláriková, Lengerová IV.C) 

16.04.2021 – online konzultácie s RMPK k projektu #zlepšimeto (Mgr. Stoláriková, 

Lengerová IV.C) 

19.04.2021 – online zasadnutie ŽŠR – diskusia v rámci grantovej výzvy a problémov 

školy (Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

20.04.2021 – odoslanie žiadosti o grant v rámci grantovej výzvy #zlepšimeto (Mgr. 

Stoláriková) 

26.04.2021 – online stretnutie s našimi mentorkami v rámci mentoringového programu 

POrada ŽŠR (Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

Priebežná aktualizácia príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré spravuje ŽŠR (Mgr. 

Stoláriková, členovia ŽŠR). 

 

MÁJ  

03.05.2021 – online zasadnutie ŽŠR – program Canva, Instagram, podcast (Mgr. 

Stoláriková, členovia ŽŠR) 

13.05.2021 – uverejnenie tretej epizódy podcastu V školskej lavici (Instagram, Spotify) 

18.05.2021 – zasadnutie ŽŠR – príprava na stretnutie so ŽŠR z OA (Mgr. Stoláriková, 

členovia ŽŠR) 

24.05.2021 – zasadnutie ŽŠR – príprava na stretnutie so ŽŠR z OA (Mgr. Stoláriková, 

členovia ŽŠR) 

26.05.2021 – stretnutie so Žiackou školskou radou Obchodnej akadémie (Mgr. 

Stoláriková, členovia ŽŠR) 

Priebežná aktualizácia príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré spravuje ŽŠR (Mgr. 

Stoláriková, členovia ŽŠR). 



 

 

JÚN  
01.06.2021 – uverejnenie štvrtej epizódy podcastu V školskej lavici (Instagram, Spotify) 

11.06.2021 – rozlúčka s odchádzajúcimi členmi ŽŠR (Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

14.06.2021 – uverejnenie piatej epizódy podcastu V školskej lavici (Instagram, Spotify) 

19.06.2021 - vyhlásenie súťaže o NAJ triednu fotografiu na Instagrame (Lengerová IV.C) 

21.06.2021 – teambuilding členov ŽŠR (Mgr. Stoláriková, členovia ŽŠR) 

28.06.2021 – kompletizácia analýzy činnosti ŽŠR za šk. r. 2020/2021(Mgr. Stoláriková, 

Lengerová IV.C) 

29.06.2021 – zasadnutie ŽŠR - diskusia o súťaži o NAJ foto triedy; odovzdanie cien (Mgr. 

Stoláriková, členovia ŽŠR) 

Priebežná aktualizácia príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré spravuje ŽŠR (Mgr. 

Stoláriková, členovia ŽŠR). 

 

 

-   údaje o pedagogickej rade 

 

V školskom roku 2020/2021 sa uskutočnilo 7 zasadnutí pedagogickej rady, z toho 3 

mimoriadne zasadnutia pedagogickej rady.  

 

AUGUST 

Prvé zasadnutie pedagogickej rady 19.8.2019 bolo zamerané na informácie z POP, 

pokyny odboru školstva PSK o organizácií nového školského roka a jeho personálneho, 

finančného, materiálno-technického zabezpečenia, o cieľoch a úlohách školy na nový šk. rok. 

Pedagogická rada prerokovala a schválila ŠkVP a VPŠI, inovované školské vzdelávacie 

programy, návrh štruktúry kariérových pozícií, organizačnej štruktúry a marketingu školy. 

Prerokoval sa etický kódex zamestnanca a pripravili sa podklady na spracovanie správy 

o VVĆ. 

 

SEPTEMBER 

Mimoriadne zasadnutie pedagogickej rady 30.9.2020 bolo zamerané na zmeny členov 

návrhovej komisie a prerokovanie a schválenie plánu práce školskej knižnice. 

 

OKTÓBER 

Mimoriadne zasadnutie pedagogickej rady 13.10.2020 bolo zamerané na prechod 

vyučovania na dištančnú formu z dôvodu pandemickej situácie.  

 

NOVEMBER  

Na online zasadnutí pedagogickej rady 19.11.2020 sa hodnotili výchovno-vzdelávacie 

výsledky za 1.štvrťrok, klasifikáciu žiakov umeleckých odborov z hlavného odborného 

predmetu, prerokovali sa žiadosti o individuálny učebný plán a zaradenie zdravotne 

znevýhodnených žiakov.   

   

JANUÁR  

Mimoriadne online zasadnutie pedagogickej rady 25.1.2021 bolo zamerané na udelenie 

výchovného opatrenia a podmienečné vylúčenie žiaka zo štúdia. 

 Na online zasadnutí pedagogickej rady 27.1.2021 sa prerokovalo vyhodnotenie výsledkov 

za I. polrok školského roka, hodnotenie a klasifikácia zdravotne znevýhodnených žiakov, 

vyhodnotenie práce PK, informácie k PS a TS, prehodnotenie ŠkVP a VPŠI a ďalšie úlohy 

podľa programu. Následne boli realizované voľby mandátovej a návrhovej komisie, 



 

 

prerokovanie žiadosti o individuálny učebný plán a zaradenie zdravotnej znevýhodnených 

žiakov. 

 

APRÍL 

Na online zasadnutí pedagogickej rady 15.4.2021 sa prerokovali informácie o situácii 

v školstve v rámci PSK, informácie a opatrenia ku koronavírusu COVID-19, výchovno-

vzdelávacie výsledky za 3.štvrťrok, informácie o maturitných skúškach a prijímacom konaní. 

V neposlednom rade boli prerokované informácie o zvyšovaní právneho vedomia 

pedagogických zamestnancov – Model sebahodnotenia a externé hodnotenie kvality školy. 

 

JÚN  

Na ostatnom zasadnutí pedagogickej rady konanej dňa 24.6.2021 boli prednesené 

výsledky hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2.polrok, prijímacích skúšok na 

budúci školský rok. Následne bol poskytnuté informácie o opravných a komisionálnych 

skúškach, informácie o hodnotení a klasifikovaní zdravotnej znevýhodnených žiakov, 

informáciu o finančnom plnení príjmu rodičovského združenia, informáciu o marketingu 

školy a informácie o úlohách v najbližšom období. Za ZRPŠ bola informované o finančnom 

plnení príjmu rodičovského združenia. 

 

 

- údaje o predmetovej komisii prírodovedných predmetov a telesnej výchovy 

 

V školskom roku 2020/2021 pracuje PK prírodovedných predmetov v zložení: Ing. 

Vrabľová Danka, RNDr., Ing. Vavreková Mária, Ing. Onderková Mária, Mgr. Čiernik Michal 

a  Mgr. Martina Kušnírová.  

V 1. polroku šk.r. 2020/2021 sa uskutočnili 2 zasadnutia PK 27.08.2020, 6.11.2020 – 

online v prostredí MS teams. 

 

Príprava podujatí pre šk.r. 2020/2021: 

- účelové cvičenia 2x počas šk.r.  september 2020 a v druhom polroku – Mgr. M. Kušnírová 

- KOŽAZ pre žiakov 3.ročníka predpoklad – plán  jún 2021 

- školské športové podujatia, súťaže medzi triedami, žiakmi a učiteľmi – Mgr. M. Čiernik 

(pokiaľ situácia dovolí) 

- zapojenie do športových súťaží podľa harmonogramu Športu na školách – Kušnírová 

(pokiaľ situácia dovolí) 

- iBobor – november 2020, zapojenie žiakov – Ing. D. Vrabľová 

- Geografická olympiáda – školské kolo online – RNDr. M. Vavreková 

- Matematický Klokan – marec 2021, zapojenie žiakov –RNDr. M. Vavreková 

- súťaž amatérskej fotografie – RNDr. M. Vavreková 

- ďalšie podujatia podľa aktuálnych ponúk inštitúcií a ITA akadémie 

 

Členovia PK plnili uvedené úlohy, odsúhlasili navrhnuté zmeny v UP platné pre 1. ročník 

od šk.r. 2020/2021 a pripravili a realizovali nasledujúce podujatia: 

 

SEPTEMBER  

- Tvorba tematických plánov – všetci členovia PK podľa jednotlivých ročníkov, tried 

a predmetov  

- Vstupné testy žiakov 1. roč.  – učitelia TSV 

- Žiaci a žiačky prvých a druhých ročníkov sa zúčastnili účelového cvičenia, ktoré sa 

realizovalo 9.9.2020 v Ekoparku – Mgr. Kušnírová 



 

 

- „Poučenia žiakov školy o bezpečnosti a prevádzkovom poriadku učební IT“ – Ing. 

Vrabľová 

- Vyhodnotenie úspešnosti KLOKANA pre zúčastnených žiakov: RNDr. Vavreková  

- Spracovanie potrebných vstupných informácií pre elektronické zadanie údajov žiakov, 

Asc agenda, CR, príprava výkazov – Ing. Vrabľová 

- Zrealizovanie volieb do Rady školy – Ing. Vrabľová, Ing. Onderková 

- Realizácia diagnostiky zloženia tela na hodinách TSV      - Mgr. Kušnírová 

 

OKTÓBER  

- Žiaci I.B získali  Certifikáty o 49.rovnobežke - RNDr. Vavreková 

- Mgr. Kušnírová sa podieľala na nasledujúcich podujatiach: 

 Diagnostika zloženia tela na hodinách TSV - ,,Stop obezite´´ 

 Prednáška na tému zdravá výživa - ,,Stop obezite´´  

 Prednáška látkové závislosti pre žiakov prvých ročníkov (7.10.2020) , 

 Dotazníkový prieskum pre žiakov prvého a štvrtého ročníka na tému látkové závislosti 

 Vytvorenie dotazníka s názvom „ stravovacie a pohybové návyky“ u žiakov prvého 

ročníka. 

 Vyplnenie dotazníka stravovacích návykov u žiakov 1.ročníka. 

- Prihlásenie žiakov podľa prihlášok na MS 2021 do NÚCEMu prostredníctvom ASC 

Agendy – Ing. Vrabľová 

- Registrácia a príprava záujemcov z radov žiakov o informatickú súťaž i-bobor - Ing. 

Vrabľová 

 

NOVEMBER  

- Dňa 6.11.2020 online  zasadnutie v prostredí MS teams, kde sa prevažne rozoberali 

aktuálne problémy pri dištančnej výuke v rámci PK PVP 

- Výstupné testovanie bádateľských spôsobilostí df a výstupné testy informatického 

myslenia df – Subtest B v triede IV.C – 16.11.2020  - Mgr. Onderková 

- Prehodnotenie plánov dištančného vzdelávania v predmete TSV – Mgr. Kušnírová 

- Transformácia dotazníkového prieskumu v rámci protidrogovej prevencie - Mgr. 

Kušnírová 

- Vypracovanie cenovej ponuky na nákup náčinia pre vyučovací proces TSV- Mgr. 

Kušnírová 

- Školské kolo informatickej súťaže ibobor - mimoriadne „online“ formou: 

- Za našu školu súťažilo 7 žiakov v kategórii:  

 Junior -  4 žiačky:  

Viera Harčariková I.A, Lucia Tkáčová, I.A, Tamara Aronová II.B, Natália Hanáková I.A. 
Najlepšie výsledky v tejto kategórii za našu školu dosiahla žiačka: Lucia Tkáčová, I.A 

 Senior: - 3 žiaci zo IV.C:  

Anna Jurkovičová, Lívia Lengerová, Zdenko Pištej. 
Najlepšie výsledky v tejto kategórii za našu školu dosiahla žiačka: Lívia Lengerová, IV.C –

koordinátor súťaže: Ing. Vrabľová 

 

DECEMBER  

- Činnosti v rámci ITA akadémie: 

 Informácie o popularizačných prednáškach, workshopov, aktualizačnom a inovačnom 

vzdelávaní  pre učiteľov poskytovaných v rámci IT Akadémie - Ing. Onderková 

 Príprava SELFIE dotazníka pre objavenie digitálneho potenciálu školy – Ing. 

Onderková 



 

 

 Účasť na  popularizačnej prednáške v rámci IT akadémii - Ing. Vrabľová 

 Vypracovanie dotazníka pre učiteľov Informatiky v rámci IT akadémii - Ing. Vrabľová 

- Nákup náčinia pre vyučovací proces TSV - Mgr. Kušnírová 

- Realizácia vypĺňania dotazníka ,,Látkové závislosti“ u žiakov štvrtého ročníka - Mgr. 

Kušnírová  

- Príprava maturitných zadaní z MAT, API - RNDr. Vavreková, Ing. Vrabľová  

 

JANUÁR  

- Hodnotenie práce v dištančnej forme, príprava klasifikácie žiakov – všetci členovia PK 

- Online prednáška v rámci koordinačnej činnosti drogovej prevencie pre žiakov druhého 

ročníka na tému – Kyberšikanovanie, bezpečne na internete (14.01.2021) 

- Tvorba a realizácia a vyhodnotenie dotazníka: Stravovacie a pohybové návyky počas 

,,Koronakrízy´´ u žiakov 1-3 ročníkov - Mgr. Kušnírová 

- Príprava podkladov ku kl. porade, tlač výpisov, administrácia ASC agendy 

a zosumarizovanie údajov pre zber do Centrálneho registra - Ing. Vrabľová 

- Vypĺňanie dotazníkov SELFIE, vypĺňanie dotazníkov pre ITA akadémiu 

 

FEBRUÁR  

- realizácia vypĺňania dotazníka a jeho vyhodnotenie: Stravovacie a pohybové návyky 

počas ,,Korona krízy“ u žiakov 4. ročníkov - Mgr. Kušnírová 

- transformácia tematických plánov počas dištančného vzdelávania pre predmet TSV  na 

obdobie Február – Marec- Mgr. Kušnírová 

- aktualizácia Centrálneho registra za školu, koordinácia činnosti ASC agenda, 

synchronizácia systému s Edupage - Ing. Vrabľová 

- koordinovanie Prednášky žiačky Rúth Zimovej na tému „Sociálne siete“. Ing. Vrabľová 

- príprava MO z API a MAT -  RNDr. Vavreková, Ing. Vrabľová 

 

MAREC 

- Zapojenie žiakov do nadchádzajúcej matematickej súťaže: Klokan -  RNDr. Vavreková 

- Online prednáška v rámci koordinačnej činnosti drogovej prevencie pre žiakov tretieho 

ročníka na tému – Obchodovanie s ľuďmi. (09.03.2021). - Mgr. Kušnírová 

- Centrálny register školy, aktualizácia ku koncu mesiaca. - Ing. Vrabľová 

- Aktivity v systéme ASC agenda, činnosti spojené s PK PVP - Ing. Vrabľová 

 

APRÍL  

- Príprava zadaní na prijímacie pohovory z Matematiky -  RNDr. Vavreková 

- príprava žiakov na súťaž Matematický Klokan 2021 -  RNDr. Vavreková 

- Online prednáška v rámci koordinačnej činnosti drogovej prevencie pre žiakov druhého 

ročníka na tému – Zdravý životný štýl (23.04.2021- Mgr. Kušnírová 

- Tvorba tematických plánov počas dištančného vzdelávania predmet TSV na obdobie Apríl 

–Jún - Mgr. Kušnírová 

- Príprava podkladov na kl. poradu 4. ročníkov, príprava podkladov  na maturitné skúšky 

v ASC - Ing. Vrabľová 

- Synchronizácia  ASC a Edupage; odoslanie údajov do centrálneho registra školy za 

aktuálny mesiac - Ing. Vrabľová 

- ITA akadémia – podľa aktuálnych požiadaviek – Ing. Onderková 

 

MÁJ  

- Prijímacie pohovory – oprava MAT -  RNDr. Vavreková, Ing. Vrabľová 

- Testovanie žiakov IT Fitness – Ing. Vrabľová 



 

 

- Príprava podkladov a tlač vysvedčení, dodatkov a protokolov k MS pri administratívnej 

MS – Ing. Vrabľová 

- Centrálny register žiakov – aktualizácia, činnosti spojené s ASC agendou, IŽK– Ing. 

Vrabľová  

- Realizácia vypĺňania dotazníka : Stravovacie a pohybové návyky po ,,Korona kríze“ u 

žiakov 1.-3. ročníkov - Mgr. Kušnírová 

- Príprava a realizácia ,,Týždeň zdravej výživy“.  Príprava posilňovne - Mgr. Kušnírová 

- Činnosti spojené s ITA: Vypracovanie tabuliek: Rozvoj digitálnych kompetencií 

v jednotlivých predmetoch v súlade s Rámcom digitálnych kompetencií DigCom 2.1 pre 

občanov – Ing. Onderková 

 

JÚN  

- Spracovanie podkladov pre koncoročnú klasifikačnú poradu a administratívne práce 

spojené s odovzdávaním vysvedčení, výchovných opatrení. – Ing. Vrabľová 

- Realizácia vypĺňania dotazníka : Stravovacie a pohybové návyky po ,,Korona kríze“ u 

žiakov 1.-3. ročníkov  - Mgr. Kušnírová 

- Realizácia ,,Týždeň zdravej výživy“ - Mgr. Kušnírová 

- Zveľaďovanie posilňovne  - Mgr. Kušnírová 

- Účelové cvičenie pre 1. a 2.ročník. 17. jún 2021 - Mgr. Kušnírová 

- Úprava skladových priestorov TSV - Mgr. Kušnírová 

- Tvorba akčného plánu digitálnej transformácie školy do r. 2024  - Ing. Onderková 

- Činnosti spojené s ITA: Vypracovanie tabuliek: Rozvoj digitálnych kompetencií 

v jednotlivých predmetoch v súlade s Rámcom digitálnych kompetencií DigCom 2.1 pre 

občanov – Ing. Onderková 

- 30.06.2021 – sa konalo zasadnutie PK PVP, kde sa analyzovala činnosť za celý šk. rok 

2020/21 a prejednal sa program digitálnej transformácie školy do r. 2024. 

Priebežne: 

Aktivity PK PVP sa aktuálne propagujú  na webovom sídle školy, spolupráca PK PVP  

s ostatnými PK školy. 

 

  

- údaje o predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov a cudzích jazykov 

 

Zloženie členov:   

    vedúci PK: Mgr. Ján Benko, PhD.            

                         členovia PK: Mgr. Júlia Amanová,  Mgr. Martina Leláková, Mgr. Ingrid 

Šoltysová, Mgr. Nikol Tomanová 

 

SEPTEMBER 

- 24. a 25.9., festival Prešov číta rád, beseda na škole so spisovateľkami - Ivana Ondriová 

a Štefánia Opremčáková, žiaci tried I.A, I.B, II.A, II.B, Mgr. Benko, PhD., Mgr. Leláková, 

Mgr. Amanová 

- uskutočnené vstupné didaktické testy z predmetov SJL, OBN, DEJ vo všetkých ročníkoch,  

všetci členovia PK 

- prihlásenie školy do podujatia Záložka do knihy spája slovenské stredné školy, Mgr. Benko, 

PhD. 

 

OKTÓBER 

- 24.10., vykonanie 2.atestačnej skúšky, Mgr. Benko, PhD. 



 

 

- tvorba záložiek do knihy žiakmi – projekt Záložka do knihy spáaja slovenské stredné školy, 

Mgr. Leláková 

 

NOVEMBER 

- 06.11., zasadnutie PK SVP dištančnou formou – kontrola plnenia úloh, vyhodnotenie 

1.štvrťroka školského roku 2020/2021 aj prístupu žiakov k dištančnej forme výučby, 

vyhodnotenie vstupných testov, prerokovanie ŠkVP a časovej dotácie jednotlivých 

predmetov, vyhodnotenie súťaží a aktivít 

- 11.11., lektorovanie na online konferencii Podpora mladých talentov realizovaných ŠIOV, 

Mgr. Benko, PhD. 

- 12.11., odoslanie 3 prác žiačok Babinská, Lengerová, Kravcová do literárnej súťaže Červené 

stužky na tému My a vírusy 21.storočia, Mgr. Benko, PhD. 

- konzultácie literárnych prác žiačok Lucia Komarová a Lucia Šoltysová do súťaže 

v tvorivom písaní MO SR, Mgr. Amanová 

 

DECEMBER 

- 07.12., účasť na programe Žiackej školskej rady s názvom Mikulášska besiedka 

s jdnotlivými triedami, Mgr. Benko, PhD., Mgr. Lelákoá, Mgr. Šoltysová, Mgr. Tomanová 

- 10.12., školenie a získanie certifikátu CODiV od spoločnosti Komensky, Mgr. Benko, PhD. 

- 10.12., realizované „rozhlasové okienko“ online formou na tému Ľudské práva–  venované 

pri príležitosti ľudských práv, ktoré si pripomíname dňa 10.12. 

- uskutočnený cvičný maturitný test u žiakov 4.ročníka, Mgr. Benko, PhD. 

- uskutočnená inventarizácia kabinetov a učební, všetci členovia PK 

- úprava maturitných zadaní zo slovenského jazyka a literatúry, Mgr. Benko, PhD. 

 

JANUÁR 

- zrealizované a vyhodnotené polročné testy zo slovenského jazyka a literatúry v triedach 2.-

4.ročníka, Mgr. Benko, PhD. 

 

FEBRUÁR 

- 03.02. – účasť na zasadaní vedúcich PK k tvorbe ŠkVP od školského roka 2021/2022, Mgr. 

Benko, PhD. 

- 10.02. – úloha na rozvoj čitateľskej gramotnosti v triedach 3.ročníka, Mgr. Benko, PhD. 

- 18.02. – zasadnutie PK – schválenie maturitných zadaní pre šk.rok 2020/21, vyhodnotenie 

činnosti za 1.polrok šk.roku, vyhodnotenie cvičných maturitných testov a polročných testov 

z predmetu SJL 

- vedenie a konzultovanie prác SOČ, Mgr. Benko, PhD., Mgr. Leláková 

- vypracovanie obsahovej náplni, tém z predmetu SJL, Mgr. Benko, PhD. 

 

MAREC 

- gramatická a štylistická oprava SOČ prác, nácvik obhajob a vystúpení, oprava prezentácií 

Mgr. Benko, PhD. 

- 15.03. – po konzultáciách zapojenie do súťaže a v kategórii Junior WEB prihlásenie žiaka 

II.A triedy - Šimon Andrejko, Mgr. Amanová 

- 23.03. – rozvoj čitateľskej gramotnosti u triedy II.B – vypracovanie testu NUCEMu 

- 26.03. – krajské kolo SOČ – účasť ako rozhodca prehliadky, Mgr. Benko, PhD. 

- vedenie úspešných prác žiakov školy na krajskom kole SOČ – 1.miesto v odbore Cestovný 

ruch, hotelierstvo a gastronómia – V.Závadská, 1.miesto v odbore Pedagogika, psychológia 

a sociológia – R.Zimová, 2.miesto v odbore Problematika voľného času – N.Butsko – všetky 

tri práce postupujú na celoštátne kolo, Mgr. Benko, PhD. 



 

 

APRÍL 

Mgr. Benko, PhD. 

- tvorba testov na prijímacie pohovory zo SJL – 6 variantov, Mgr. Benko, PhD. 

- 09.04. – konzultácia so žiačkou T.Aronová – zapojenie sa do 13.ročníka celoslovenskej 

literárnej súťaže Cesty za poznaním minulosti 2021, Mgr. Benko, PhD. 

- 22.04. – napísanie a vyhodnotenie výstupných testov u žiakov IV.ročníka, Mgr. Benko, 

PhD. 

- 28.04. – rozvoj čitateľskej gramotnosti u triedy II.B – práca s textom  Ochrana pôdy, Mgr. 

Benko, PhD. 

- 27.-30.04. – celoštátne kolo SOČ – účasť ako člen celoštátnej komisie, Mgr. Benko, PhD. 

- vedenie úspešnej práce žiačky V.Závadská na celoštátnom kole SOČ – 3.miesto v odbore 

Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia, Mgr. Benko, PhD. 

 

MÁJ 

Mgr. Benko, PhD. 

- konzultácie so žiačkou Ruth Zimovou – spolupráca s CPPPaP Prešov – prednášky na 

základných školách a príprava prezentácie a obsahu prednášky, Mgr. Benko, PhD. 

- vyplnenie dokumentu Digitálne kompetencie za predmet slovenský jazyk a literatúra, Mgr. 

Benko, PhD. 

- oprava testov z prijímacieho konania v 1.kole – 1., 2. a náhradné termíny, Mgr. Benko, 

PhD., Mgr. Amanová, Mgr. Leláková  

- 07.05. – rokovanie predsedníctva celoštátnej odbornej komisie SOČ, Mgr. Benko, PhD. 

- 13.05. – konzultácia so žiačkou T.Aronová – výber útvaru a témy –13.ročník celoslovenskej 

literárnej súťaže Cesty za poznaním minulosti 2021, Mgr. Benko, PhD. 

- 14.05. – rozvoj čitateľskej gramotnosti u triedy II.B – práca s textami  Statky-zmätky 

a Lakomec, Mgr. Benko, PhD. 

- 18.05. – návšteva CPPPaP so žiačkou Ruth Zimovou – stretnutie s PhDr. A.Mrúzovou – 

dohodnutie realizácie prednášok pre základné školy, Mgr. Benko, PhD. 

- 26.05. – realizovaná prednáška Ruth Zimovej na Súkromnej ZŠ, Volgogradská 3, Prešov, 

žiakom 9.ročníka 

- 26.05. – realizácia triedneho aktívu, Mgr. Benko, PhD. 

- aktivity na hodinách slovenského jazyka a literatúry v triedach 2. a 4.ročníka podporujúca 

vzťah žiakov ku knihám, Mgr. Benko, PhD. 

 

JÚN 

- zrealizované a vyhodnotené koncoročné testy v triedach 1.-3.ročníka, Mgr. Benko, PhD., 

Mgr. Amanová, Mgr. Leláková 

- 04.06. – realizovaná prednáška Ruth Zimovej na ZŠ Važecká, Prešov, žiakom 7. - 9.ročníka 

- 07.06. – realizovaná prednáška Ruth Zimovej na ZŠ M.Slovenskej, Prešov, žiakom 

7.ročníka 

- 08.06. – účasť na stretnutí vedúcich PK školy s vedúcimi PK obchodnej akadémie, Mgr. 

Benko, PhD., 

- 11.06. – porotca v školskej súťaži Nápad predáva, Mgr. Benko, PhD. 

- 15 a 22.6. – realizovaná prednáška Ruth Zimovej na ZŠ M.Nešpora 2, Prešov, žiakom 7. - 

9.ročníka 

- 16.6., zasadnutie PK, hodnotenie výsledkov za 2.polrok, hodnotenie činnosti PK za školský 

rok 2020/21, opatrenia na zlepšenie práce PK, vyhodnotenie maturitných skúšok a práce 

v záujmových krúžkoch 

- 17.06. – realizovaná prednáška Ruth Zimovej na ZŠ Šmeralová, Prešov, žiakom 7. a 

8.ročníka 



 

 

- 23.06. – realizovaná prednáška Ruth Zimovej na ZŠ Májové námestie, Prešov, žiakom 

8.ročníka 

 

- údaje o predmetovej komisie cudzích jazykov  

 

Zloženie členov:  1.vedúca: Mgr. Júlia Amanová, 2.členovia: PaedDr. Valentína Černajová,   

Mgr. Andrea Klobušovská, Mgr. Marta Pastulová, Mgr. Ivana Paulenová, Mgr. Veronika  

Stoláriková, Mgr. Nikol Tomanová 

  

              Vyučujúce CUJ v prvom polroku školského roka 2020/2021 pracovali na skvalitnení 

vyučovacieho procesu dištančnou formou s cieľom zatraktívniť ho pre žiakov a rozvíjať ich 

kompetencie a zručnosti v oblasti učenia sa cudzích jazykov – anglického, nemeckého, 

ruského a španielskeho. Využívanie inovatívnych metód a foriem výučby sa stalo pevnou 

súčasťou vyučovania cudzích jazykov, zvýšenú pozornosť vyučujúce CUJ venovali rozvíjaniu 

jazykových zručností a kompetencií žiakov tréningom a drilom s ohľadom na rôzne štýly 

učenia sa žiaka a jeho schopnosti a druh inteligencie, na monitorovanie prípravy žiakov          

na vyučovanie a využívanie didaktickej techniky a implementáciu digitálnych a 

komunikačných technológií do vyučovacích hodín, viedli žiakov k tvorivej aktivite, 

zodpovednosti a samostatnosti v práci a k slobode prejavu a myslenia, vo výchovno-

vzdelávacom procese viedli žiakov systematicky k uvedomovaniu si potreby autonómneho 

učenia sa ako efektívneho prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja. Vyučujúce CUJ 

motivovali žiakov k učeniu sa podporovaním rozvoja ich individuálneho učebného potenciálu, 

rozvíjali ich kľúčové kompetencie s dôrazom na rozvoj kritického myslenia a digitálnej 

gramotnosti, zabezpečili plynulý vedomostný prechod žiakov zo základných škôl  do prvého 

ročníka strednej školy v oblasti vyučovania cudzích jazykov a dôraz kládli               na 

sebahodnotenie žiakov, na rozvíjanie jazykového prejavu, na vlastnú tvorbu a rozvíjanie 

schopnosti argumentovať, ako aj na prácu s informáciami. 

            Počas prezenčného vyučovania, ale aj v období dištančnej výučby používali moderné 

učebnice odporúčané MŠ SR  a doplnkové výučbové prostriedky k nim, aplikovali činnostne 

zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov, viedli žiakov k samoštúdiu, 

zameriavali sa na témy, ktoré boli z oblastí enviromentálnej a mediálnej výchovy, zapájali 

žiakov do predmetových olympiád a vedomostných súťaží, viedli žiakov k samostatnému 

štúdiu využívaním rôznych vzdelávacích programov prostredníctvom internetu, sledovaniu 

filmov v CUJ,  k čítaniu literárnych diel v CUJ a k hľadaniu logických štruktúr v texte, 

zamerali sa na aktívne precvičovanie gramatiky formou písania rôznych slohových prác 

a kratších slohových útvarov. Vyučujúce umožnili žiakom štúdium pomôcou aplikácií 

uľahčujúcich samoštúdium cudzieho jazyka /alphie app, alf interaktívna škola a pod./. 

                                                       

SEPTEMBER 
- 27.8.2020, spoločné zasadnutie PK CUJ a SVP, rozdelenie a schválenie úloh na šk. rok, 

príprava a schválenie plánu aktivít a súťaží, zjednotenie a schválenie tematických 

výchovno-vzdelávacích plánov, príprava aktivít na oslavu Európskeho dňa jazykov 

(26.9.), schválený termín realizácie vstupných testov z CUJ, zodp. Mgr. Amanová, 

- 25.9., Európsky deň jazykov organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou, 

rozhlasové okienko (zodp. Mgr. Amanová) na podporu učenia sa cudzích jazykov 

a pochopenia priaznivého multikultúrneho prostredia v škole na vyučovaní s cieľom 

pomôcť žiakom uvedomovať si nevyhnutnosť porozumenia iným kultúram, realizované 

interaktívne aktivity pre žiakov na hodinách CUJ pod názvom: „Ako som na tom 

s jazykovými znalosťami?“ - Amanová, Stoláriková, Pastulová, Tomanová, 

 



 

 

OKTÓBER 
- príprava online školského kola OAJ cez MSTeams, odborná komisia ústnej časti OAJ, 

Amanová, Stoláriková, Pastulová, 

 

NOVEMBER          
- realizácia a vyhodnotenie online školského kola OAJ cez MSTeams, zodp. Amanová, 

- zaslanie výsledkových tabuliek a prihlášky na obvodové kolo OAJ, zodp. Stoláriková, 

víťazka: Sidónia Karabinošová, II.B, 

- príprava, realizácia, vyhodnotenie školského kola ONJ a zaslanie prihlášky, zodp. 

Tomanová, víťazka školského kola: Klaudia Guľaková, III.B, 

- prihláška žiakov do celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert Geniality Show, zodp. 

Amanová, 

- 6.11.2020, online zasadnutie PK CUJ cez MSTeams, vyučujúce CUJ zhodnotili priebeh a 

metódy dištančného vzdelávania, vyučujúcim CUJ bola zadaná úloha preštudovať si 

Pokyny k MS 2021 a zhodnotiť stav spracovania maturitných zadaní  pre obe úrovne B1 a 

B2 a ukončiť ich prepracovanie do konca januára 2021. 

 

 

DECEMBER 
- príprava, realizácia a vyhodnotenie cvičných maturitných testov Oxford v maturitnom 

ročníku, Amanová, 

 

JANUÁR 

- úprava maturitných zadaní z anglického jazyka pre úroveň B1, Amanová, Stoláriková, 

Pastulová, Černajová, 

 

FEBRUÁR 

- spracovanie obsahovej náplne predmetu OJP, Amanová,  

- 04.02.2021 – AFS Interkultúra - medzinárodná súťaž „Prečo sa učím rusky“, Černajová,  

- 10.02.2021 – KOLOPRES – komunikácia s ruským tímom, príprava a realizácia 

prezentácie o Slovensku a Prešove pre ruských študentov, Černajová,  

- 17.02.2021 – školské kolo ORJ v kategórii B1 – slovenskí žiaci, B3 – ukrajinskí žiaci, 

Černajová,  

 

MAREC 

-     preklad resumé na SOČ, Amanová, Stoláriková, 

-    15.03.-18.03.2021 – kompletizácia maturitných zadaní, Amanová, Stoláriková,  

-    konzultácie pre žiaka Andrejka (II.A) – projekt prihlásený do celoslovenskej súťaže   

     Junior Web, Amanová, 

-    12. 03.2021 – KK ORJ – členka poroty, Černajová, 

-    príprava prezentácií obhajoby SOČ, nácvik, Černajová,  

-    29.03.2021 – NATURPACK - online exkurzia-recyklácia PET fliaš Greentech Slovakia  

     BB, Černajová, 

 

APRÍL 

-   14.04.2021 - Za poznaním do Ruska - informácie pre žiakov 4.roč. o možnosti štúdia                  

na ruských univerzitách, online prezentácia ruských VŠ, Černajová,   

 

MÁJ 

-    organizácia rozlúčky štvrtákov, Stoláriková,  



 

 

-  14.5.2021, koordinácia celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show online formou,    

   Amanová,  

-    oprava testov prijímacích skúšok, Amanová,  

-   oprava prezentácií žiakov v cudzom jazyku na Nápad predáva, všetky vyučujúce CUJ,  

-   koordinácia žiakov III.B na školskú súťaž Nápad predáva, Stoláriková, 

 

JÚN 

-   2.6.2021, návšteva Evanjelického kolégia v Prešove s III.B triedou, Amanová,  

-   3.06.2021 – Ekozber – odvoz vrchnákov z plastových fliaš, Černajová, 

-  spracovanie výsledkov za školu, príprava cien a diplomov, koordinácia celoslovenskej 

súťaže Expert Geniality Show, Amanová, 

Titul TOP EXPERT – 9 žiakov: Jakub Trebuňák (IV.B), 3. miesto, Annamária 

Vataščáková (III.C), 13. miesto, Henrieta Antalová (III.C), 19. miesto, Sofia Redajová (III.C), 

21. miesto, Janka Beňová (II.A), 37. miesto, Veronika Harajdová (III.A), 55. miesto, Henrieta 

Golisová (II.A), 71. miesto, Tamara Aronová (II.B), 78. miesto, Ivana Ferková (III.B), 86. 

miesto.  

V konkrétnych témach máme v prvej tridsiatke na Slovensku týchto Expertov:  

Od Dunaja k Tatrám: 2.miesto – Jakub Trebuňák, 9.miesto – Veronika Harajdová, 

12.miesto – Janka Beňová, 13.miesto – Annamária Vataščáková, 14.miesto – Henrieta 

Antalová, 18.miesto – Sofia Redajová,  

Do you speak English?: 19.miesto – Sidónia Karabinošová,  

Mozgolamy: 16.miesto – Henrieta Golisová,  

Tajomstvá prírody: 5.miesto – Tamara Aronová, 28.miesto – Janka Beňová,  

Svetobežník: dve 4.miesta – Sofia Redajová + Annamária Vataščáková, 8.miesto – 

Henrieta Antalová, 26.miesto – Ivana Ferková,  

Góly, body sekundy: 3.miesto – Jakub Trebuňák.  

-  10.6.2021, oprava resumé a prezentácií na Nápad predáva v AJ, člen hodnotiacej komisie,  

Amanová,  

-   7. – 10. 6. 2021 – príprava  II.B na Nápad predáva, Černajová,  

-  14.06. – 16.06. Exkurzie s II.B : Opálové bane, Spišský hrad, Dreveník, Bardejovské 

kúpele, Hervartov, Černajová.   

 

-  údaje o predmetovej komisie odborných ekonomických predmetov  

 

Zloženie členov:  

1. vedúca - Ing. Džoganíková 

2. členovia - Ing. Drábová, Ing. Kočárová, Ing. Mgr. Miklušová, Ing. Onderková,  Mgr. 

Šebejová E., Mgr. Šebejová J.,  Ing.  Vrabeľ.                              

Ostatní učitelia vyučujúci OEP spolupracujú s PK OEP podľa potreby. 

 
SEPTEMBER 

- Vypracovanie, úprava a prepis TP do Edupage na nový šk. rok: – všetci členovia PK OEP, 

- Do TP v predmete Ekonomika v 1. a 2. ročníku, aj v predmete Geografia CR bol 

zapracovaný nový spôsob výučby - systém vzdelávania  eduScrum, zodpovedná Ing. 

Kočárová, 

- Inovácia odborných predmetov školských vzdelávacích programov, 

- Zapracovanie zmien v UP št. odborov ŠP, EL a MRCR do TP s účinnosťou od 2.9.2020, 

-  Vypracovanie dokumentácie o činnosti PK OEP: analýzy, plány... Ing. Džoganíková, 



 

 

-  Vypracovanie dohôd  a tlačív pre odbornú prax žiakov 4.ročníkov: IV.B ŠP Mgr. 

Šebejová J.,  IV.C /EL Ing. Džoganíková, IV.C /MRCR Ing. Kočárová,  termín: 5.10.-

16.10.2020,  

-  Administratíva spojená s organizáciou povinnej praxe triedy 2.B - výber a výdaj peňazí, 

posielanie info rodičom, vyúčtovanie, ..: vedúca odb.praxe Ing. Mgr. Miklušová, 

ped.dozor PaedDr.  Černajová,  

-  Vybavovanie pracovísk pre tretie ročníky  triedy: III.B ŠP, III.C  MRCR  - dohodnutie 

spolupráce firiem a školy pre šk. rok 2020/2021  - praktiká vo firme. Vyhotovenie zmlúv 

pre Praktiká  vo firme  pre žiakov III.B /ŠP/, III.C/MRCR/: Ing. Popík, MBA,  Mgr. 

Šebejová J., 

-  Koordinácia práce členov PK OEP pri zadeľovaní maturitných tém a vyučujúcich - 

konzultantov pre žiakov IV.B a IV.C:  Ing. Džoganíková. Konzultanti mat.prác žiakov 

IV.C EL: Ing. Mgr. Miklušová, Ing. Onderková, Mgr. Šebejová J., Ing. Vrabeľ, 

-  Ing. Onderková - činnosť: koordinátorka IT Akadémie, zapisovateľka na pedagogickej 

rade.  

 

OKTÓBER 
-  Zabezpečenie odb. praxe 4.roč. - vyhotovenie zmlúv pre odbornú prax,  kontrola 

absolvovania odbornej praxe žiakov:  Mgr. Šebejová J., Ing. Džoganíková, Ing. Kočárová. 

V súvislosti s opatreniami MŠVVaŠ SR ku COVID-19 a nariadením dištančného štúdia 

na stredných školách bola odborná prax žiakov IV.B. a IV.C  dňa 9.10. ukončená a od  

12.10.2020 ju žiaci realizovali dištančnou formou vyučovania,  

-  Pedagogický dozor počas odb. praxe II.B triedy, MRCR 5.10. – 8.10.2020: Ing. Mgr. 

Miklušová, PaedDr.  Černajová,  

 
NOVEMBER 

- V mesiaci novembri sa uskutočnila celoslovenská informatická súťaž i-bobor. V tomto šk. 

roku sa konala súťaž mimoriadne formou „online“. Za našu školu sa súťažilo 7 žiakov.  

Koordinátor súťaže: Ing.  Vrabľová, 

- Ing. Onderková: koordinácia aktivity žiakov v rámci národného projektu IT Akadémie, 

zaujímavé témy z IT prostredia: ako sa v dnešnom online svete môžu žiaci chrániť na 

internete a sociálnych sieťach  (Ponuka IT Čajovní), 

- 6.11. 2020 zasadnutie PK OEP, ktoré sa uskutočnilo cez aplikáciu MS Teams. Návrhy 

inovácie tém TČ a PČ MS pre št. odbor ŠP a EL, návrhy inovácie materiálov k PČ MS 

/šablóna mat.práce, smernica/. Návrhy na riešenie v zlepšení študijných výsledkov žiakov, 

analýza účinnosti návrhov nových metód a spôsobov dištančného vzdelávania, 

merateľnosť účinnosti nových postupov a metód vo vyučovaní počas pandémie Covid – 

19, 

- info o projekte 5 peňazí: (www.5penazi.sk.): je to informačný a vzdelávací portál, jedným 

z jeho pilierov je spolupráca so školami, podpora  finančného vzdelávanie žiakov, 

študentov a učiteľov, 

- Ing. Vrabeľ: koordinátor činnosti  firiem JA Slovensko:  ukončenie študentskej firmy 

ELYGROUP, vyradenie z obchodného registra a realizácia nových študentských firiem z 

III.B  - ROYAL, š.f.  a SIXMINDS, š.f., 

 

DECEMBER 

-  Ekonomická olympiáda, celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, určená 

študentom stredných škôl. Prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí 

študentov v tomto odbore.  Do 4. ročníka EO sa zapojili všetci žiaci našej školy. 

Koordinátori EO na našej škole: Ing. Popík, MBA, Ing.Džoganíková. Testovanie žiakov 

http://www.5penazi.sk/


 

 

v jednotlivých triedach zabezpečili vyučujúci – členovia PK OEP. Do krajského kola 

postupujú 50 najúspešnejší žiaci Prešovského kraja. Medzi tými najúspešnejšími sú aj 3 

žiaci našej školy Filip Krajňák, Jakub Trebuňák a Jaroslava Fignárová. Krajské kolo 

Ekonomickej olympiády sa bude konať vo februári 2021 prezenčnou formou. 

- Porada vedúcich PK 1.12.2020 – problémy dištančného vzdelávania, prekonzultovanie 

plnenia tematických plánov,  

- Aj v tomto školskom roku sa naša škola prihlásila  do ďalšej celoslovenskej súťaže 

Finančná olympiáda. Je to finančno-vedomostná súťaž pre stredoškolákov, 

usporiadateľom a organizátorom súťaže je Nadácia PARTNERS. Vyučujúci 

ekonomických predmetov PK OEP uskutočnili testovanie FO  žiakov jednotlivých tried. 

Koordinátori súťaže: Ing. Popík, MBA, Ing. Džoganíková, 

- dňa 2.12.2020 sa uskutočnilo  elektronické testovania žiakov 1. ročníka z predmetov 

matematika a slovenský jazyk. Všetci žiaci sa testovali ONLINE, koordinátor: Ing. 

Onderková, 

- Dňa 4.12.2020 sa učitelia OEP, členovia PK OEP: Ing. Popík, MBA, Ing. Džoganíková, 

Ing. Kočárová, Ing. Mgr. Miklušová, Mgr. Šebejová J., a Ing. Vrabeľ zúčastnili 

odborného seminára  Finančná odysea. Školiteľom bol MUDr. M.Pavlík, autor tejto 

edukačnej hry. Cieľom seminára bol rozvoj profesijných kompetencií učiteľov pri 

implementácii požiadaviek NŠFG do výchovnovzdelávacieho procesu,  

- Ing. Džoganíková: koordinácia práce na zapracovanie tém z právnej náuky  do MZ TČ pre 

EL a ŠP spolu s Ing. Drabovou  a Mgr.  Šebejovou J., 

- Ing. Džoganíková: vypracovanie zoznamu dominantných predmetov pre 4.roč. pre ŠP 

a EL, a vypracovanie zadania prác pre členov PK OEP: práca „na doma“ v dňoch 21.-

22.12.2020. 

 

JANUÁR 

-  SOŠ podnikania sa zapojila do projektu Rozbehni sa!. V spolupráci s iniciatívou Rozbehni    

sa! prináša žiakom školy možnosť absolvovať podnikateľskú prípravku, bezplatný online 

kurz, ktorý im pootvorí dvere do sveta úspešného rozbiehania biznis 

nápadov. Ambasádorkou za našu školu je Ing. Mgr.  Miklušová.  

- Členovia PK OEP, učitelia ekonomických predmetov – príprava žiakov 4.ročníkov na 

maturitné skúšky, konzultácie pre maturantov pri vypracovaní maturitných prác na PČ 

MS, 

- Kontrola a úprava maturitných zadaní pre PČ a TČ MS pre študijné odbory: Škola 

podnikania a  Ekonomické lýceum – všetci členovia PK OEP,  

- info o súťaži: Investičná liga 2021 – Nauč sa investovať online zadarmo a vyhraj! Je to 

súťaž o najlepšieho investora, kde  úlohou žiaka je najlepšie zhodnotiť fiktívnych 

100 000EUR investovaním na akciovom trhu, 

- Ing. Džoganíková: vypracovanie správy o činnosti PK OEP za 1.polrok šk.roku 

2020/2021. 

 

FEBRUÁR 

- stretnutie vedúcich PK SOŠP dňa 3.2.:  kontrola a úprava UP pre št.odbory ŠP a EL pre 

šk.rok 2021/2022 

- Ing. Džoganíková: aktualizácia a úprava dokumentácie k mat.skúškam pre št.odbor ŠP 

a EL, v spolupráci s Ing.M.Drabovou a Mgr. Šebejovou zapracovanie tém z právnej náuky 

do mat.zadaní TČ MS v obidvoch št.odboroch, 

- členovia PK OEP: konzultácie k maturitným prácam žiakov a k prácam SOČ, 

- Ing. Onderková vypracovala zápisnicu z MPR - 5.2.2021. 

 



 

 

MAREC 

- Ing.Popík, MBA a Ing. Džoganíková: aktualizácia predmetov pre aritmetický priemer 

známok z PČOZMS a TČOZMS v školskom roku 2020/2021 v študijných odboroch ŠP 

a EL,  

- Ing. Džoganíková: príprava podkladov pre zasadnutie PK OEP a MRCR  (30.3.2021), 

- Ing. Mgr. Miklušová: práca na projekte: „Rozbehni sa“, registrácia žiakov II.A,  

- členovia PK OEP: konzultácie k maturitným prácam žiakov a k prácam SOČ, 

- Ing.Vrabeľ: umiestnenie článkov na webovú stránku školy, úprava kritérií pre prijímacie 

konanie do prvého ročníka, príprava komisionálnych skúšok. 

 
APRÍL 

- všetci členovia PK OEP: práca so žiakmi jednotlivých tried všetkých št.odborov  na 

projekte Rozbehni sa – realizácia inštruktáže, registrácia žiakov,  kontrola certifikátov,  

- Ing.Džoganíková, Mgr. Šebejová J.: kompletizácia a hodnotenie maturitných 

(ročníkových) prác žiakov 4.ročníka št.odbor EL a ŠP, 

- Ing. Onderková: Informácia o dennom IT tábore – Online škola manažérskych a IT 

zručností, ktorý pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre žiakov stredných 

škôl v rámci národného projektu IT akadémia, 

- Ing. Onderková: príprava akčného plánu digitálnej transformácie školy do r. 2024, 

príprava vzorových podkladov pre spracovanie tabuľky „Rozvíjanie digitálnych 

kompetencií v rámci jednotlivých predmetov“ – do akčného plánu digitálnej 

transformácie,  

- za ekon.predmety v št.odbore ŠP a EL vypracovala údaje do tabuľky Rozvíjanie 

digitálnych kompetencií v rámci predmetov Ing. Džoganíková, 

- Ing. Onderková: Informácie pre učiteľov o ponuke webinárov pre  on-line vzdelávanie 

z IT Akadémie,  zápisnica z PR – 15.4.2021, 

- Ing.Vrabeľ: starostlivosť o webovú stránku školy, doplňovanie článkov, úprava stránky. 

 
MÁJ 

- dňa 6.5. sa uskutočnil úvodný „míting“ na Rozbehni sa.sk. Za PK OEP sa ho zúčastnili: 

Ing. Popík, MBA, Ing. Džoganíková, Ing. Kočárová,   Ing. Mgr. Miklušová, 

- Ing. Mgr. Miklušová pripravila on line výstavu žiackych prác z podnikateľského 

prostredia, tiež pracovala na príprave žiakov na Biznis fórum, 

- Ing. Vrabeľ a Mgr. Šebejová J. v spolupráci s ostatnými členmi PK pracovali na príprave 

a organizačnom zabezpečení celoškolskej súťaže Nápad predáva: spracovanie 

a umiestnenie letáčikov do každej triedy, príprava a tlačenie šekov pre všetkých žiakov 

a učiteľov, príprava diplomov podľa nových kategórií, spracovanie zoznamu študentských 

firiem, 

- pre odbornú prax žiakov II.A a III.B podklady pre prax žiakov  – tlač oslovujúcich listov, 

potvrdenie praxe a priebežné spracovanie dohôd zabezpečili Ing. Vrabeľ a Mgr. Šebejová 

J., 

- prácu na  Likvidácii odborných učební pre odevnú tvorbu umeleckého odboru odevný 

dizajn (učebňa č. 513, č. 510), kontrolu strojov, a odvoz príslušenstva do skladu strojov 

zabezpečil Ing. Vrabeľ. 

- spracovanie aktualít zo života školy a ich umiestnenie na webovú stránku zabezpečil 

Ing.Vrabeľ. 

 

JÚN 

- Ing. Džoganíková a Ing. Kočárová: príprava podkladov pre koncoročné zasadnutie PK 

OEP a MRCR, ktorá sa uskutočnila dňa 1.7. 



 

 

- Ing. Mgr. Miklušová zabezpečila prezentáciu nápadov žiakov v projekte Rozbehni sa 

(online s p. Kováčom), 

- Ing. Mgr. Miklušová spolu s Ing. Kočárovou a PaedDr. Černajovou organizačne 

zabezpečili odbornú prax žiakov I.B v termíne 14.6-18.6.2021, 

- dňa 10.6. sa uskutočnila celoškolská súťaž „Nápad predáva 2021“, jej IX. ročník. Na 

realizácii súťaže sa podieľali všetci členovia PK a tiež všetci vyučujúci. Organizačne 

súťaž zabezpečili Ing. Vrabeľ a Mgr. Šebejová J.: príprava telocvične, ozvučenie 

telocvične, spracovanie výsledkov, tlačenie a zalievanie diplomov, upratanie telocvične, 

spracovanie článku na školské stránky... Cieľom súťaže Nápad predáva bolo už tradične 

podporiť nové myšlienky a podnikateľské nápady našich žiakov. Aj keď boli v tomto roku 

podmienky na prípravu súťaže zložitejšie, do súťaže sa zapojilo 16 súťažných tímov 

z jednotlivých tried a prezentovali pekné a nápadité projekty. 

- Ing.Vrabeľ zrealizoval mimoriadnu inventarizáciu všetkých odborných učební a kabinetov 

na 5. poschodí, kontrolu a evidenciu majetku, a tiež spracovanie aktualít zo života školy, 

ich umiestnenie na webovú stránku, 

- Ing. Onderková uskutočnila kontrolu dokladov občianskeho združenia Mladý tvorca a 

vypracovala Zápisnicu z PR – 24.6.2021.  

 

- údaje o predmetovej komisií odborných predmetov CR 
 

V školskom roku 2020/2021 pracovala PK odborných predmetov CR v zložení: Ing. 

Kočárová Jana, RNDr. Ing. Vavreková Mária, Ing. Mgr. Miklušová Anna, Ing. Onderková 

Mária, Mgr. Leláková Martina, Mgr. Šebejová Jana.  

Členovia PK OPCR spolupracujú s Ing. Džoganíkovou - vedúcou PK ekonomických 

predmetov a členmi tejto PK v rámci konzultácií ekonomických predmetov, prípravy praxí, 

maturitných zadaní, odborných súťaží a tvorby projektov. Neformálna spolupráca je aj 

s členmi iných PK. Zameranie študijného odboru MRCR sa úzko spája s geografiou, 

ekologickými témami, telesnou výchovou, športom a umením.  

V 1. polroku šk. r. 2020/2021 sa uskutočnili dve zasadnutia PK, a to v dňoch 26.8.2020 

a 6.11.2020. Na prvom zasadnutí PK boli riešené úpravy UP študijného odboru MRCR, 

prekonzultovanie, inovácia obsahu a schvaľovanie tematických plánov, zabezpečenie 

odbornej praxe. Ďalej bol odsúhlasený časový harmonogram odborných praxí žiakov MRCR, 

boli podané návrhy na prípravu PČOZMS a tvorbu maturitných zadaní, inovácie maturitných 

tém TČOZMS a PČOZMS. Tiež boli riešené návrhy na reprezentáciu školy, návrhy zapojenia 

do súťaží a odborných exkurzií, informácie o krúžkoch. Na zasadnutí v novembri boli 

odsúhlasené formy PČOZMS pre triedu IV.C -  odbor MRCR. Ďalej bola hodnotená odborná 

prax žiakov IV.C triedy, boli riešení integrovaní a problémoví žiaci 4. ročníka, zdieľali sa 

skúsenosti z dištančnej formy výuky. Členovia PK OPCR priebežne kontrolovali a 

prehodnocovali maturitné témy TČOZMS pre šk. r. 2020/2021 a po vzájomnej konzultácii 

pripravili ich aktualizáciu. 

V 2. polroku šk. r. 2020/2021 sa uskutočnili dve zasadnutia - a to v dňoch 30.3.2021 

a 1.7.2021. V marci sa na zasadnutí PK prostredníctvom MS Teams dohodli predmety pre 

aritmetický priemer k maturitnej známke z TČOZMS a PČOZMS pre št. odbor MRCR. Ďalej 

sa diskutovalo o vyučovacom procese vo všetkých ročníkoch, o návrhoch na prípravu PČ MS 

a tvorbu maturitných zadaní, inováciách tém TČ a PČMS, o súťaži Nápad predáva, o pláne 

súťaží a odborných exkurziách a praxiach. V júli sa vyhodnotili maturitné skúšky žiakov 

odboru, úroveň vedomostí žiakov, vyhodnotili sa výsledky fungovania predmetovej komisie 

za 2. polrok školského roka, vyhodnotili sa maturitné projekty, zapojenie žiakov do súťaží. 

Ďalej členovia zhodnotili odbornú prax žiakov, vyhodnotilo sa uplatňovanie metódy 

EduScram vo výučbe. Na stretnutí sa prekonzultovali návrhy k maturitným zadaniam pre 



 

 

nový školský rok, návrhy k odborným praxiam, návrhy ku školeniam  a súťažiam pre budúci 

školský rok.  

 

Členovia PK plnili uvedené úlohy, pripravili a realizovali nasledujúce podujatia: 

 

SEPTEMBER 

- Tvorba tematických plánov – všetci členovia PK podľa jednotlivých ročníkov, tried 

a predmetov, vypracovanie požadovaných dokumentov pre nový školský rok 

- Príprava zmlúv pre odbornú prax žiakov 4. roč. v odbore MRCR a hodnotenie súvislej 

odbornej praxe, organizačné pokyny, inštrukcie k písaniu správ – Ing. Kočárová 

- Príprava odbornej učebnej praxe žiakov 2. roč. v odbore MRCR – komunikácia 

s majiteľmi zariadení  vo Vysokých Tatrách,  dohodnutie exkurzií, organizácia celej 

praxe, príprava programu, pokynov pre žiakov, výber zálohy, poučenie žiakov, 

oboznámenie s pravidlami na praxi, dokumentácia pred odchodom na odbornú prax – Ing. 

Mgr. Miklušová + PaedDr. Černajová 

- Zadelenie žiakov 2. a 3.roč. do bufetu a na vrátnicu v 1.polroku šk. r. 2020/2021 – Ing. 

Kočárová 
- Organizačné zabezpečenie rozdielových skúšok – vypracovanie harmonogramu skúšok 

pre žiakov Natáliu Poľanskú a Jakuba Miháľa z II.B triedy a Dáriusa Onofreja z III.C 

triedy – Ing. Kočárová 

- Komunikácia s predsedníčkou OZ Vidiecky parlament p. Behanovskou, príprava 

organizačného zabezpečenia pre účasť školy na Dni vidieka v Slovenskom parlamente - 

RNDr. Ing. Vavreková 
- Propagácia barmanského kurzu, nábor, zabezpečenie besedy a prezentácie kurzu pánom 

Majorošom, certifikovaným barmanom Slovenska v triedach druhých a tretích ročníkov 

našej školy – Ing. Popík 

 

OKTÓBER 

- Realizácia odbornej praxe žiakov II.C triedy, zodpovednosť za dokumentáciu, organizácia 

práce žiakov na praxi, komunikácia s manažérmi hotelov Black Stork Golf, Grand hotel 

Praha, Panorama, s Krajským múzeom v Prešove, realizácia exkurzií, reprezentácia školy, 

propagácia praxe na webovej stránke školy  – Ing. Mgr. Miklušová + PaedDr. 

Černajová 

- Realizácia rozdielových skúšok žiakov: Natálie Poľanskej (II.B trieda) a Dáriusa Onofreja 

(III.C trieda)  – zadanie tém žiakom z predmetov Technológia služieb CR, Geografia CR, 

Dejiny kultúry, vypracovanie testov skúšajúcimi, zaslanie žiakom, online a telefonická 

komunikácia členov komisie, hodnotenie žiakov,  vypracovanie záznamov o skúške – Ing. 

Mgr. Miklušová, Ing. Kočárová, RNDr. Ing. Vavreková, Mgr. Leláková, Mgr. 

Mravec, Ing. Popík, Ing. Onderková 

- Vyzdvihnutie v MIC a vypísanie Certifikátov o prekročení 49. rovnobežky pre žiakov I.B, 

spracovanie info na web. - RNDr. Ing. Vavreková 

- Príprava a komunikácia so žiakmi a organizátormi na online konferenciu Vízie pre 

atraktívnejší vidiek - XI. ročník Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku - RNDr. Ing. 

Vavreková 

 

NOVEMBER 

- Realizácia rozdielových skúšok žiakov: Natálie Poľanskej  a Jakuba Mihaľa (II.B trieda)  

– zadanie tém žiakom z predmetu Dejiny kultúry, vypracovanie testov skúšajúcimi, 

zaslanie žiakom, online a telefonická komunikácia členov komisie, hodnotenie žiakov,  

vypracovanie záznamov o skúške – Ing. Kočárová, Mgr. Leláková, Ing. Popík 



 

 

- Komunikácia so žiakmi IV.C triedy, odbor MRCR -  oboznámenie s formou 

a témou PČOZMS, voľba riaditeľa tímu PČOZMS, určenie funkcií, oboznámenie 

s úlohami – Ing. Kočárová 

- Vypracovanie maturitných tém PČOZMS pre rok 2020/2021 – Ing. Kočárová 

- Spolupráca a kompletizácia pedagogickej dokumentácie pre žiakov, ktorí študujú podľa 

IUP  - všetci členovia PK OPCR 

- Konzultácia k prácam SOČ – v odbore CR a hotelierstvo – žiačky Kuchtová, Fedorová 

a Daráková – Ing. Kočárová 

- Online vzdelávanie v programe: Zručnosti pre úspech – pracovné stretnutie o programe 

Zručnosti pre úspech od JA SLOVENSKO – Ing. Kočárová 

 

DECEMBER 

- Realizácia rozdielových skúšok žiaka: Jakuba Mihaľa ( II.B trieda)  – zadanie tém žiakovi 

z predmetu Technológia služieb CR, vypracovanie testov skúšajúcimi, zaslanie žiakovi, 

online a telefonická komunikácia členov komisie, hodnotenie žiaka,  vypracovanie 

záznamov o skúške – Ing. Kočárová, Ing. Mgr. Miklušová, RNDr. Ing. Vavreková 

- Hodnotenie správ, konzultovanie a známkovanie odbornej praxe žiakov IV.C triedy, 

odbor MRCR – Ing. Kočárová 

- Úprava maturitných tém a otázok TČOZMS v odbore MRCR, aktualizácia zadaní, 

príprava tém pre žiakov na opakovanie učiva za celé štúdium  - Ing. Kočárová, Ing. Mgr. 

Miklušová, RNDr. Ing. Vavreková, Ing. Onderková, Mgr. Leláková, Ing 

Džoganíková, Mgr. Šebejová. 

- Online stretnutie a koordinácia žiakov IV.C triedy, odbor MRCR k PČOZMS a riešenie 

operatívnych úloh so žiakmi v rámci zadanej témy MS – RNDr. Ing. Vavreková a Ing. 

Kočárová  

- Informovanie a motivovanie žiakov k zapojeniu sa do Ekonomickej olympiády 

a Finančnej olympiády (triedy I.B, II.B, III.C, IV.C) realizácia školského kola 

Ekonomickej olympiády – všetci členovia PK 

- Realizácia  Finančnej olympiády (trieda IV.C) –   Ing. Onderková, Mgr. Šebejová 

 

JANUÁR 

- Práca na projekte Rozbehni sa, absolvovaný webinár o tomto projekte – Ing. Mgr. 

Miklušová 

 

FEBRUÁR 

- napísanie projektu "V triede, v meste a v prírode" na výzvu Digitálna škola od Reifeisen 

Bank - RNDr. Ing. Vavreková  

- realizácia projektu Rozbehni sa! , komunikácia s partnerom  – Ing. Mgr. Miklušová 

- konzultovanie maturitných prác, riešenie PČOZMS, upravovanie maturitných tém 

TČOZMS – všetci členovia 

- konzultovanie SOČ – oblasť: CR, gastronómia a hotelierstvo - náučný chodník Jonáša 

Záborského v Župčanoch, upravovanie formálnej stránky TČOZMS – Ing. Kočárová 

 

MAREC 

- Kompletizácia TČOZMS a PČOZMS za odbor MRCR, výber predmetov pre aritmetický 

priemer PČOZMS, TČOZMS - všetci členovia PK 

- Konzultovanie PČOZMS- písomná komunikácia so žiakmi IV. C triedy, odbor MRCR  

oprava teoretickej časti prác, usmernenie pri písaní praktickej časti - priebežná kontrola 

stavu prác - Ing. Kočárová a Ing. RNDr. Vavreková 



 

 

- Účasť na pracovnej porade JA SLOVENSKO - Zručnosti pre úspech, informovanie 

o súťažiach, podmienke vydania  certifikátov za program -  Ing. Kočárová 

- Komunikácia s p. Pačutom z firmy Stageman o realizácii online prednášky o animačných 

službách - Ing. RNDr. Vavreková 

- Eurofondue - prihlásenie žiačok na súťaž – Daráková, Kuchtová a Fedorová z II.B (Návrh 

NCH v Župčanoch) – Ing. Kočárová 

 

APRÍL 

- Koordinácia žiakov pri tvorbe maturitného projektu Deň v Kamenici, účasť na poradách, 

konzultovanie, usmernenie, priebežné kontroly, oprava a hodnotenie prác žiakov IV.C 

triedy, odbor MRCR - Ing. Kočárová a Ing. RNDr. Vavreková 

- Realizovanie komisionálnej skúšky (7.4.2021) pre  žiakov 2.ročníka, odbor MRCR, trieda 

2.B -  Ivan Maior, Dumen Nazar - z predmetu OPX - odborná prax - Ing. Kočárová, Ing. 

Mgr. Miklušová, Ing. Popík 

- 15.4.2021 - účasť na prezentácii o animačných službách s informáciou o animačnom 

kurze pre žiakov, trieda 2.B - spoločnosť STAGEMAN, info o zrealizovanej akcii na 

stránke školy -  Ing. Kočárová a Ing. RNDr. Vavreková 

- Účasť na celoslovenskej súťaži SOČ v Trenčíne (26.4.2021 - 30.4.2021)  - člen 

hodnotiacej komisie SOČ v odbore 08 Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia  - Ing. 

Kočárová 

- Informovanie žiakov III.C o projekte SIR, zapojenie žiakov do certifikácie - Ing. 

Kočárová  

- Súťaž ROZBEHNI SA! - zapojenie tried do súťaže - všetci členovia PK 

 

MÁJ 

- Administrácia na prijímacích skúškach  - všetci členovia PK 

- Príprava zoznamu žiakov do bufetu a na miesto 1.kontaktu - Ing. Kočárová 

- Príprava žiakov na súťaž Eurofondue (Daráková, Fedorová, Kuchtová 2.B), účasť na 

online workshope Eurofondue v Košiciach (TUKE)  s triedou 2.B, článok o podujatí na 

stránke školy, RNDr. Ing. Vavreková, Ing. Kočárová 

- Propagácia kurzov na škole - barmanský kurz, animátorský kurz - Ing. Kočárová, Ing. 

Popík 

- Článok o hodine Eduscrum - moderné vyučovanie na našej škole - propagácia školy - Ing. 

Kočárová 

- Organizácia praxe 3.C triedy, informovanie, tlač podkladov na prax, zber informácii od 

žiakov, vypisovanie zmlúv, komunikácia so žiakmi - Ing. Kočárová 

- Účasť na seminári k projektu Interreg "Svätomariánska cesta - Svetlo z východu", 

propagácia školy a študijného odboru MRCR - RNDr. Ing. Vavreková 

- Príprava žiakov na Biznis fórum, zúčastnenie online výstavy žiackych prác - 

podnikateľské prostredie, meeting s p. Kováčom a p. Lorkovou z projektu Rozbehni sa! - 

Ing. Mgr. Miklušová 

- Príprava žiakov na súťaž Nápad predáva - všetci členovia 

 

JÚN 

- Tvorba programu odbornej praxe pre I.B triedu - odbor MRCR, tvorba harmonogramu, 

kontaktovanie podnikateľov, zariadenia CR, BOZP, zabezpečenie odbornej stránky na 

odbornej praxi, pedagogický dozor  na odbornej praxi  v týždni 14.6. - 18.6.2021 -, 

hodnotenie - Ing. Mgr. Miklušová a Ing. Kočárová 

- Spracovanie zmluv pre odbornú prax III.C triedy, administrácia o praxi, hodnotenie 

žiakov - Ing. Kočárová 



 

 

- Účasť na celoškolskej súťaži Nápad predáva - konzultovanie, hodnotenie - všetci členovia 

PK 
- Zabezpečenie prezentácie nápadov žiakov v projekte Rozbehni sa -  online stretnutie s p. 

Kováčom - Ing. Mgr. Miklušová 

- Organizačné zabezpečenie triednických hodín v teréne ( návšteva múzeí, historických 

pamiatok centra Prešova, návšteva Košíc ) - Ing. Onderková, Ing. Mgr. Miklušová 

- Info o Dni narcisov na stránke školy – RNDr. Ing. Vavreková 

 

Priebežne od septembra 2020  

- Vzájomné konzultácie, online stretnutia s vyučujúcimi odborných predmetov 

a s vyučujúcimi z rôznych predmetových komisií – všetci členovia PK 

- Spolupráca s Ja Slovensko, realizácia online stretnutí a školení, informovanie žiakov 

o programe Zručnosti pre úspech a Podnikanie v CR – Ing. Kočárová 

- Propagácia aktivít školy na školskej webovej stránke – všetci členovia PK CR  

- Spolupráca s učiteľmi z rôznych predmetových komisií 

- Inovácia obsahu a vyučovacích metód 

- Odborná garancia prípravy žiakov na PČOZ a TČOZ MS. 
 

 

- údaje o predmetovej komisií umeleckých a ostatných odborných predmetov                             
 

Zloženie: Mgr. Martina Leláková, Ing. arch. Silvia Šillová, Mgr. Rastislav Mravec, Ing.  

     Marta Drabová a Ing. Miroslav Vrabeľ v spolupráci s učiteľmi ostatných PK     

     podľa potreby. 

 

Cieľom činnosti PK UMP bola : 

-  garancia odbornosti vyučovania umeleckých a ostatných odborných predmetov, 

-  príprava a kompletizácia maturitných zadaní pre študijné odbory DIN a ODD,  realizácia 

PČOZ MS v oboch študijných odboroch,  

-  koordinácia mimoškolských aktivít a spolupráca so subjektmi v meste Prešov (STM 

Múzeum Solivar, MsÚ Prešov - FeAD) aj v rámci celého Slovenska ( SNG – Slovenská 

národná galéria v Bratislave, TG – Tatranská galéria v Poprade), 

-  zvyšovanie odbornosti členov PK aktuálnymi informáciami, odbornou literatúrou, účasťou 

na odborných podujatiach a webminároch, 

-  zapojenie žiakov do SOČ, odborných súťaží zameraných na umenie a dizajn, prezentácia 

študijných odborov a SOŠ podnikania so šírením jej dobrého mena. 

Stanovené ciele boli splnené.  

 

AUGUST, SEPTEMBER 

-  26.08.2020 sa konalo zasadnutie PK UMP, na ktorom bol prekonzultovaný a schválený 

plán práce PK UMP, tematické výchovno-vzdelávacie plány odborných predmetov a  

návrhy na riešenie zlepšenia študijných výsledkov – všetci členovia PK UMP,  

-  zabezpečenie prípravy, dokumentácie a kontroly odbornej praxe žiakov 3.ročníka 

študijného odboru DIN v termíne 14.06.-18.06.2021 - zodpovedná Mgr. M. Leláková, - 

vypracovanie maturitných tém (záverečných prác – projektová dokumentácia, plagát a 

model objektu pre PČ MS v študijných odboroch odevný dizajn a dizajn interiéru),  

zadeľovanie  maturitných tém/konzultantov pre žiakov IV.A ODD a DIN – prácu 

vyučujúcich koordinovala Mgr. M. Leláková, zodpovední pre ODD – Ing. M. Drabová a 

Ing. M. Vrabeľ,  pre DIN – Ing. arch. S. Šillová a Mgr. M. Leláková, 

-  organizačno-materiálna príprava a realizácia prezentácie školy na Festivale architektúry a 

dizajnu  v Prešove 23.09.2020 - Mgr. Martina Leláková,  



 

 

-  organizačná príprava Ekoklubu v novom školskom roku a na dobrovoľnícke 

ekodielne v spolupráci s Grécko-katolíckou charitou Prešov (žiaci II.B a III.A) – Mgr. M. 

Leláková, 

-   príprava rozdielových KS z predmetu DEK v odbore MRCR (2. a 3. ročník) Mgr. M.  

Leláková, 

-  príprava a realizácia práce školského Klubu priateľov divadla a umenia – Mgr. M. 

Leláková, 

-   propagácia školy na pôde SNG Bratislava -  výtvarný  projekt Idol pre medzinárodnú 

súťaž MUČ SNG - Mgr. M. Leláková, 

-   konzultácie k SOČ (dizajnérske objekty a vybudovanie kultúrneho obecného centra) – 

Mgr. M. Leláková, 

-   spracovanie, tlačenie a umiestňovanie rozvrhov jednotlivých tried – Ing. M. Vrabeľ, 

-   správa webovej stránky školy – Ing. M. Vrabeľ, 

-   implementácia prierezových tém finančnej gramotnosti do tematických plánov - všetci 

učitelia/členovia PK UMP, 

-   organizačno-materiálna príprava a realizácia inštalácie prezentácie študijného odboru DIN 

a školy na Festivale architektúry a dizajnu v Prešove (23.09.2020) - Mgr. M. Leláková, 

Ing. arch. S. Šillová, 

-  realizácia inštalácie prezentácie študijného odboru DIN a ODD a školy na Festivale 

architektúry a dizajnu v Prešove (23.09.2020) - Mgr. M. Leláková, Ing. M. Drabová, 

-   článok o spolupráci s Grécko-katolíckou charitou Prešov na dobrovoľníckych ekodielňach 

– Mgr. M. Leláková, 

-  článok o FEAD-e Prešov pre školský web – Mgr. M. Leláková. 

 

OKTÓBER 

-  príprava materiálov a realizácia konzultácií k rozdielovej KS z predmetu DEK pre žiakov 

2. a 3. ročníka MRCR – Mgr. M.Leláková, 

-   konzultácie k SOČ (dizajnérske objekty  a vybudovanie kultúrneho obecného centra) – 

Mgr. M. Leláková, 

-   výtvarný projekt Idol pre medzinárodnú súťaž MUČ SNG v Bratislave – Mgr. 

M.Leláková, 

-   organizácia mimoškolskej aktivity Záložky spájajú školy – príprava a konzultácie - Mgr. 

M. Leláková, 

-   súťaž Zelený svet – Mgr. R. Mravec, Mgr. M. Leláková, 

-   súťaž Tatranskej galérie Poprad Anjel Vianoc – Mgr. M. Leláková, 

-   súťaž Červené stužky – Ing. M. Drabová, Mgr. Martina  Leláková, 

-   aktualizácia FB školy - Ing. Miroslav Vrabeľ, 

-   správa školského webu - Ing. Miroslav Vrabeľ. 

 

NOVEMBER 

-   konzultácie k rozdielovej KS z predmetu DEK (3.ročník MRCR) - Mgr. M. Leláková, 

-   konzultácie k SOČ  (dizajnérske objekty  a vybudovanie kultúrneho obecného centra) 

Mgr. M. Leláková, 

-   výtvarný projekt Idol pre medzinárodnú súťaž MUČ  SNG Bratislava – Mgr. M.Leláková, 

-  kontrola maturitných zadaní pre DIN – Ing. arch. S. Šillová, Mgr. M. Leláková, Mgr. R. 

Mravec, pre ODD Ing. M. Drabová a Ing. M. Vrabeľ, 

-   kontrola  podkladov k elektronickému testovaniu žiakov 1.ročníka z predmetu SJL – Mgr. 

M. Leláková, 

-   inventarizácia (5. poschodie) - Mgr. Martina  Leláková, Ing. M. Vrabeľ, 

-   súťaž Zelený svet – Mgr. R. Mravec, Mgr. M. Leláková, 



 

 

-   súťaž  Anjeli ochrancovia  CVČ Trnava – Mgr. R. Mravec, 

-   činnosť firiem JA Slovensko - ukončenie študentskej firmy ELYGROUP, vyradenie z 

obchodného registra – Ing. M. Vrabeľ, 

-   realizácia nových študentských firiem - ROYAL, š.f. a SIXMINDS, š.f. - Ing. M. Vrabeľ, 

-   správa školského webu - Ing. Miroslav Vrabeľ. 

 

DECEMBER 

-   konzultácie k SOČ (dizajnérske objekty  a vybudovanie kultúrneho obecného centra) - 

Mgr. M. Leláková,  

-   výtvarný projekt Idol pre medzinárodnú súťaž MUČ  SNG Bratislava – Mgr. M. 

Leláková, 

-   úprava MS zadaní so zameraním na predmet DEK pre MRCR - Mgr. Martina Leláková, 

-   súťaž „Biblia očami detí a mládeže“ - Mgr. Rastislav Mravec, 

-   školské kolo Ekonomickej a Finančnej olympiády - Ing. Marta Drabová, 

-   kampaň Červené stužky, príhovor k žiakom školy - Ing. Marta Drabová, 

-   dotazník pre rodičov - Hodnotenie kvality školy - Ing. Marta Drabová, 

-   správa školského webu - Ing. Miroslav Vrabeľ. 

       

JANUÁR 

-   konzultácie k SOČ (dizajnérske objekty  a vybudovanie kultúrneho obecného centra) - 

Mgr. M. Leláková,  

-   výtvarný projekt Idol pre medzinárodnú súťaž MUČ  SNG Bratislava – Mgr. M. 

Leláková, 

-  realizácia online konzultácií k príprave klauzúrnych prác 3., 4. roč. DIN – Ing. arch. 

S.Šillová, Mgr. Martina Leláková, pre ODD Ing. M. Drabová a Ing. M. Vrabeľ, 

-   príprava a realizácia mimoriadneho online stretnutia PK UMP k príprave online 

klauzúrnych prác 3. a 4. roč. - Mgr. M. Leláková, 

-   korektúry maturitných zadaní ODD - Ing. M. Drábová, Ing. M.Vrabeľ, 

-   príprava klauzúrnych skúšok pre odbor DIN, ODD (oznámenia členom komisií, vedeniu 

školy, žiakom a rodičom – administratíva) – Mgr.M. Leláková, 

-   príprava skupín na Teams MS pre prezentáciu a obhajoby klauzúrnych prác 3. a 4. ročník 

ODD a DIN, organizácia príprav – Mgr. M. Leláková, 

-   realizácie klauzúrnych skúšok (hodnotenie) -  Mgr. M. Leláková, Ing. arch. S. Šillová, 

Mgr. R. Mravec, Ing. M. Drabová a Ing. Miroslav Vrabeľ, 

-   administratívne spracovanie výsledkov  klauzúrnych skúšok ODD a DIN 3. a 4. ročník – 

správa, rozhodnutia o výsledkoch skúšok (žiakom/rodičom, ZRŠ) – Mgr. M. Leláková, 

-   príprava ocenení žiakov 4.ročníka (certifikácie) – Ing. M. Vrabeľ, 

-   správa školského webu - Ing. Miroslav Vrabeľ. 

 

FEBRUÁR 

-   konzultácie k SOČ (dizajnérske objekty  a vybudovanie kultúrneho obecného centra) - 

Mgr. M. Leláková, 

-   príprava a konzultácie k PČOZ MS 4. ročnik DIN - Ing. arch. S. Šillová, Mgr. M. 

Leláková, 

-   príprava a konzultácie k PČOZ  MS 4. ročník ODD - Ing. Marta Drabová, Ing. M. Vrabeľ, 

-   súťaž Biblia očami detí - Mgr. Rastislav Mravec, 

-   súťaž Anjeli ochrancovia - Mgr. Rastislav Mravec, 

-   aktualizácia školskej webovej stránky – Ing. M. Vrabeľ, 

-   propagácia školy na portáli Kam do školy – Ing. M. Vrabeľ. 

 



 

 

MAREC 

-   konzultácie k SOČ (dizajnérske objekty  a vybudovanie kultúrneho obecného centra) - 

Mgr. M. Leláková, 

-   konzultácie k záverečným prácam 4. ročník DIN – Ing. arch. S. Šillová, Mgr. M. 

Leláková, 

-   konzultácie k záverečným prácam 4. ročník ODD – Ing. M. Drabová, Ing. M. Vrabeľ, 

-   Cesty za poznaním minulosti 2021 - celoslovenská literárna a výtvarná súťaž – Mgr. R. 

Mravec, Mgr. M. Leláková, 

-   príprava  KS a konzultácie k nej žiačky IV.A (ODD) M.Pavlíkovej – Ing. M. Drabová, 

Ing. M. Vrabeľ, 

-   súťaž Anjeli ochrancovia – Mgr. R. Mravec, 

-   aktualizácia školskej webovej stránky - články, informácie, kritéria na prijímacie skúšky a 

spôsoby hodnotenia – Ing. M. Vrabeľ. 

 

APRÍL 

-   konzultácie a príprava žiakov 4.ročníka DIN na realizáciu a prezentáciu záverečných prác, 

preberanie týchto prác a ich hodnotenie - Ing. arch. S. Šillová, Mgr. M. Leláková, 

-   konzultácie a príprava žiakov 4.ročníka ODD na realizáciu a prezentáciu záverečných 

prác, preberanie týchto prác a ich hodnotenie  - Ing. M. Drabová, Ing. M. Vrabeľ, 

-   Cesty za poznaním minulosti 2021 - celoslovenská literárna a výtvarná súťaž – Mgr. R. 

Mravec, Mgr. M. Leláková, 

-   organizačná a materiálna príprava derniérovej výstavy umeleckých odborov DIN a ODD 

Stretnutie – Rozlúčka v STM Múzeu Solivar – Mgr. M. Leláková, 

-   vypratanie skladu PK UMP (č.506) na 5.poschodí – Mgr. M. Leláková, 

-   realizácia komisionálneho preverenia vedomostí žiačky Márie Pavlíkovej IV.A ODD z 

odborných predmetov – Ing. M. Drabová, Ing. M. Vrabeľ, Mgr. M. Leláková, 

-   realizácia komisionálneho preverenia vedomostí žiačky Márie Pavlíkovej IV.A ODD z 

SJL – Mgr. M. Leláková (spolupráca s Mgr. J. Benkom, Phd.), 

-  realizácia hodnotenia testov zo SJL v procese prijímacích skúšok – Mgr. M. Leláková, 

-   úťaž Anjeli ochrancovia – Mgr. R. Mravec, 

-   správa webovej stránky školy - články, úprava, aktualizácie – Ing. M. Vrabeľ, 

 

MÁJ 

-   rozlúčková výstava Stretnutie – Rozlúčka, umeleckých odborov ODD a DIN v priestoroch 

STM Múzea Solivar, príprava materiálu – výber výtvarných diel - Mgr. M. Leláková, Ing. 

arch. S. Šillová, Mgr. R. Mravec, 

-   transport a ich inštalácia exponátov rozlúčkovej výstavy Stretnutie – Rozlúčka – Mgr. M. 

Leláková, 

-  príprava programu vernisáže a nácvik choreografie módnej prehliadky pre vernisáž 

rozlúčkovej výstavy Stretnutie – Rozlúčka – Mgr. M. Leláková, 

-   príprava a realizácia propagačných  materiálov rozlúčkovej výstavy Stretnutie – Rozlúčka 

(plagáty, pozvánky, informačné texty, komunikácia so základnými školami a širokou 

verejnosťou) – Mgr. M. Leláková, 

-   realizácia článku o rozlúčkovej výstave pre webovú stránku školy – Mgr. M. Leláková, 

-   celoslovenská súťaž Múzea SNP Cesty poznania – Mgr. M. Leláková, Mgr. R. Mravec, 

-   vypratanie ateliérov umeleckých odborov DIN a ODD na 5.poschodí – Mgr. M. Leláková, 

Ing. M. Vrabeľ, 

-   syntetizácia podkladov pre prax žiakov 3. ročníka DIN (komunikačné listy, potvrdenie o 

praxi, pracovné dohody, záznamy o dochádzke a hodnotiace hárky) - Mgr. M. Leláková, 

-   príprava dokumentácie a ceremónie vyradenia žiakov IV.A – Mgr. M. Leláková, 



 

 

-   príprava podkladov pre záverečné (maturitné) hodnotenie žiakov 4. ročníka DIN a ODD - 

spriemerovanie vzdelávacích výsledkov z hlavných praktických a teoretických predmetov, 

zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov za študijné  obdobie 1. až 4. 

ročníka – Mgr. M. Leláková, 

-  príprava žiakov 3.ročníka DIN na ročníkový projekt – záverečné hodnotene                         

v predmete DJP a NAV - Ing. arch. Silvia Šillová, Mgr. M. Leláková, 

-   Cesty za poznaním minulosti 2021 - celoslovenská literárna a výtvarná súťaž – Mgr. R. 

Mravec, Mgr. M. Leláková, 

-   správa a aktualizácia školskej webovej stránky – Ing. M. Vrabeľ, 

-   príprava  školskej súťaže Nápad predáva - spracovanie a umiestnenie letáčikov do každej 

triedy, príprava a tlačenie šekov pre všetkých žiakov a učiteľov, príprava diplomov podľa 

nových kategórií, spracovanie zoznamu študentských firiem – Ing. M. Vrabeľ, 

-   spracovanie aktualít zo života školy, týždenného jedálneho lístka a ich umiestnenie na 

webovú stránku – Ing. M. Vrabeľ, 

-  spracovanie výchovných opatrení a doložiek k maturitnému vysvedčeniu pre žiakov 4. 

ročníka všetkých študijných odborov – Ing. M. Vrabeľ,  

-   likvidácia a kontrola strojov, odvoz príslušenstva do skladu strojov, odvoz nepotrebného 

odpadu do prechodného skladu pod telocvičňou – Ing. M. Vrabeľ, 

-   príprava podkladov pre prax žiakov 3.ročníka ŠP (tlač oslovujúcich listov, potvrdenie 

praxe a priebežné spracovanie dohôd) – Ing. M. Vrabeľ,  

-   objednávanie certifikátov IES pre najlepších žiakov – Ing. M. Vrabeľ, 

-   správa školského webu – Ing. M. Vrabeľ. 

 

JÚN, JÚL 

-   realizácia generálky a realizácie  vernisáže s programom, moderovanie programu 

vernisáže výstavy Stretnutie – Rozlúčka, výtvarných diel žiakov a absolventov 

umeleckých odborov DIN a ODD – Mgr. M. Leláková, 

-   ralizácia príhovoru pre vernisáž výstavy Stretnutie – Rozlúčka, v mene odborných 

učiteľov – Mgr. R. Mravec, 

-   článok pre školský web Vernisáž – Mgr. M. Leláková, 

-   realizácia  deinštalácie výstavy Stretnutie – Rozlúčka, výtvarných diel žiakov a 

absolventov umeleckých odborov DIN a ODD – Mgr. M. Leláková, 

-   príprava a realizácia burzy modelov a šiat – Mgr. M. Leláková, Mgr. M. Kušnírová, Mgr. 

J. Šebejová,  Mgr. N.Tomanová, ZRŠ Ing. B. Popík, MBA, 

-   článok pre školský web Burza šiat – Mgr. m. Leláková, 

-   plagáty pre Deň narcisov (spolupráca s RNDr. Ing. M.Vavrekovou) – Mgr. M. Leláková, 

-   kontrola žiakov na miestach výkonu súvislej umeleckej praxe žiakov 3. Ročníka DIN v 

termíne 14.06.-18.06.2021, sumarizácia a zaevidovanie dokumentov z nej – Mgr. M. 

Leláková, 

-   príprava a realizácia propagačných materiálov pre školskú súťaž Nápad predáva (plagáty a 

úprava priestorov telocvične pre potreby súťaže) – Mgr. M. Leláková, 

-   Cesty za poznaním minulosti 2021 - celoslovenská literárna a výtvarná súťaž – Mgr. R. 

Mravec, Mgr. M. Leláková, 

-   príprava a realizácia ročníkových projektov žiakov 3. ročníka DIN – Ing. arch. S. Šillová, 

Mgr. M. Leláková, 

-   správa webovej školskej stránky (aktualizácia, články) – Ing. M. Vrabeľ, 

-   inventarizácia celého 5. poschodie – Ing. M. Vrabeľ, 

-   príprava podkladov pre prax žiakov 3. ročníka ŠP a EL – Ing. M. Vrabeľ, 

-   príprava a realizácia školskej súťaže Nápad predáva, príprava cien a diplomov, ozvučenie 

– Ing. M. Vrabeľ, 



 

 

-   správa školského webu – Ing. M. Vrabeľ, 

-   23.6. 2019 zasadnutie PK UMP, ktoré bolo zhodnotením a uzatvorením práce PK, 

(zhodnotenie nerealizovaných MS – ukončenie štúdia žiakov 4. ročníka ODD a DIN, 

ročníkových projektov žiakov 3. ročníka DIN, súvislej umeleckej praxe žiakov 3. ročníka 

DIN, klasifikácie žiakov 3. ročníka DIN, reprezentácie školy a šírenia jej dobrého mena 

prostredníctvom vernisáže a výstavy Stretnutie – Rozlúčka, prostredníctvom participácie 

PK na súťažiach), rozlúčka s členmi PK, ktorí v novom šk.r. nebudú členmi PK UMP - 

Ing.M.Drabová, Ing.M.Vrabeľ, konštatácia splnenia úloh a plánu PK UMP pre uplynulý 

školský rok 2020/2021. 

 

- údaje o činnosti komisie STOP obezite 

 

Analýza činnosti komisie SO je v súlade s upraveným  planom práce komisie SO na šk. 

rok 2020/2021. Dôvodom je pandemická situácia  vyvolaná koronavírusom SARS-CoV-2. 

 

SEPTEMBER 

 V mesiaci September komisii SO sa podarilo znížiť počet úplne oslobodených žiakov 

teda žiakov , ktorí nevykonávajú žiadnu pohybovú aktivitu na počet 6. Za posledné roky došlo 

k značnému poklesu žiakov v tejto kategórií čo nás veľmi teší.  V septembri bol vytvorený 

oddiel zdravotnej telesnej výchovy, ktorá poskytuje možnosť vykonávania kompenzačných 

cvičení aj pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Veľkým pozitívom týchto hodín 

zdravotnej telesnej výchovy je, že postupne prispieva k nárastu žiakov , ktorí vykonávajú 

pravidelnú pohybovú aktivitu a taktiež prispieva ku kompenzácii zdravotných oslabení.   

 V mesiaci september sme vykonali konzultácie s Úradom verejného zdravotníctva , 

kde sme sa dohodli na organizovaní jednotlivých prednášok venovaných racionálnej výžive 

a rizikovým faktorom v srdcovo - cievnych ochoreniach. 

  Splnenou úlohou v mesiaci September bolo aj vypracovanie dotazníka z oblasti 

zdravej výživy a pohybovej aktivity pre žiakov prvého ročníka. 

9.9.2020 sme sa  v rámci účelového cvičenia zamerali aj na aktivity podporujúce pohyb 

a zdravý životný štýl.  

 V rámci hodín TSV bola realizovaná Diagnostika zloženia tela  prístrojom Tanita BC 545 

N s následnou konzultáciou u žiakov všetkých ročníkov. Môžem konštatovať, že žiakov 

spomínaná aktivita veľmi zaujala a boli radi, že sa dozvedeli cenné informácie o zložení  

svojho tela.  

 

OKTÓBER 

 V rámci hodín telesnej a športovej výchovy sme vykonávali teoretické hodiny zamerané 

za správnu výživu, zdravý životný štýl a oblasť športu ako súčasť životného štýlu. Žiaci 

nadobudli teoretické vedomosti a čas ukáže, či tieto poznatky uplatnia aj v praxi. Prednáška 

bola venovaná žiakom všetkých ročníkov. 

 Z dôvodu dištančnej formy výučby, komisia SO upravila termíny organizovania všetkých 

súťaží.  

 Keďže nastala situácia, kedy nie je možné realizovať praktické činnosti ako bolo 

plánované, v trámci hodín TSV boli pretransformované učebné plány, ktoré majú veľký súvis 

a vplyv na  komisiu STOP OBEZITE.  

Učebné plány boli prispôsobené dištančnej forme vzdelávania, ktorá obsahovala 

teoretické ale aj praktické činnosti.  

V mesiaci október, sme žiakom podali informácie a taktiež, čo by malo byť súčasťou 

zdravého životného štýlu u detí. Naučili sme sa určiť biologickú hodnotu potravín a upriamili 

sme sa aj na ,,Dopad dnešnej doby na životný  štýl mladého človeka´´.  



 

 

NOVEMBER 

 V mesiaci november sme sa zamerali na nákup náčinia vhodného pre posilňovacie, 

kompenzačné a redukčné účely.   

Vplyvom dnešnej spoločnosti je podpora správneho pitného režimu veľmi potrebná. 

Mesiac november bol  preto venovaný pitnému režimu, kde sa žiaci naučili správne zásady 

a vhodnosť konzumácie nápojov.  

  Tvorbou vlastnej diagnostiky si uvedomili potrebu a prípadné nedostatky ktoré boli 

v dennom príjme tekutín.  

 

DECEMBER. JANUÁR 

Mesiac December a Január bol venovaný celku ,,Pohybový režim´´. 

Cieľom  bolo  získať vedomosti a prakticky overiť zručnosť z daného pohybového celku. 

Získať informácie o formách pohybových aktivít. Vedieť si vhodne zvoliť pohybovú aktivitu 

v súčinnosti s konkrétnym cieľom. 

Nechýbali témy ako ,,Benefity pohybu´´, ,,Inaktívna doba´´ kde sme vplývali na 

racionálnu stránku žiakov s uvedomením si skutočností dnešnej doby.  

  V praktických činnostiach sme sa zamerali na Oslabenia pohybového aparátu, ktoré boli 

prispôsobené všeobecne vyskytujúcim sa oslabeniam v tomto veku. Následne sme sa 

praktickým ukážkami snažili o kompenzáciu.  

V rámci praktických činností prebiehalo overovanie pomocou videí zameraných na 

aeróbne aktivity, posilňovacie a skupinové cvičenia. 

 Môžem konštatovať pozitívnu spätnú väzbu a nadšenie z teoretický a praktických 

činností, ktoré boli realizované či už prezenčnou alebo dištančnou formou výučby.  

  

FEBRUÁR, MAREC 

V nasledujúcich mesiacoch dištančná forma výučby naďalej pretrvávala a tak sme sa 

zamerali na stravovací a pohybový režim. Monitorovali  sme zmenu stravovacích 

a pohybových návykov počas ,,Korona krízy´´ prostredníctvom dotazníkového prieskumu.  

Dotazníkového prieskumu sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov SOŠ podnikania. 

Dotazník obsahoval 8 otázok, ktoré boli zamerané na pohybové a stravovacie návyky počas 

,,Korona krízy". Cieľom bolo zistiť benefity a negatíva v porovnaní s prezenčnou formou 

vzdelávania. 

V oblasti stravovacích návykov uviedli žiaci pozitíva a negatíva v porovnaní s prezenčnou 

formou výučby. Výhodou dištančnej formy vzdelávania bola dostupnosť zdravšieho jedla. 

Ako negatíva uviedli príjem nižšieho množstva jedla. V oblasti pohybových návykov uviedli 

žiaci najčastejšie pozitíva viac času na pohyb a negatívum - lenivosť.  

  Celkovo konštatujeme spokojnosť s odpoveďami respondentov. Aj keď táto neľahká doba 

ktorá nás ,,uväznila na mieste´´ prináša negatívum lenivosť a zároveň mnoho povinností, 

konštatujeme uvedomenie si potreby pohybu aj napriek  spomínanej lenivosti čo nás teší. 

V mesiaci Február prebehla transformácia tematických plánov počas dištančného 

vzdelávania pre predmet TSV  na obdobie Február – Marec. Obsahom tematického plánu sme 

sa dokonale zladili v obsahu a činnostiach s komisiou ,,STOP OBEZITE´´. Február a Marec 

bol venovaný regenerácii, kde žiaci získali cenné informácie o formách regenerácie, vhodnej 

regeneračnej výžive a taktiež aj poznatky o manuálnych a fyzikálnych prostriedkoch 

podporujúcich regeneráciu.  

 

APRÍL 

V mesiaci Apríl  z dôvodu stále pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie  boli 

vytvorené a prispôsobené tematické plány na nasledujúce obdobie. Opäť korešpondovali s 



 

 

obsahom a činnosťami s komisiou ,,STOP OBEZITE´´. Obsahom boli rôzne pohybové 

činnosti zamerané na oboznámenie sa, rozšírenie všeobecného rozhľadu ale aj praktické 

prevedenie daných činností.  

 

MÁJ, JÚN 

V mesiacoch Máj a Jún sme sa sústredili na vybavenie a rozšírenie posilňovne kde budú 

prebiehať hodiny TSV, tréningy a aktivity na podporu redukcie hmotnosti v nasledujúcich 

školských rokoch. V týchto mesiacoch sa po priaznivej pandemickej situácii žiaci vrátili do 

školských lavíc a úspešne sme v spolupráci so školskou jedálňou zorganizovali Týždeň 

zdravej výživy. Počas celého týždňa sa žiaci a zamestnanci zúčastňovali rôznych aktivít a to 

napríklad : ochutnávka zdravých jedál, diagnostika telesného zloženia či vedomostný kvíz. 

Počas celého týždňa si s radosťou vychutnávali zdravú stravu aj v školskej jedálni.   

Aj keď nás pandemická situácia prekvapila, konštatujeme splnenie kvalitne odvedenej 

práce a pozitívnu spätnú väzbu od žiakov a vyučujúcich SOŠ podnikania.  

 

 

-  údaje o koordinátora prevencie  závislostí a iných sociálno-patologických javov 

 

Koordinátor prevencie: Mgr. Martina Kušnirová 

 

Škola úzko spolupracuje a komunikuje s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v Prešove. Drogová prevencia bola realizovaná prostredníctvom 

prednášok, besied a dotazníkových prieskumov. 

 

SEPTEMBER  

V mesiaci September bol vypracovaný plán práce Koordinátora prevencie závislosti a 

iných sociálno-patologických javov pre šk. rok 2020/2021. Rovnako tak v rámci účelového 

cvičenia venovala pozornosť primárnej prevencii. V mesiaci September sa vykonalo stretnutie 

s pracovníčkou CPPaP Mgr. Štofaňákovou za účelom dohodnutia besied pre žiakov SOŠ 

podnikania. V spolupráci s touto inštitúciou bol vytvorený dotazník na problematiku látkovej 

závislosti pre žiakov 1. a 4. ročníka. 

 

OKTÓBER 
07.10.2020 bola vykonaná prednáška  pracovníčkou CPPaP  p. Szirmaiovou na tému 

látkové závislosti pre žiakov prvého ročníka, ktorej súčasťou bolo aj vyplnenie dotazníka 

v danej problematike.   

V mesiaci Október bol taktiež vykonaný dotazníkový prieskum u žiakov štvrtého ročníka 

na tému látkové závislosti. Dotazníkový prieskum prebiehal online vyplňovaním z dôvodu 

dištančnej formy výučby.  

 

NOVEMBER, DECEMBER 

  V mesiaci November bola plánovaná a v decembri neúspešne zrealizovaná  prednáška na 

tému „šikanovanie a kyberšikanovanie“ pre žiakov druhého ročníka. Prednáška sa 

nezrealizovala z dôvodu nízkeho počtu prihlásených študentov na online výučbe počas 

dištančnej formy vzdelávania. Po týchto skutočnostiach bol s pracovníčkou CPPaP 

prekonzultovaný a dohodnutý náhradný termín prednášky.  

 

JANUÁR, FEBRUÁR 

V mesiaci Január bola úspešne zrealizovaná  prednáška na tému „šikanovanie, bezpečne 

na internete“ pre žiakov druhého ročníka. 



 

 

Za spomínané mesiace boli realizované  stretnutia s  pracovníčkou CPPaP p. 

Štofaňákovou  z dôvodu kompletizácii výsledkov dotazníkového prieskumu a úpravy 

 stanovenia termínov prednášok z dôvodu pretrvávajúcej dištančnej formy vzdelávania.  

 

MAREC 

V nasledujúcich mesiacoch sa Nám podarilo z dôvodu pretvárajúcej dištančnej formy 

vzdelávania  zrealizovať prednášky online formou. 

V mesiaci Marec bola úspešne zrealizovaná prednáška pre žiakov tretieho ročníka na tému 

– Obchodovanie s ľuďmi. 

 

APRÍL 

V mesiaci apríl  bola uskutočnená online prednáška v rámci koordinačnej činnosti 

drogovej prevencie pre žiakov druhého ročníka na tému – Zdravý životný štýl.  

 

MÁJ 

V mesiacoch Máj a Jún neboli uskutočnené plánované aktivity z dôvodu nepriaznivej 

pandemickej situácie a opatrení z nej vyplývajúcich.  

 

 

- údaje o činnosti koordinátora čitateľskej gramotnosti 

 

Koordinátor čitateľskej gramotnosti: Mgr. Ján Benko, PhD.  

 

Na zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnili 

nasledovné aktivity: 

 

SEPTEMBER  
- informovanie pedagógov školy o čitateľskej gramotnosti, jej formách a možnosti rozvíjania 

v konkrétnych predmetoch s využitím podporných materiálov 

- 24. a 25.09.2020 – zapojenie sa do Festivalu Prešov číta rád – hostia na škole - spisovateľky 

Ivana Ondriová a Štefánia Opremčáková, účasť žiakov tried I.A, I.B, II.A, II.B, , Mgr. 

Benko, PhD., Mgr. Leláková, Mgr. Amanová 

- 9.ročník celoslovenskej súťaže Záložka do knihy spája školy s témou Osobnosti a diela 

slovenskej dramatickej tvorby – príprava 20 záložiek 1., 3. a 4. ročníka, Mgr. Benko, PhD., 

Mgr. Leláková 

 

OKTÓBER  
- Štúrovci – aktivita na hodinách slovenského jazyka a literatúry - čítanie kníh slovenských 

autorov obdobia romantizmu žiakmi triedy II.B s následným rozborom týchto diel 

- 05.10.2020 – cvičenie na rozvoj čitateľskej gramotnosti cez prácu s nesúvislým textom, žiaci 

3.ročníka  

 

JANUÁR 
- hodiny tvorivého písania - aktivita na hodinách slovenského jazyka a literatúry podporujúca 

písanie literárnych textov u žiakov 4.ročníka,  

 

FEBRUÁR  
- 10.02.2021 - úloha na rozvoj čitateľskej gramotnosti v triedach 3.ročníka 

- informovanie predsedov predmetových komisií o čitateľskej gramotnosti ako prierezovej 

téme,  



 

 

- tvorenie SOČ prác žiakmi 2. a 3.ročníka - rozvoj zručností žiakov štúdiom literatúry, 

samoštúdiom, analýzou a syntézou získaných poznatkov, aplikáciou na konkrétne oblasti 

 

MAREC  
- 18.03.2021 – rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov 3.ročníka cez prácu s textom Jozef 

Mak a následným testom čitateľskej gramotnosti  

- 23.03.2021 – rozvoj čitateľskej gramotnosti u triedy II.B – vypracovanie testu NUCEMu 

zameraného na čitateľskú gramotnosť 

- informovanie pedagógov o možnosti využitia práce s textom a zvyšovania čitateľskej 

gramotnosti počas elektronickej formy výučby. 

 

APRÍL 

-  28.04.2021 – rozvoj čitateľskej gramotnosti u triedy II.B – práca s textom  Ochrana pôdy 

 

MÁJ  
- 03.05.2021 – aktivity na hodinách slovenského jazyka a literatúry v triedach 4.ročníka 

podporujúca vzťah žiakov ku knihám – Pre milovníkov diela Harry Potter a Buď detektívom 

- 14.05.2021 – rozvoj čitateľskej gramotnosti u triedy II.B – práca s textami  Statky-zmätky a 

Lakomec 

- 21.05.2021 – aktivita na hodine slovenského jazyka a literatúry v triede II.B podporujúca     

  vzťah žiakov ku knihám – tvorba vlastných kritík a recenzií žiakmi na knihu podľa ich     

  výberu 

 

- údaje o činnosti koordinátora prevencie prejavov extrémizmu, rasizmu, radikalizmu      

   a ostatných foriem intolerancie 

   

koordinátor prevencie prejavov extrémizmu ,rasizmu, radikalizmu a ostatných foriem 

intolerancie: Mgr. Ingrid Šoltysová                                   
 

Škola úzko spolupracuje a komunikuje s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou 

v Prešove. Úzka spolupráca je aj s vedením školy, s triednymi učiteľmi a ostatnými 

pedagógmi. V priebehu roka bolo monitorované správanie sa žiakov a ich zmeny s cieľom 

predchádzania akýchkoľvek prejavov rasizmu, radikalizmu, antisemitizmu, extrémizmu a 

ostatných foriem intolerancie. Väčšinou mnohé aktivity boli realizované cez Home Office, 

vzhľadom na pandémiu COVID – 19. 

 

SEPTEMBER – OKTÓBER  

-  vypracovanie plánu práce koordinátora pre problematiku extrémizmu na školský rok 2020 

/ 2021,  

-  zapracovanie do ŠkVP témy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním 

v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania diskriminácie, xenofóbie, 

antisemitizmu, intolerancie, rasizmu a extrémizmu vo svete ako aj multikultúrna výchova,  

-  realizácia v rámci vyučovacích hodín dejepisu, občianskej náuky, náboženskej a etickej 

výchovy vzdelávanie vo forme diskusie alebo cez Home Office v oblasti radikalizácie, 

extrémizmu a ich prejavov, upozorňovanie na ich nebezpečenstvo prostredníctvom 

masmédií.  

 
NOVEMBER - DECEMBER 

-  realizácia triednickej hodiny k dňu ľudských práv /10.12/ s dôrazom na dodržiavanie 

ľudských práv. 



 

 

JANUÁR – JÚN 

- v rámci týchto mesiacov bola táto oblasť implementovaná len v rámci jednotlivých 

vyučovacích hodín dejepisu, občianskej náuky a náboženskej výchovy. 

 

So zreteľom na situáciu na Slovensku a na vývoj extrémistickej scény za obdobie 

posledných rokov sme sa usilovali aj napriek šíreniu pandémie COVID -19 čo najviac danú 

oblasť preferovať v rámci jednotlivých cieľových skupín počas vyučovacích hodín. 

Cieľom výchovy a vzdelávania k ľudským právam v školách bolo osvojenie si vedomosti 

a zručnosti, sformovať si postoje, ktoré sú dôležité na podporovanie ľudskej dôstojnosti, na 

vývoj demokratickej spoločnosti a to v súlade s hodnotami, aké sú ľudské práva, rovnosť, 

pluralita a spravodlivosť.  

 

SEPTEMBER – OKTÓBER 

-  vypracovanie plánu práce koordinátora pre ľudské práva na školský rok 2020 / 2021,  

-  zapracovanie do ŠkVP témy súvisiace s multikultúrnou výchovou,  s výchovou v duchu 

humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania 

diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, rasizmu a extrémizmu, oblasť 

problematiky migrácie 

-  realizácia v rámci vyučovacích hodín dejepisu, občianskej náuky, náboženskej a etickej 

výchovy vzdelávanie vo forme diskusie alebo cez Home Office v oblasti radikalizácie, 

extrémizmu a ich prejavov, upozorňovanie na ich nebezpečenstvo prostredníctvom 

masmédií.  

 

NOVEMBER - DECEMBER 

-  realizácia triednickej hodiny  formou prezentácie k dňu ľudských práv /10.12/ s dôrazom 

na dodržiavanie ľudských práv. 

 

JANUÁR – JÚN 

- v rámci týchto mesiacov bola táto oblasť implementovaná len v rámci jednotlivých 

vyučovacích hodín dejepisu, občianskej náuky a náboženskej výchovy. 

 

So zreteľom na situáciu na Slovensku a na vývoj extrémistickej scény za obdobie 

posledných rokov sme sa usilovali aj napriek šíreniu pandémie COVID -19 čo najviac danú 

oblasť preferovať v rámci jednotlivých cieľových skupín počas vyučovacích hodín.  

 

 

- údaje o činnosti koordinátora pre finančnú gramotnosť 

 

koordinátor pre finančnú gramotnosť: Ing. Mgr.  Anna Miklušová 

 

SEPTEMBER  
-  vyhotovenie plánu koordinátora finančnej gramotnosti - implementácia prierezových tém 

FG do tematických plánov v EduPage podľa ročníkov: 1. - 3. ročníky podľa Národného 

štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 označené PT H_ a 4. ročníky podľa Národného 

štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.1. označené PT I_ - zorganizovanie 

celoslovenského testovania vo fin. gramotnosti - "Dni finančného spotrebiteľa" 

organizovanou NBS.   

 

 



 

 

OKTÓBER  

-  13. 10. 2020 sa začalo vyučovanie distaštančne. Žiaci boli vyučovaní on line a postupne 

v ekonomických predmetoch sa zapájali aj do súťaží.  

Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň 

svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. 

Nadácia PARTNERS boli organizátormi súťaže. 

Hodnotenie výsledkov online testu bolo realizované  automatizovaným systémom. Prvým 

hodnotiacim kritériom bol počet správnych odpovedí. V prípade zhodného počtu správnych 

odpovedí u viacerých účastníkov súťaže, bolo druhým hodnotiacim kritériom rýchlosť 

vypracovania online testu. V prípade zhody počtu správnych odpovedí a rýchlosti 

vypracovania online testu, bude o postupujúcich účastníkoch súťaže, ktorí mali zhodný počet 

správnych odpovedí a zhodnú rýchlosť vypracovania online testu, rozhodovať 

automatizovaný generátor náhodného výberu. 

Boli zakúpené ekonomické hry, na základe zaškolenia pedagógov na MPC- Finančná 

Odysea ( Ing. Mgr. Anna Miklušová, Ing. Iveta Džoganiková). Tieto hry nebolo možné 

využiť z dôvodu dištančného vyučovania. Úlohy z finančnej gramotnosti: Viesť žiakov k 

finančnej zodpovednosti, vedieť rozoznávať riziká v riadení financií a spracovať rodinný 

rozpočet boli zakomponované do úloh v rámci ekonomických predmetov.  

 

ZHRNUTIE METODIKY  
-  krátka  metodická  inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie aktivít, ktoré sú 

primárne orientované na formovanie kompetencie Organizovanie osobných financií a 

používanie rozpočtu na riadenie hotovosti  v Národnom štandarde finančnej gramotnosti 

verzia 1.1 zaradená do úrovne 2.  V metodickej inšpirácii prezentujeme aktivity, ktoré sú 

vhodné na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov s cieľom formovať najmä uvedenú 

kompetenciu. 

 

 

-   údaje o činnosti koordinátora medzinárodnej spolupráce a tvorbu projektov 

 

Koordinátor medzinárodnej spolupráce a tvorby projektov:  
                 RNDr., Ing. Vavreková Mária 

                 v.z. Ing. Bohuš Popík 

 

V školskom roku 2020/2021 pokračovali partnerstvá SOŠ podnikania so školami 

v ČR, Poľsku a na Ukrajine. Spolupráca s partnerskou školou SŠUP v Ústí nad Orlicí 

z Pardubického kraja v Českej republike pokračovala na úrovni výmeny skúseností 

pedagógov umeleckých študijných odborov a manažmentu školy v oblastiach riadenia školy, 

tvorby školských vzdelávacích programov, konzultácie prípravy spoločných školení pre 

interiérový dizajn a pod.. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v oboch krajinách sa 

neuskutočnili ďalšie podujatia, na ktorých sa pravidelne zúčastňovali žiaci a učitelia 

partnerských škôl. 

V priebehu školského roka 2020/2021 nebolo možné pokračovať formou realizácie 

aktivít ani s partnermi v poľskom Krosne: s Cechom Rzemiosl Róznych v Krosne a so 

školami  Zeszpól szkol ponadgimnazijalnych Nr.2 im. Stanislava Szpetnara a Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika. V školskom roku 2020/2021 sa 

neuskutočnili ani spoločné stretnutia so žiakmi a učiteľmi Užhorodského vyššieho 

komercijného učilišťa a Mukačevskej štátnej univerzity, ktorí sa pravidelne zúčastňovali 

na podujatí MLM.   



 

 

V decembri 2020 sa zástupcovia školy stretli online s predkladateľom úspešného 

spoločného projektu Odborné vzdelanie – šanca pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia 

v rámci programu INTEREG V-A PL-SR 2014 - 2020. Na stretnutí boli prítomní aj 

zástupcovia oboch partnerských škôl  Zeszpól szkol ponadgimnazijalnych Nr.2 im. Stanislava 

Szpetnara a Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika. Cieľom stretnutia 

rokovať o ukončení projektu z dôvodu nerealizovaných už presunutých aktivít. 

Na základe Dohody o spolupráci medzi SOŠ podnikania a OZ Vidiecky parlament sa 

naši žiaci v novembri 2020 zúčastnili na prezentácii aktivít OZ Vidiecky parlament 

v priestoroch PSK. Cieľom prezentácie bola propagácia aktívnej účasti mladých ľudí na dianí 

v obciach, v ktorých žijú.  

V rámci programu Erasmus+ mobility jednotlivcov boli v novembri 2020 ukončené. 

Celkovo bol ukončený  projekt „Rozdiely nás spájajú“ v oblasti školského vzdelávania.  

 

 

- údaje o činnosti koordinátora pre stredoškolskú odbornú činnosť 

 

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

členovia: riaditeľ školy, zástupca riaditeľa pre TV, zástupca riaditeľa pre PV a OP, 

predsedovia predmetových komisií 

 

SEPTEMBER 

-  03.09.2020 – zasadnutie komisie, dohodnutie spolupráce koordinátora a jednotlivých 

vedúcich PK ohľadom účasti žiakov na SOČ a vedenia konkrétnych prác členmi PK, 

- 17.09.2020 – vyvesené informácie pre potenciálnych riešiteľov SOČ na nástenke školy, 

- 18.09.2020 – osobné podanie informácie o význame prác SOČ žiakom 1.-4.ročníkov. 

 

OKTÓBER 

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

kľúča a organizácie 43.ročníka SOČ vypracovaného celoštátnou ústrednou komisiou 

SOČ, Mgr. J.Benko, PhD., 

- komunikácia s predsedami predmetových komisií - konkretizácia termínov jednotlivých 

kôl, špecifikácia prác, zapojenie jednotlivých pedagógov, 

- 05.10.2020 – prvé oficiálne stretnutie s potenciálnymi autormi. 

 

 

 

NOVEMBER 

-  11.11.2020 – lektorovanie na online konferencii Podpora mladých talentov realizovaných 

ŠIOV, Mgr. J.Benko, PhD. 

-  poslanie šablón riešiteľom prác SOČ a konzultácie so žiakmi ich SOČ prác cez MS 

Teams, Mgr. J.Benko, PhD. 

 

DECEMBER 

- 14.12.2020 – stretnutie s riešiteľmi prác SOČ - cez MS Teams – diskusia k obsahu 

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

prác, praktické zámery prác. 

 

 

 



 

 

JANUÁR 

- 21.01.2021 – účasť na online pracovnom zasadnutí Celoštátnej odbornej komisie SOČ, 

príprava 43.ročníka celoštátnej súťaže, funkcionalita online systému, medzinárodné 

pokračovanie, OHK, Mgr. J.Benko, PhD. 

- stretnutia s riešiteľmi prác SOČ cez MS Teams – kontrola stavu prác a reálnych 

možnostiach dokončenia prác SOČ  

 

MAREC 

- 02.03 2021 – zaslanie prihlášky školy do 43.ročníka SOČ v Prešovskom kraji, Mgr. 

J.Benko, PhD. 

- 05.03.2021 – nahratie prác SOČ do systému elektronickej prihlášky a jej odoslanie do 

krajského kola spolu s popisom, Mgr. J.Benko, PhD. 

- 26.03.2021 – krajské kolo SOČ v dištančnej forme – SOŠ ekonomiky, hotelierstva 

a služieb J.Andraščíka, Bardejov, účasť 11 žiakov so 7 prácami v 6 súťažných odboroch, 

Mgr. J.Benko,PhD., 

- 26.03.2021 – krajské kolo SOČ v dištančnej forme, žiačka Veronika Závadská, II.B, 

1.miesto v kategórii Hotelierstvo, gastronómia a cestovný ruch – školitelia práce 

PaedDr. V. Černajová, Mgr. Benko, PhD., 

- 26.03.2021 – krajské kolo SOČ v dištančnej forme, žiačka Ruth Zimová, III.B, 1.miesto v 

kategórii Pedagogika, psychológia, sociológia – školiteľ práce Mgr. Benko PhD, 

- 26.03.2021 – krajské kolo SOČ v dištančnej forme, žiačka Nelia Butsko, II.B, 2.miesto v 

kategórii Problematika voľného času – školitelia práce PaedDr. V. Černajová, Mgr. 

Benko, PhD., 

- 26.03.2021 – krajské kolo SOČ v dištančnej forme, žiačka Julija Zubyk, II.B, 3.miesto v 

kategórii Životné prostredie, geografia, geológia – školitelia práce školitelia práce 

PaedDr. V. Černajová, Mgr. Benko, PhD., 

 

APRÍL 

- 20.04.2021 – účasť na online pracovnom zasadnutí Celoštátnej odbornej komisie SOČ, 

príprava a organizácia dištančnej formy 43.ročníka celoštátnej súťaže, špecifikácia úloh a 

krajov, Mgr. J.Benko, PhD. 

- 27.- 30.04.2021 – celoštátne kolo SOČ v dištančnej forme, KCVČ Trenčín, účasť 3 žiakov 

s 3 prácami, Mgr. J.Benko,PhD., 

- 27.- 30.04.2021 – celoštátne kolo SOČ, žiačka Veronika Závadská, II.B, 3.miesto v 

kategórii Hotelierstvo, gastronómia a cestovný ruch – školitelia práce PaedDr. V. 

Černajová, Mgr. Benko, PhD., 

 

MÁJ 

- 07.05.2021 – účasť na online pracovnom zasadnutí Celoštátnej odbornej komisie SOČ, 

vyhodnotenie 43.ročníka celoštátnej súťaže, Mgr. J.Benko, PhD. 

 

JÚN 

- 22.06.2021 – účasť na online Stredoškolskej konferencii spojenej s prezentáciou 

najúspešnejších odborných prác mladých talentov pod záštitou riaditeľa ŠIOV Ing. 

Branislava Hadára, Mgr. J.Benko, PhD. 

- 24.06.2021 – účasť na online pracovnom zasadnutí Celoštátnej odbornej komisie SOČ, 

príprava 44.ročníka celoštátnej súťaže, špecifikácia a návrh na nových OTP súťaže, úlohy 

komisie, Mgr. J.Benko, PhD. 

 

 



 

 

- údaje o činnosti koordinátora pre informatizáciu  

 
Koordinátor informatizácie: Ing. Danka Vrabľová 

 

SEPTEMBER 

-  zadávanie databázy žiakov prvých ročníkov do systému aSc agenda, 

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

-  zber údajov RIS, 

-  vygenerovanie prihlasovacích údajov na internetovú žiacku knižku pre novoprijatých 

žiakov a kolegov, 

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

vysvedčení a dodatkov k maturitným vysvedčeniam. 

 

OKTÓBER 

-  zhrnutie a zosumarizovanie prihlášok maturantov na maturitnú skúšku 2019, 

-  prihlásenie maturantov na MS do systému aSc agenda. 

  

NOVEMBER 

-  spracovanie podkladov pre štvrťročnú klasifikáciu. 

  

DECEMBER 

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

klasifikáciou, pri spravovaní Internetovej žiackej knižky a systému aSc agenda  

-  dochádzka a známky žiakov. 

  

JANUÁR 

-  spracovanie podkladov pre polročnú klasifikáciu,-tlačenie výpisov známok za 1.polrok, 

výchovné opatrenia žiakov. 

 

FEBRUÁR 

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

komisionálne skúšky, 

-  sumarizovanie výsledkov polročnej klasifikácie, 

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

vysvedčení a dodatkov k maturitným vysvedčeniam,  

-  príprava písomných MS.  

-  rozpis žiakov do skupín v systéme aSc agenda, 

 

MAREC 

-  príprava rozpisu maturantov pre ústne MS, ktoré sa mali konať podľa pôvodného plánu, 

ale nakoniec sa nekonali z dôvodu pandemickej situácie. 

 

APRÍL 

-  spracovanie podkladov pre štvrťročnú klasifikáciu, 

-  zadávanie známok maturantom za celé štúdium podľa dohodnutých kritérií do systému 

aSc agenda z dôvodu pandemickej situácie, kde sa vyhodnotili známky pre maturitné 

vysvedčenie. 

 

 

 



 

 

MÁJ 

-  uzatváranie koncoročnej klasifikácie žiakom štvrtých ročníkov a následná tlač 

koncoročných vysvedčení. (14.mája 2021) 

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

dodatkov k maturitným vysvedčeniam. (24.mája 2021) 

 

JÚN 

-  administratívne činnosti spojené s Ústnou časťou MS – dobrovoľné maturitné predmety -  

(2.jún 2021), 

-  spracovanie podkladov pre koncoročnú klasifikáciu, 

-  tlačenie vysvedčení pre žiakov školy.  

 

PRIEBEŽNE POČAS CELÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 

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

pravidelné zasielanie údajov do centrálneho registra –mesačne–RIS (pravidelne ku koncu 

každého kalendárneho mesiaca), 

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

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

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

tematikou a pod. -zabezpečenie poradenstva v oblasti informatizácie, - vypracovanie 

určitých štatistických údajov podľa potreby zo systému ASC,  

-  pravidelná aktualizáciu a zálohovanie systému ASC. 

 

 

-  údaje o činnosti koordinátora pre IT Akadémie 

 

Koordinátor IT akadémie: Ing. Mária Onderková 

 

Na základe Zmluvy o Partnerstve  s Centrom vedecko-technických informácií SR 

a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa v školskom roku 2020/2021 realizovala 

spolupráca za účelom napĺňania cieľov národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 

21. storočie“. Uskutočnili sa nasledovné aktivity: 

 

OKTÓBER           

- Informácie o možnostiach aktualizačného vzdelávania, webinároch a podpore IT 

Akadémie pre  dištančné vzdelávanie  poskytovaného v rámci IT Akadémie. 

- 19.10.2020 – účasť na  online webinári s firmou Siemens Healthcare s.r.o.- Ing. Kočárová, 

Ing. Popík, Ing. Onderková – „Ako učiť počas korony - ako učiť menej a napriek tomu 

naučiť viac." 

- 27.10.2020 - účasť na  online webinári – Dokumenty, tabuľky, prezentácie a formuláre 

v cloudovom prostredí - Ing. Kočárová 

- 28.10.2020 - účasť na  online webinári – Spracovanie videa a jeho využitie v edukačnom 

procese - Ing. Kočárová 

 

NOVEMBER 

- Kompletizácia a rozposielanie prihlasovacích údajov pre pedagogických zamestnancov 

školy pre prihlásenie do registračného portálu IT Akadémie. 

- Informácie o popularizačných prednáškach, workshopov, aktualizačnom a inovačnom 

vzdelávaní  pre učiteľov poskytovaných v rámci IT Akadémie. 



 

 

- Výstupné testovanie bádateľských spôsobilostí dištančnou formou – v triede IV.C – 

16.11.2020  

- Výstupné testy informatického myslenia dištančnou formou – Subtest B v triede IV.C – 

16.11.2020. 

- Informácie pre o žiakov o dennom IT tábore – online škola 3D tlače. 

- Pozvánka pre žiakov na online DOD Univerzity Pavla Jozefa Šafárika – 25.11.2020. 

- Online vzdelávanie pre riaditeľov a digitálnych koordinátorov, transformácia vzdelávania 

a školy pre digitálnu dobu -  30.11.2020 – Mgr. Čiernik, Ing. Onderková 

 

 

DECEMBER 

- Informácie o popularizačných prednáškach, workshopov, aktualizačnom a inovačnom 

vzdelávaní  pre učiteľov poskytovaných v rámci IT Akadémie. 

- Príprava SELFIE dotazníka pre objavenie digitálneho potenciálu školy. 

- Pozvánka pre žiakov na IT Čajovne, ktoré im pomôžu chrániť sa na internete a sociálnych 

sieťach. 3.12.2020 – Moja digitálna stopa, 9.12.2020 – Ak raz, potom navždy, 21.12.2020 

– Chcem do IT, ako na to, a bude ma to vôbec baviť? 

- Pozvánka pre žiakov  a učiteľov na praktické worshopy kreatívneho myslenia – 5.12.2020 

a 10.12.2020. 

 

JANUÁR 

- Pozvánka pre žiakov na denný IT tábor – ONLINE škola manažérskych a IT zručností 

13.1.2021, ktorý pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA.  

 

FEBRUÁR 

- Pozvánka pre žiakov na Konferenciu IT v praxi 2021 - 7.2.2021. 

- Pozvánka pre žiakov na IT Čajovňu – Herným vývojárom za 90 minúť - 12.2.2021. 

 

MAREC 

- Informácie o popularizačných prednáškach, workshopoch, aktualizačnom a inovačnom 

vzdelávaní pre učiteľov poskytovaných v rámci IT Akadémie. 

- Informácie pre žiakov 3. a 4. ročníka o podujatí ONLINE FRIday – 17.3.2021, ktorý 

organizovala Fakulta riadenia a informatiky UNIZA. 

- 25.3.2021 - účasť na online webinári – Geografia nie je len zemepis – RNDr. Ing. 

Vavreková. 

- Informácie o online eventoch, ktoré pre žiakov pripravili Deutsche Telekom IT Solutions 

Slovakia – Centrum pre vzdelávanie a rozvoj zamestnancov –                     od 22.3. - 

26.3.2021. 

- Výstupné testy informatického myslenia a výstupné testy bádateľských spôsobilostí SŠ – 

realizované dištančne, rozposielanie prihlasovacích údajov žiakom – 29.3.2021 – IV.C – 

16 žiakov. 

- Príprava akčného plánu digitálnej transformácie školy do r. 2024. 

 

APRÍL 

- Informácie pre učiteľov o ponuke webinárov pre  on-line vzdelávanie z IT Akadémie. 

- 7.4.2021 - účasť na online webinári – Práca s atlasom CZ – RNDr. Ing. Vavreková. 

- Informácia o dennom IT tábore – Online škola manažérskych a IT zručností, ktorý 

pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre žiakov stredných škôl v rámci 

národného projektu IT akadémia.  



 

 

- 21.4.2021 - účasť na online webinári – Radikálne otvorené vzťahy – spätná väzba – 

RNDr. Ing. Vavreková 

 

MÁJ 

- Výstupné testy informatického myslenia po 6 mesiacoch v triede IV.C –  5 žiakov. 

- Výstupný test bádateľských spôsobilostí po 6 mesiacoch v triede IV.C –  9 žiakov. 

- Pozvanie pre žiakov do IT čajovne na tému: „Kúsok Austrálskej jedinečnosti“. 

- Informácie pre učiteľov o ponuke webinárov pre  on-line vzdelávanie a prezentáciu 

nových informatických predmetov. 

- Tvorba akčného plánu digitálnej transformácie školy do r. 2024 – Mgr. Čiernik,      Ing. 

Onderková. 

- Inovačné vzdelávanie – Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu –       Ing. 

Onderková. 

 

JÚN 

- Pozvánka  pre učiteľov na  Klub učiteľov informatiky realizovaného v rámci národného 

projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie na tému „Výučba programovania 

v Pythone na strednej škole“ a Výučba programovania STEAM projektov. 

- Realizáciu IT Fitness testu – spolu 31 žiakov  Ing. Vrabľová.  

 

 

- údaje o pilotnom testovaní 

 

Koordinátor pilotného testovania: Ing. Mária Onderková 

 

V školskom roku 2020/2021 sa realizovala spolupráca s Národným ústavom 

certifikovaných meraní a vzdelávania – NUCEM za účelom zvyšovanie kvality vzdelávania  

s využitím elektronických testovaní. 

 

NOVEMBER 

- Konzultácie s NUCEM-om a príprava pilotného Kriteriálneho testovania žiakov prvého 

ročníka pre predmet: matematika a slovenský jazyk, Ing. Onderková. 

 

DECEMBER 

- Kriteriálne testovanie žiakov prvého ročníka e-test – online formou – 2.12.2020  

z predmetu matematika a slovenský jazyk – spolu 46 žiakov - Ing. Onderková. 

 

 

MAREC 

- Elektronické testovanie  čitateľskej gramotnosti pomocou e-testu – 20 žiakov – II.B 

príprava a administrovanie testovania, Ing. Onderková. 

 

-  údaje o činnosti  metodického združenia pri  ŠI   

 

Zloženie členov: l. Mgr. Ligdayová Iveta – predsedníčka 

                           2. Ing. Kohútová Alena 

                           3. Bc. Pistráková Janka - členka 

                           4. Bc. Poklembová Mária -  členka 

                           5. Mgr. Vargovčíková Ľudmila – členka 

 



 

 

                                                     

Metodické združenie v priebehu školského roka 2020/2021 pracovalo podľa  možností, 

ktoré vyplývali z mimoriadnej situácie pandémie COVID-19. Teda na základe prijatých 

pandemických opatrení. Uskutočnili sa dve riadne zasadnutia. 

 

SEPTEMBER 

- Prejednané plány výchovno-vzdelávacej činnosti podľa jednotlivých ročníkoch 

a výchovných skupín v jednotlivých oblastiach výchovy – vychovávatelia VS. 

- Zorganizovanie celointernátneho stretnutia  všetkých žiakov  – 2.9. žiaci boli oboznámení 

so školským poriadkom ŠI, predpismi BOZP a PO, prevzatie hmotnej zodpovednosti nad 

majetkom v príslušných izbách, poučenie potvrdili svojimi podpismi. 

- Prejednaný plán práce MZ pri ŠI a plán práce ŽR pri ŠI. 

- Krúžková činnosť v škol. roku 2020/21 – Internetový – Mgr. Vargovčíková 

                                                                   Salón krásy – Bc. Poklembová 

                                                                   Pohybom ku zdraviu – Bc. Pistráková 

                                                                   Tvorivé dielne – Ing. Kohútová Alena                                                      

- Prejednanie:  termínovník na škol. rok, rozvrhu hodín, spracovanie aktivít a krúžkov 

žiakov mimo priestorov ŠI v odpoludňajších hodinách. 

- Príprava dotazníkov – adaptácia prvákov v ŠI. 

 

- Ďalšie celointernátne podujatia: 

- 9. 9. -  návšteva školskej knižnice – I. roč. – oboznámenie sa s knižným fondom, 

- zasadnutia ŽR pri ŠI – kooptácia členov, ročný plán práce, príprava imatrikulácie, 

 

 

MÁJ 

- Na zasadnutí bolo prejednané plnenie výchovno-vzdelávacej činnosti  podľa jednotlivých 

výchovných skupín, kde bolo skonštatované, že v dôsledku mimoriadnych opatrení ku 

COVID-19 a uzatvorenia školských internátov neboli jednotlivé plány splnené. 

- Príprava podkladom a materiálov na nový školský rok – kritéria prijatia do školského 

internátu, prihlášky, oznamy cez web stránku školy a OFFICE 365. 

- inventarizácia majetku školy, inventarizácia školskej knižnice. 

 

- Celointernátne podujatia: 

- Výchovno-vzdelávacia činnosť prispôsobená pandemickým opatreniam: 

telesné aktivity v exteriéri – loptové hry na školskom dvore, bedminton, beh (Kalvária, 

Torysa, Sekčov), prechádzky mestom s tematickým zameraním – historické pamiatky. 

 

JÚN 

- Vychovávateľmi boli prednesené návrhy na činnosť metodického združenia na nový škol. 

rok. 

- Vyhodnotenie plnenia plánu výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠI za škol. rok 2020/21 za 

jednotlivé výchovné skupiny – plán nesplnený. 

- Prijaté prihlášky do ŠI na nový školský rok, rozdelenie žiakov do výchovných skupín za 

nových podmienok (zníženie kapacity zo 120 na 96 žiakov). 

- Prejednané návrhy na úpravu výchovného programu ŠI – bez zmien. 

- Ing. Kohútová – vyhodnotenie a kontrola krúžkovej činnosti. 

 

- Celointernátne podujatia: 

- 15. 5. – celointernátne stretnutie, 



 

 

- zhodnotenie výsledkov klasifikácie v jednotlivých vých. skupinách, 

- 24. 6. – generálne upratovanie ŠI, odovzdávanie izieb. 

 

Pravidelne na web stránku školy sú dopĺňané materiály o činnosti a aktivitách Školského 

internátu pri SOŠ podnikania v Prešove.  

 

 

- údaje o výchovnom a kariérovom poradenstve 

 

Výchovný a kariérový poradca: Ing. Marta Drabová 

 

SEPTEMBER: 

- vypracovanie správy a plánu výchovného poradenstva,  

- oboznámenie žiakov 1.roč. s výchovným poradenstvom na škole, sledovanie žiakov 

1.ročníka v adaptácii na nové podmienky,  

- kontaktovanie individuálne začlenených žiakov 1. ročníka,  

- zabezpečenie dokumentácie integrovaných žiakov 4. roč. kvôli úľavám pri MS a 

poradenské rozhovory o podmienkach vykonania maturitnej skúšky. 

 

OKTÓBER: 

- práca s individuálne začlenenými žiakmi – kontaktovanie rodičov, kontrola a doplnenie 

dokumentácie, vypracovanie IVVP, zaslanie žiadostí na kontrolné vyšetrenia, konzultácie 

s vyučujúcimi jednotlivých predmetov, 

- konzultácie so špeciálnymi pedagógmi z CŠPP, 

- realizácia a vyhodnotenie dotazníka o adaptácii žiakov 1. ročníka, 

- inštruktáž k vypĺňaniu prihlášok a konzultácie pre IV.A vo vzťahu k umeleckým 

odborom na VŠ, overovanie prihlášok, 

- pohovory so žiakmi a zákonnými zástupcami. 

        

NOVEMBER: 

-     overovanie prihlášok na umelecké odbory VŠ.  

DECEMBER: 

- realizácia a vyhodnotenie dotazníka zameraného na možné prejavy šikanovania v 2. 

ročníku, 

- poradenské rozhovory ohľadom podmienok štúdia na VŠ. 

JANUÁR: 

- poradenské rozhovory ohľadom podmienok štúdia na VŠ, 

- vyhodnotenie dotazníka „hodnotenie školy rodičmi“.  

 

FEBRUÁR: 

- inštruktáže k vypĺňaniu prihlášok na VŠ a individuálne konzultácie k prihláškam. 

 

MAREC: 

- konzultácie a overovanie prihlášok na VŠ,  

 



 

 

APRÍL: 

- spracovanie štatistiky podaných prihlášok na VŠ, 

- konzultácie a overovanie prihlášok na VŠ.  

 

MÁJ: 

- riešenie odborných posudkov integrovaných žiakov, ktorí budú maturovať v školskom 

roku 2021/2022,  

- pohovory s neprospievajúcimi žiakmi a ich zákonnými zástupcami. 

- v spolupráci s ÚPSVaR informovanie absolventov o povinnostiach a právach absolventov 

vstupujúcich na trh práce.  

JÚN: 

- vyhodnotenie činnosti výchovného a kariérového poradenstva v uplynulom školskom 

roku.   

 

Výchovná poradkyňa priebežne: 

- viedla dokumentáciu výchovného poradenstva a dokumentáciu individuálne začlenených 

žiakov so ŠVVP,  

- venovala pozornosť systematickej informačnej činnosti významnej pre voľbu ďalšieho 

štúdia žiakov a prípravy na povolanie,  

- sledovala absenciu žiakov a v spolupráci s TU a zákonnými zástupcami žiaka riešila 

neospravedlnenú absenciu,  

- úzko spolupracovala a sprostredkovávala žiakom kontakt s príslušným Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, zabezpečovala odborné 

vyšetrenia a sledovala ako sa odporúčania vyšetrení realizujú v praxi,  

- formou neformálnych rozhovorov usmerňovala správanie žiakov a viedla ich k tolerancii, 

rešpektovaniu a dodržiavaniu ľudských práv. 

 

 

- údaje o výchove k manželstvu a rodičovstvu 

 

Koordinátor : Ing. Marta Drabová. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu bola v školskom roku 2020/2021 súčasťou 

prierezových tém odborných predmetov, ale najmä súčasťou tématických plánov slovenského 

jazyka a literatúry, občianskej výchovy, etiky, náboženstva, psychológie a sociológie 

a triednických hodín. Témy boli zamerané na sexuálnu problematiku, prípravu na manželstvo 

a rodičovstvo a poskytovanie informácií z oblasti zdravotno-sexuálnej  s prízvukom   na 

morálne hodnoty a zodpovedný prístup k životu.  

 

- údaje o činnosti žiackej rady pri ŠI  

 

Koordinátor žiackej rady: Bc. Janka Pistráková 

 

Aktivity ŽR v ŠI počas  školského roka: 

 

SEPTEMBER 

- Celointernátne  stretnutie  žiakov, internátny poriadok, režim dňa a BOZP, 

- Deň srdca, nástenné noviny, pohybové aktivity, posilňovňa, jumping 

- zdravý životný štýl, strava a pohyb 



 

 

- prehliadka centra mesta  žiakmi 1.roč.  

 

OKTÓBER 

- farebná jeseň v ŠI, výzdoba, nástenné noviny 

- volejbalový turnaj v ŠI, 

 

Činnosť žiackej rady pri školskom internáte bola v čase od 13. 10. 2020- 14. 5. 2021 

prerušená z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pandemickej situácie- Covid 19. 

 

MÁJ 

- dodržiavanie aktuálnych hygienických opatrení- usmernenia 

- turistické vychádzky- mesto a okolie 

- týždeň zdravej výživy- propagácia  

 

JÚN 

- športové aktivity na školskom dvore, ocenenie najaktívnejších žiakov ŠI,  

- vernisáž výstavy výtvarných študijných odborov- múzeum Solivar 

- vyhodnotenie činnosti ŽR ŠI. 

 

 

- údaje o stravovacej komisii  
 

Zloženie členov: 

        Predsedníčka: Iveta Demjaničová 

        Členovia: Ing. Iveta Drábová 

                                Liudmyla Padiuk 

                                Gabriela Bartková 

                                Bc. Jana Pistráková 

 

Stravovacia komisia v tomto zložení pracovala podľa vopred vypracovaného plánu. Na 

tomto zasadnutí boli riešené pripomienky na školské stravovanie a to zo strany 

pedagogických pracovníkov, stravníkov školskej jedálne a žiakov stravujúcich sa v školskej 

jedálni. 

 

31.5.2021 – 4.6.2021 sa konal týždeń zdravej výživy 

- organizácia ,, Týždeň zdravej výživy,,  kde  bolo  zrealizované formou plagátov, 

výstavných plagátov, reklamných materiálov, názorných košov ovocia a zeleniny, 

- počas týždňa cez obedňajšiu prestávku bola pripravená ochutnávka rôznych druhov 

ovocných a zeleninových chuťoviek, školská jedáleň ponúkla stravníkom jedálny 

lístok zostavený z produktov ovocia, zeleniny, rýb a mlieka.  

 

MÁJ  

- zasadnutie stravovacej komisie sa uskutočnilo 5.5.2021. Na zasadnutí stravovacej 

komisie sa predložili návrhy, názory a postrehy stravníkov. 

 

 

- údaje o škodovej komisii 

 

V školskom roku 2020/2021 neriešila škodová komisia žiadnu škodu. 

 



 

 

- údaje o environmentálnej výchove  

 

Koordinátor environmentálnej výchovy: PaedDr.Černajová 

 

V školskom roku 2020/2021 bol vypracovaný Plán práce environmentálnej výchovy s 

hlavnými cieľmi a úlohami koordinátora environmentálnej výchovy na šk. rok 2020/2021.  

Podľa plánu práce ENV sme vytvorili Ekoradu zloženú zo zástupcov jednotlivých tried, 

ktorá pripravovala, realizovala a koordinovala všetky aktivity na škole spojené s 

environmentálnou výchovou. Predseda: Jakub Trebuňák IV.B, podpredseda: Veronika 

Závadská II.B.  

V septembri bola vyhlásená aktivita „Separujte v triedach, ktorou sa začal zber 

hliníkového odpadu a plastových vrchnákov, ktorý prebiehal počas celého školského roka.  

 

V októbri sme sa prihlásili k aktivite „Baterky na správnom mieste.“  

Pokračovala burza šiat, hračiek a úžitkových predmetov – „Urobme radosť iným.“  

Počas dištančného vzdelávania z dôvodu COVID 19 sme realizovali tieto aktivity: 

-  29.03.2021 – NATURPACK - online exkurzia-recyklácia PET fliaš Greentech Slovakia 

BB 

-  13. 04. 2021 -  EkoKvíz -  informácia o priebehu a zapojení sa do súťaže pre žiakov 1.-3. 

ročníkov   

-  22.04.2021 – Deň Zeme –zapojenie sa do online EkoKvízu. 

Ostatné aktivity vyplývajúce z plánu práce sme z dôvodu dištančného vyučovania pre COVID 

19 prerušili a uskutočnili až po začatí prezenčnej formy vyučovania od 17.05.2021: 

-  3.06.2021 – Ekozber – odvoz vrchnákov z plastových fliaš osobným autom – 6 vriec 

-  14.06. – 16.06. 2021 - exkurzie  II.B s environmentálnou problematikou: Opálové bane, 

Spišský hrad, Dreveník, Hervartov 

-  16.06.2021 – úprava a doplnenie smerníc ENV 

 

 

-  1.aa) údaje o teoretickom vyučovaní 
 

V školskom roku 2020/21 na úseku teoretického vyučovania bol výchovno-vzdelávací 

proces zabezpečovaný v 9 – tich triedach dennou formou v dopoludňajších hodinách. 

Vzdelávanie prebiehalo v štyroch kombinovaných triedach pozostávajúcich z dvoch 

študijných odborov. Vyučovací proces zabezpečovalo 25 kvalifikovaných učiteľov vrátane 

riaditeľa školy a zástupcov, z toho 13  učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov a 12 

učiteľov odborných predmetov. Všetci učitelia vrátane vedúcich PK boli priamo riadené 

zástupkyňou riaditeľa pre dané úseky. Teoretické vzdelávanie bolo riadené Mgr. Bc. Ingrid 

Šoltysovou zástupkyňou riaditeľa pre teoretické vyučovanie a úsek odborných predmetov a 

praktického vyučovania riadil Ing. Bohuš Popík, MBA. 

 

Kombinované triedy: 

I.A – triedny učiteľ Mgr. Martina Kušnirová – študijný odbor ekonomické lýceum (EKL) 

a škola podnikania (ŠP) 

III.B – triedny učiteľ Mgr. Veronika Stoláriková – študijný odbor ekonomické lýceum (EKL) 

a škola podnikania (ŠP) 

IV.A – triedny učiteľ Mgr. Martina Leláková – študijný odbor odevný dizajn (ODD) a dizajn  

           interiéru (DIN)  

III. C – Mgr., Bc. Ingrid Šoltysová – ekonomické lýceum (EKL) a manažment regionálneho 

cestovného ruchu (MRCR)   



 

 

V škole pracovali tri predmetové komisie všeobecnovzdelávacích predmetov – PK 

spoločenskovedných predmetov, PK cudzích jazykov a  PK prírodovedných predmetov. 

Uvedené metodické orgány školy koordinovali prácu učiteľov, riešili základné otázky 

týkajúce sa výchovy a vzdelávania, pracovali podľa štatútu predmetovej komisie. 

Delené vyučovanie bolo využívané vo všeobecnovzdelávacích predmetoch v jednotlivých 

triedach na hodinách cudzieho jazyka, náboženskej výchovy, informatiky, v predmete 

a telesnej a športovej výchovy. Vyučovanie etickej výchovy a telesnej výchovy chlapcov bolo 

realizované spájaním žiakov z rôznych tried v rámci jedného ročníka. Vyučovanie druhého 

cudzieho jazyka prebiehalo súbežne vo všetkých triedach  podľa jednotlivých ročníkov, kde 

žiaci študovali jazyk na základe výberu z ponuky piatich jazykov (anglický, nemecký, ruský). 

V kombinovaných triedach  bolo uplatňované delené vyučovanie v odborných predmetoch 

podľa jednotlivých študijných odborov. 

V školskom roku náboženská výchova a etická výchova bola hodnotená: 

absolvoval/absolvovala. 

 

Tematické plány 

Vyučujúcimi všetkých predmetov boli vypracované rámcové tematické plány, ktoré 

vychádzajú z učebných osnov, ktoré sú súčasťou Školských vzdelávacích programov (ŠkVP) 

podľa odborov a zamerania. Tematické plány (TP) boli označené číslom schvaľovacej 

doložky a číslom Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu príslušných študijných 

odborov v súlade s požiadavkami ŠPÚ a  ŠIOVu. Na začiatku školského roka boli TP 

prediskutované a schválené  na zasadnutiach jednotlivých predmetových komisií a podpísané 

vedúcimi PK. Zároveň boli odsúhlasené príslušným zástupcom a schválené riaditeľom školy. 

Jednotlivé tematické celky boli nahodené do elektronickej žiackej knižky – Edupage.  

 

Zhodnotenie hospitačnej a kontrolnej činnosti 

Na teoretickom vyučovaní bolo vykonaných 8 kontrol. Všetky boli počas dištančného 

vzdelávania.. Priame hospitácie neboli realizované z dôvodu pandémickej situácie Covid – 

19. Hospitácie boli zamerané na kvalitu a úroveň vyučovania, prácu všeobecnovzdelávacích 

učiteľov, interakciu so žiakmi, využívanie učebných pomôcok, nových foriem a metód práce, 

plnenie tematických plánov. Dôraz bol kladený na dodržiavanie presne stanoveného rozvrhu, 

platného na daný školský rok. Po každej hospitácii bol vykonaný pohospitačný rozhovor 

zástupcu riaditeľa s daným učiteľom so zhodnotením, boli vyzdvihnuté pozitíva v práci 

učiteľa, prediskutované chyby. Z hospitácií bol vykonaný záznam. 

 

Kontrola v uplynulom školskom roku bola zameraná na správnosť vedenia pedagogickej 

dokumentácie, vedenia a kontrola elektronických údajov, záznamov, zapisovania 

zastupovaných hodín. Taktiež bola vykonávaná kontrola vedenia triednych výkazov 

a katalógových listov triednymi učiteľmi.  Kontrola bola zameraná aj na plnenie povinností 

učiteľa vykonávajúceho dozor a na dodržiavanie pracovnej disciplíny učiteľov. 

Hospitácie a kontroly boli vykonávané za účelom skvalitnenia práce, výučby, interakcie, 

komunikácie so žiakmi, inovácie vyučovacích metód a foriem práce, vyzdvihnutia pozitív 

a ocenenia  metód práce učiteľov. Zároveň boli vhodným momentom pre analýzu, následné 

prehodnotenie a zmenu postupov v práci učiteľa. 

 

1.ab) údaje o praktickom vyučovaní a odborných predmetoch teoretického vyučovania 

 Odborné vzdelávanie v školskom roku 2020/2021 sa realizovalo v 6 študijných odboroch. 

Učitelia odborných predmetov zabezpečovali realizáciu predmetu odborná prax v študijných 

odboroch  manažment  regionálneho  cestovného  ruchu, škola  podnikania,  dizajn  interiéru a 

odevný dizajn. Žiaci 3. ročníka v študijnom odbore škola podnikania a manažment 



 

 

regionálneho cestovného ruchu sa zúčastnili aj priebežnej praxe v rámci predmetu „Praktika 

vo firme“, jeden deň v týždni.  

 

Teoretické a odborné vzdelávanie  

 

Odborné predmety 

Vyučovanie odborných predmetov zabezpečovali kvalifikovaní odborní učitelia, ktorí zvládli  

vyučovanie odborných predmetov na veľmi dobrej úrovni, čo sa prejavovalo priebežnými  

výsledkami žiakov, výsledkami odborných súťaži ako aj výsledkami maturitných skúšok. Na 

základe „Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase 

mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021“ riaditeľ školy určil predmety pre 

aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných predmetov pri stanovení známky z 

Praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 

a z Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021. Na 

vyučovanie odborných predmetov sa v maximálne miere využívali odborné učebne a to 

odborná učebňa pre školu podnikania, cestovný ruch, dizajn interiéru, dva ateliéry a štyri 

dizajnérske štúdia a učebňa pre vyučovanie odborných predmetov metódou Eduscrum. Prácu 

odborných učiteľov metodicky usmerňovali dve predmetové komisie - predmetová komisia 

odborných ekonomických predmetov a cestovného ruchu, predmetová komisia umeleckých  

predmetov, ktoré pomáhali pri vypracovaní tematických plánov, pri príprave a realizácii 

odborných súťaží, pri príprave dokumentácie k maturitným skúškam a pracovali podľa štatútu 

predmetovej komisie. Predmetové komisie sa podieľali na riešení aktuálnych problémov 

podávaním podnetných návrhov pri vypracovaní školských vzdelávacích programov, pri 

realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu a boli nápomocné pri riešení špecifických úloh.  

 

Odborná prax  

Predmet odborná prax bol zaradený do učebných plánov všetkých študijných odborov. 

Praktická príprava žiakov sa realizovala v súlade so ŠkVP formou jednotýždňovej odbornej 

praxe (z dôvodu pandemickej situácie). Žiaci II., III. a IV. ročníka vykonávali odbornú prax 

vo firmách, ktorú si zabezpečili sami a s ktorými následne škola uzavrela „Dohodu...“. Žiaci I. 

a II. ročníka študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu vykonávali 

odbornú prax priamo pod vedením odborných učiteľov formou exkurzií. Kontrolou, 

spracovaním dokumentácie a hodnotením  žiakov odbornej praxe boli poverení odborní 

učitelia. Odborné vzdelávanie v rámci praktickej prípravy bolo v súlade so školským 

vzdelávacím programom obohacované o iné formy vyučovania ako sú tematické exkurzie, 

návštevy odborných podujatí, odborné prednášky a inštruktáže, besedy s odborníkmi z praxe, 

triedne súťaže a pod. Cieľom týchto foriem vyučovania bolo prepojenie teoretických 

vedomosti s praxou v reálnom živote. Žiaci 3. ročníka študijných odborov škola podnikania a 

manažment regionálneho cestovného ruchu absolvovali predmet „Praktiká  vo  firme“ v 25 

firmách, s ktorými  škola uzavrela Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania. Na základe 

„Aktualizácie usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, 

spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021“, riaditeľ SOŠ 

podnikania Prešov oznámil neklasifikovanie predmetov v 2.polrok/u, ktoré boli pôvodne 

klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele 

predmetov kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou.  

 

Kontrolná a hospitačná činnosť 

Na úseku praktického vyučovania a odborných predmetov bola vykonávaná kontrolná a 

hospitačná  činnosť počas celého školského roka v obmedzenom režime z dôvodu 

pandemickej situácie a hlavne z dôvodu prerušenia vyučovania ochorením COVID-19. Bolo 



 

 

vykonaných 20 kontrol a hospitácií, z ktorých bol vyhotovený záznam o kontrole. Kontroly 

boli zamerané na kontrolu pedagogickej dokumentácie ako aj na prácu v predmetových 

komisiách, prácu učiteľov odborných predmetov, plnenie povinností učiteľa vykonávajúceho 

dozor, ako aj dodržiavanie pracovnej disciplíny učiteľov. Hospitácie boli zamerané na úroveň 

vyučovania z hľadiska obsahu, metód a foriem vyučovania a usmernenia po odbornej stránke, 

na zavádzanie nových aktivizujúcich metód do vyučovacieho procesu. Počas celého 

školského roka sa vykonávali priebežné ale aj náhodné kontroly. Pri kontrolnej a hospitačnej 

činnosti neboli zistené závažné nedostatky, pre ktoré by nemohol učiteľ odborných predmetov 

vykonávať svoju pedagogickú činnosť. V závere školského roka bolo zrealizované hodnotenie 

zamestnancov v súlade s § 70 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pracovným poriadkom 

školy vo veci hodnotenia. 

 

1.ac) údaje o  školskom internáte  
 

V školskom roku 2020/2021 v školskom internáte boli stanovené ciele, ktoré preferovali 

vzťah ku kultúre, k aktívnemu využívaniu voľného času, k tolerantnosti, k spolupráci, 

k aktívnemu občianstvu, k ľudských právam a základným slobodám, ku kultúrnym 

a národným hodnotám a tradíciám štátu, zdravému životnému štýlu, tvorivosti, k rozvoju 

samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie, rozvoju 

osobnosti a kritické riešenie konfliktov, vzťah k celoživotnému vzdelávaniu. 

K dôležitým cieľom patrilo hľadanie nových kvalitnejších procesov výchovy 

a vzdelávania (tvorivé dielne, netradičné techniky, zážitkové metódy,  antistresové techniky 

a iné), zvyšovanie čitateľskej gramotnosti u žiakov, k vedeniu žiakov k vytváraniu správnej 

rovnováhy medzi ich právami, povinnosťami a zodpovednosťou. 

Na začiatku školského roka v školskom internáte bolo zorganizované celointernátne 

stretnutie, kde boli všetci bývajúci žiaci oboznámení so školským poriadkom ŠI, základnými 

pravidlami o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poučení o používaní technických 

zariadení v školskom internáte a svojim podpisom potvrdili prevzatie izieb, čím sa zároveň 

zaviazali k starostlivosti o zverený majetok. 

Vychovávatelia  pri svojej činnosti brali do úvahy skladbu žiakov vo výchovných 

skupinách, sociálne zloženie, ich mentalitu, nároky, možnosti ako aj ich potreby. Pritom však 

najdôležitejšie bolo rešpektovať individuálny prístup k týmto žiakom.  

Cielene napomáhali rozvoju tých stránok osobnosti mladého človeka, ktoré majú 

rozhodujúci význam pre výchovu k samostatnosti, angažovanosti, utváraniu návykov na 

cieľavedomé, vhodné a tvorivé využívanie voľného času. 

Ciele smerom k vychovávateľom boli zamerané na rozvíjanie hodnotenia 

a sebahodnotenia vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov, umožňovanie kultivovania 

zručnosti vychovávateľov pre efektívne riešenie školských konfliktov a efektívnu 

komunikáciu, na podnecovanie tvorivosti vychovávateľov, motivovanie všetkých 

vychovávateľov k permanentnému sebavzdelávaniu a zdokonaľovaniu profesijnej 

spôsobilosti. 

Výchovný program ŠI bol zostavený podľa štátneho výchovného  programu v zmysle 

skladby hlavnej výchovnej činnosti, ktorá pozostávala z prednášok, besied, rozprávaní a iných 

foriem prezentácií a komunikácie so žiakmi.   

Plnenie výchovného programu v školskom internáte bolo prejednávané aj na metodickom 

združení pri ŠI, ktoré počas školského roka pracovalo pod vedením Mgr. Ligdayovej Ivety. 

Podrobnejšie výsledky činnosti metodického združenia obsahuje správa o činnosti 

metodického združenia pri ŠI, ktorá je súčasťou správy. 

Počas školského roka 2020/2021 pracovalo v internáte päť výchovných skupín: 



 

 

- Mgr. Vargovčíková Ľudmila – prvá výchovná skupina 

- Bc. Poklembová Mária - druhá výchovná skupina 

- Mgr. Ligdayová Iveta – tretia výchovná skupina 

- Bc. Pistráková Janka – štvrtá výchovná skupina 

- Ing. Kohútová Alena – piata výchovná skupina. 

 

Plnenie výchovno-vzdelávacej činnosti  podľa jednotlivých výchovných skupín bolo v  

čase od 13. 10. 2020- 14. 5. 2021 dôsledku mimoriadnych opatrení ku COVID-19 

a uzatvorenia školských internátov  prerušené a neboli jednotlivé plány splnené. Rovnako 

neboli splnené plány práce Metodického združenia pri ŠI a Žiackej rady pri ŠI. 

Školský internát v školskom roku 2020/2021 mal 120 lôžok v 31 izbách, ktorý sa 

nachádza na 4. a 5. poschodí v budove školy. Ubytovaní žiaci v školskom internáte boli  

žiakmi našej školy, ale aj žiaci iných stredných škôl. Súčasťou internátu je jedna študovňa, 

kuchynky, sociálne zariadenia, knižnica, ale aj školská jedáleň, v ktorej majú žiaci 

zabezpečenú celodennú stravu. Školský internát je pokrytý signálom wifi. V popoludňajších 

hodinách ubytovaní žiaci majú možnosť využívať aj ďalšie školské priestory, ako je 

telocvičňa, posilňovňa, učebne a pod.  

 

1.b) údaje o počte žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

 

K 15.09.2020 bolo 8 žiakov individuálne začlenených so ŠVVP (6 žiakov s vývinovými 

poruchami učenia, 1 žiak s narušenými komunikačnými schopnosťami a 1 žiak s autizmom).  

 

K 30.06.2021 študovalo v SOŠP 233 žiakov v dennej forme štúdia. V študijnom odbore 

odevný dizajn študovali 3 žiaci, dizajn interiéru 23 žiakov, ekonomické lýceum 32 žiakov, 

škola podnikania 77 žiakov a manažment regionálneho cestovného ruchu 98 žiakov. 

 

 

1.d) údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy  

 

Do prvého ročníka v septembri 2021 bolo prijatých a zároveň zapísaných celkom 49 

žiakov dennej formy štúdia. Do študijných odborov bolo prijatých a zapísaných: 

 25 žiakov do študijného odboru „škola podnikania“, 

 9 žiakov do študijného odboru „ekonomické lýceum“, 

 15 žiakov do študijného odboru „manažment regionálneho cestovného ruchu“. 

 

 

1.e)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov  

  

Prospech, dochádzka a správanie  

Z celkového počtu 233 žiakov hodnotených na konci školského roka 2020/2021 

prospelo 220 žiakov, čo predstavuje 94,5%. Z toho 74 žiakov prospelo s vyznamenaním, 59 

žiakov prospelo veľmi dobre a 87 žiakov prospelo, neprospievajúcich žiakov bolo 13i. 

Neklasifikovaní žiaci neboli. 22 žiakov ukončilo štúdium s prospechom 1,00.  

          Priemerná známka v SOŠ podnikania za daný školský rok 1,84. Znížené známky zo 

správania na stupeň „2“ boli udelené 4 žiakom. Na konci školského roka bolo udelené 1 

pokarhanie triednym učiteľom a 12 pokarhaní riaditeľom školy. Za výrazné úspechy 

v mimoškolskej činnosti, aktívnu a bohatú mimoškolskú prácu boli žiaci ocenení pochvalami 

a mimoriadnymi oceneniami. Bolo udelených: 51 pochvál triednym učiteľom, 43 pochvál a  



 

 

mimoriadnych ocenení riaditeľom školy za vynikajúce študijné výsledky a reprezentáciu 

školy v súťažiach a na verejnosti.   

      Celkový  počet vymeškaných hodín bol 7002. Priemerný počet vymeškaných hodín bol  

30,05 na 1 žiaka. Z uvedeného počtu bolo 6974 hodín ospravedlnených, priemer na žiaka  

29,93 hodín. Neospravedlnená absencia 28 hodín, priemer na žiaka 0,12 hodín.  

Údaje o výsledkoch hodnotenia podľa poskytovaného stupňa vzdelania:  

 

ÚSV s maturitou – 4. ročné študijné odbory   

      Všetky hodnotené študijné odbory na škole v bode 1. e) boli odbory ÚSV s maturitou, 

teda 4. ročné študijné odbory.   

SV bez maturity – 3. ročné učebné  odbory   

      V školskom roku 2020/2021 žiaci neštudovali v žiadnom učebnom odbore.  

ÚSV s maturitou – 3. ročné študijné odbory štúdia popri zamestnaní   

      V školskom roku 2020/2021 žiaci neštudovali v žiadnom študijnom odbore štúdia popri 

zamestnaní.    

      

Maturitné  skúšky  

      Organizáciu MS v školskom roku 2020/2021 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

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

predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončení štúdia na stredných školách v znení 

neskorších predpisov.  

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 

231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach a organizácii školského roka na 

základných školách, na stredných školách.....v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, 

žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného 

hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného 

ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID – 19 prerušil vyučovanie na školách a 

školských zariadeniach v období od 12. októbra 2020.  

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM), ale z dôvodu 

šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID – 19 :  

 

Naplánované termíny EČ a PFIČ MS 2021 boli zrušené:  

- 16.marec – slovenský jazyk a literatúra  

- 17. marec – anglický jazyk  

- 18. marec - matematika  

 

V druhom polroku bolo žiakom končiacich ročníkov umožnené prezenčné vyučovanie. 

Niektorí žiaci sa tohto vyučovania zúčastňovali, iní z dôvodu ohrozovania a obavy zo šírenia 

pandémie ostali radšej doma.  

Následne na to 22. marca 2021 bolo vydané rozhodnutie o termínoch a organizácii internej 

časti MS v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021. Vyučovanie sa pre 

posledné ročníky v stredných školách končí 14. mája 2021. Dátum vystavenia vysvedčenia z 

posledného ročníka strednej školy sa zhoduje s dňom ukončenia školského vyučovania. Z 

tohto dôvodu sme niektoré termíny zmenili a zasadnutie pedagogickej rady pre končiace 

ročníky sme stanovili na 29.4.2021. Do 3. mája Riaditeľ strednej školy aj určil skupiny 

príbuzných predmetov.  

V školskom roku 2020/2021 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, ....interná časť 

maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej 



 

 

skúšky sa vykonávala viac administratívne. V tomto školskom roku maturovalo 66 

žiakov.  
Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získal aritmetický priemer známok 

z daného predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok 

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

dvoch ročníkov.  

Výsledné známky kontrolovali dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a 

schvaľoval ich predseda školskej maturitnej komisie 12. mája 2021.  

Maturitné komisie pre jednotlivé študijné odbory boli pripravené podľa časového 

harmonogramu.  

Predsedom školskej maturitnej komisie na tento školský rok bola Mgr. Daniela Belišová.  

Riaditeľ strednej školy schválil do 23. apríla 2021 na návrh predsedu príslušnej predmetovej 

komisie v škole obsah ústnej formy internej časti maturitnej skúšky a do 30. apríla vymenoval 

aj členov predmetovej maturitnej komisie.  

Výsledné známky boli sprístupnené na našej webovej stránke a žiaci od 17. mája mali 

možnosť vyjadriť súhlas & nesúhlas.  

8 žiakov bolo nahlásených na B2 z cudzieho jazyka, ktorí do 12. mája písomne mohli 

požiadať o zmenu úrovne na B1 a tým vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky 

administratívne / Ide o rozhodnutie ministra školstva , vedy, výskumu a športu č. 

2021/11902:1-A1810 z 22. marca 2021 s účinnosťou tohto zákona od 7. mája 2021/.  

6 žiakov požiadalo o zmenu úrovne, čiže prijali známku, ktorá bola vypočítaná z 

aritmetického priemeru a 2 žiačky: Lucia Nagyova a Frederika Vargová maturovali ústne.  

8 žiakov bolo nahlásených aj na dobrovoľnú maturitnú skúšku:  

- 3 žiaci z matematiky  

- 1 žiak anglický jazyk B1  

- 2 žiaci z dejepisu a z občianskej náuky  

- 2 žiaci z občianskej náuky  

V prípade dobrovoľného predmetu žiaci mohli do 30. apríla 2021 požiadať o zrušenie internej 

časti. O zrušenie požiadali 3 žiaci z matematiky a z tohto dôvodu sa z daného predmetu ústne 

nematurovalo a jeden žiak, ktorý chcel maturovať z anglického jazyka B2.  

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa konala v termíne 2. júna 2021.  

K ústnej MS pristúpilo: 2 žiačky z anglického jazyka B2 (Lucia Nagyová a Frederika 

Vargová), 2 žiačky z dejepisu ( Anna Jurkovičová, Viktória Slebodníková) a 4 žiačky z 

občianskej náuky (Lívia Lengerová, Erika MIkluščáková, Anna Jurkovičová a Viktória 

Slebodníková).  

Vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy spolu s maturitným vysvedčením a 

dodatkom, žiakom bolo slávnostne odovzdané 4.6.2021. Zároveň boli podpísané Protokoly o 

maturitnej skúške.  

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky a praktická časť odbornej zložky maturitnej 

skúšky na konala 14. mája 2021. Podľa pokynov ministra školstva sa vykonávala  

administratívne. 
     V riadnom termíne konalo MS zo SJL - 66 žiakov. Anglický jazyk B1 - 49 žiakov, 

Anglický jazyk B2 - 2 žiaci , Ruský jazyk B1 – 15 žiakov. Teoretickú časť odbornej zložky – 

66 žiakov a praktickú časť odbornej zložky - 66 žiakov. Dobrovoľné predmety: Dejepis – 2 

žiačky a Občianska náuka 4 žiačky. 

 

 



 

 

 

 

Výsledky MS 2021 za jednotlivé predmety  - známky a priemery  

                               PFEČ                   PFIČ                  Ústna skúška / Praktická skúška 

Predmet Úroveň Počet Priemer Počet Priemer Počet 1 2 3 4 5 Priemer Počet 

 

SJL 

 

- 

 

66 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

14 18 24 10 - 2,45 66 

- - - - - - - 

 

ANJ 

 

B1 

 

49 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

10 12 21 6 - 2,47 49 

- - - - - - - 

 

ANJ 

 

B2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2 - - - - 1,00 2 

- - - - - - - 

 

RUJ 

 

B1 

 

15 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

11 3 1 - - 1,33 15 

- - - - - - - 

 

DEJ 

 

- 

2  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2 - - - - 1,00 2 

- - - - - - - 

 

OBN 

 

- 

4  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4 - - - - - 4 

- - - - - - - 

 

PCO 

 

- 

 

66 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

29 32 5 - - 1,64 66 

- - - - - - - 

 

TCO 

 

- 

 

66 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

27 33 6 - - 1,95 66 

- - - - - - - 

Vysvetlivky: 

PCO – Praktická časť odbornej zložky , TCO – Teoretická časť odbornej zložky 

 

Celkovo úspešne ukončilo 66 žiakov, celkový priemer je 1,57.  

Maturitná dokumentácia bola pripravená v súlade s platnou legislatívou. V tomto 

školskom roku nebola MS 2021 hodnotená v Správe Predsedu ŠMK. 

Boli zaslané požadované tabuľky o počte žiakov na MS z daných predmetov, prospechu – 

neprospechu p. Ing. Balážovi. /Odbor školstva – oddelenie odborných a metodických činností/  

a výkaz o výsledku maturitnej skúšky. Dokumentácia bola zaslaná poštou.  

 

Záverečné skúšky 

     V školskom roku 2019/2020 sa záverečné skúšky nekonali. 

     1. f) Študijné odbory  a  číslo schvaľovacej doložky 

      

      

 ŠVP: 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba 2013-762/1852:7-925 

 ŠkVP: DIZAJN MÓDY 

 Študijný odbor: 8298 M odevný dizajn IV. ročník 

 

 ŠVP: 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba 2013-762/1852:7-925 

 ŠkVP: INTERIÉROVÁ TVORBA 

 Študijný odbor: 8299 M dizajn interiéru III. a IV. ročník  

 

 ŠVP: 63 Ekonomika, organizácia, obchod a služby 2013-762/1889:23-925 

 ŠkVP: EKONOMICKO-PRÁVNE SLUŽBY A PORADENSTVO 

 Študijný odbor: 6341 M škola podnikania I., II., III. a IV. ročník  

 

 ŠVP: 63 Ekonomika, organizácia, obchod a služby 2013-762/1889:23-925 



 

 

 ŠkVP: EKONOMICKÉ LÝCEUM MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA 

 Študijný odbor: 6325 M ekonomické lýceum I., III. a IV. ročník 

 

 ŠVP: 63 Ekonomika, organizácia, obchod a služby 2013-762/1889:23-925 

 ŠkVP: MANAŽMENT A TVORBA PODNIKOV CESTOVNÉHO RUCHU 

 Študijný odbor: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  I., II., III. a IV. 

ročník 

 

Experimentálne študijné odbory:  

Neboli overované 



 

 

 
Por.č. 

 
Meno a priezvisko, titul 

 
Vzdelanie 

 
Aprobácia 

Dosiahnuté vzdelanie  
Rok ukonč. 

vzdelania 
Výučný list DPŠ 

Rok ukonč. 
DPŠ 

Započítaná 
prax 

1. Júlia Amanová, Mgr. UPJŠ FF SLJ - AJ 1995 - učit. smer - 20 

2. Ján Benko, Mgr. PU FF SLJ - EV 2003 - učit. smer - 14 

3. Štefánia Cmárová, Mgr.. FHPV PÚ  AJ 2002 - učit. smer - 30 

4. Valentína Černajová, PaedDr. UPJŠ KE,PFPrešov učiteľ všeob. vzd. pred. 1987 - učit. smer - 32 

5. Michal Čiernik, Mgr. PU Prešov, FŠ Učiteľ TV 2012 - učit. smer - 6 

6. Marta Drabová, Ing. VŠ S-T Liberec techn.text.a odevn. 1987 - áno 1999 30 

7. Iveta Džoganíková, Ing. VŠE národohosp. plán. 1985 - áno 1989 34 

8. Andrea Klobušovská Mgr. PÚ Prešov učiteľ etickej vých. + RJ 2006 - učit. smer  - 9 

9. Martina Kušnírová Mgr. PÚ Prešov učiteľ TV 2017 - učit. smer - 2 

10. Ivana Paulenová Mgr.  PÚ Prešov preklad. SJ 2012 - áno 2020 9 

11. Jana Kočárová, Ing.  TU KE - CR Geoturizmus 2007   áno 2011 11 

12. Martina Leláková, Mgr. UPJŠ - PF SJ a vytvárna výchova 1995 - učit. smer - 20 

13. Anna Miklušová, Ing., Mgr. VŠT Košice Pozemné stavby 1984 - áno 2009 12 

  PU Prešov, FM Manažment 2013 - - - - 

14. Tatiana Miková, Mgr. PÚ FF prekladateľstvo ŠJ 2007 - učit. smer - 12 

15. Rastislav Mravec, Mgr. VŠ VU výtv.umenie-grafika 1991 - áno 1995 26 

16. Mária Onderková, Ing. VŠ S-T Liberec techn.text.a odevn. 1987 - áno 2005 29 

17. Anna Oršuľaková, Ing. TUKE Fak. Banic. Geoturizmus 2007 - áno 2011 10 

18. Marta Pastulová, Mgr. UPJŠ všeob.vzd.pr. - AJ 1984 -  učit. smer  - 38 

19. Bohuš Popík, Ing. VŠ - vojsko ek. Armády 1991  - áno 2005 10 

20. Anna Simková, PaedDr. UPJŠ PdF Ukr.J - VV 1982 - učit. smer -  32 

   VŠ MU scénografia 1991  -  - - - 

21. Veronika Stolaríková, Mgr.  PU-FHaPV AJ a literatúra 2010  - učit. smer  - 9 

22. Edita Šebejová, Mgr.  PU - FM Manažment 2009   áno 2013 41 

23. Jana Šebejová, Mgr. Katolická univ. Ruž. Manažment, Ekonómia 2009 - áno 2013 12 

24. Silvia Šillová, Ing. Arch. TUKE Košice architektúra 2005 - oslobodená - 11 

 

1.g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 
 

TEORETICKÉ VYUČOVANIE k 31.12.2020 



 

 

Por.č. Meno a priezvisko, titul Vzdelanie Aprobácia Dosiahnuté vzdelanie 
Rok ukonč. 

vzdelania 
Výučný list DPŠ Rok ukonč. 

DPŠ 
Započítaná 

prax     vzdelania   DPŠ 

DPŠ 1. Alena Kohútová, Ing. VŠ S-T Liberec techn.text.a odevn. 1984 - áno 1987 35 

2. Mária Poklembová, Bc. UMB,bakal.št.MOV výr.odevov a biel. 2003 páns.kr. áno-MOV 1994 38  
3. Iveta Ligdayová, Mgr. VŠ PU  vychovávateľ  2008 - pedag.smer - 32 

4. Janka Pistráková, Bc. UMB,bakal.št.M

OV 
MOV 2003 áno áno 1987  38 

5. Ľudmila Vargovčíková. Mgr. UMB-fakul.prír.vied technické predmety 2009 - pedag.smer - 27 

 

 

 
Por. č. 

 
Meno a priezvisko, titul 

 
Vzdelanie 

 
Aprobácia 

Dosiahnuté vzdelanie 
Rok ukonč. 

vzdelania 
Výučný list DPŠ 

Rok ukonč. 

DPŠ 
Započítaná 

prax 
25. Ingrid Šoltysová, Mgr. bak.št. MOV MOV 2001 OOV áno 1996 26 

   UK Bohosl.fak. Náb. vých.- etika 2002  - učit. smer -  - 

26. Nikol Tomanová, Mgr. PU FF NJ - Dejepis 1998 - učit. smer - 19 

27. Mária Vavreková, RNDr., Ing. UK Prírod.fak. Mat. - Zemepis 1982 - učit. smer - 37 

  TUKE Košice Geoturizmus 2012 - nemá - - 

28. Miroslav Vrabeľ, Ing. VŠ S-T Liberec techn. text. a odevníctva 1988  - áno 1999 32 

29. Danka Vrabľová, Ing. VŠ S-T Liberec Stroje a zariadenia 1989 - áno 1998 30 

 

 

 

ŠKOLSKÝ INTERNÁT 

 
                                                                                                                                                                                          k 31.12.2020



 

- údaje o počte nepedagogických zamestnancov 

 

Stredná odborná škola podnikania zamestnávala v šk. roku 2020/2021 - 19 nepedagogických 

zamestnancov v členení: 

 

Vedúca učtárne      1 

Zmocnenec pre kvalitu, rozpočtár 1 

Mzdová účtovníčka     1 

Asistent riaditeľa      1 

Správca sieťových systémov             1 

Správca registratúry - prevádzkar  1 

Vedúca školskej jedálne    1 

Hlavný kuchár       2 

Pomocný kuchár      2 

Hospodár – technik     1 

Informátor        2 

Upratovačky       5 

Spolu                     19 

 

- údaje o počte pedagogických zamestnancov 

 

Riaditeľ školy       1 

Zástupca riaditeľa pre TV, OV a OP 2 

Zástupca riaditeľa pre TEČ   1 

Učitelia                    22 

Vychovávatelia      5 

Spolu pedagogickí zamestnanci       31 

 

V školskom roku 2020/2021 k 1.9.2020 bolo v škole zamestnaných spolu 50 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 

 

 

1.h údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

Profesionálny rozvoj -  šk. rok 2020/2021 

 
Pedagóg Školenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivita Získané Uznané 

kredity Kredity 

Mgr. Amanová Júlia Tvorba ŠVP na SOŠ 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Príprave vedúcich predmetových komisií 35  

 Použitie kreditov na I. atestáciu - 60  

 Cvičný pedagogický zamestnanec 35  

 Multimediálne tabletové zariadenie v edukačnom procese 15  

 Použitie kreditov na II. atestáciu - 60  

 Učiteľ a internet 15  

 Rozvíjanie finančnej gramotnosti na ZŠ a SŠ 12  

 Digitalizácia učebných materiálov 15  

 Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15  

 Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60 



 

 

Mgr. Benko Ján, PhD. Tvorba ŠVP na SOŠ 14  

 Príprava učiteľa na real. MŠ zo SLJ 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35  

 Použitie kreditov na I. atestáciu  -60  

 Učiteľ a internet 15  

 Aplikácia moderných vyuč. metód a koncepcii vo vyuč. SJaL 25  

 Rozvíjanie finančnej gramotnosti na ZŠ a SŠ 12 60 

PaedDr. Černajová Valéria Profesijné kompet. Ved. PK, metod. združ., študijn.odborov 35  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Finančná gramotnosť 14 60 

Mgr. Čiernik Michal Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8  

 Krok za krokom pri tvorbe programov vých. a vzdelávania 25  

 Moderné trendy vo vyučovaní TV a ŠV 14  

 Ochrana života a zdravia 14  

 Použitie kreditov na I. atestáciu -60  

 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15  

 Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania 25  

 Prehlbovanie kompetencií učiteľov riadiť činnosť v triede 14  

 Základy netradičných  športových tried v predmete TV 8 60 

Ing. Drabová Marta Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Tvorba ŠVP na SOŠ 14  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Výchovný poradca 35  

 Použitie kreditov na II. atestáciu -30  

 Kariérový poradca 35 60 

Ing. Džoganíková Iveta Aktivizujúce metódy vo výučbe OP 10  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Finančná gramotnosť 14  

 Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

Ing. Kočárová Jana Vytvorenie vzorového ŠVP 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35  

 Použitie kreditov na I. atestáciu -30  

 Podnikanie v cestovnom ruchu 25  

 Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22  

 Použitie kreditov na II. atestáciu - 30  

 Moderný marketing pre stredné školy 21 60 

Mgr. Leláková Martina Interaktívna tabula v edukačnom procese 15  

 Multimediálne tabletové zariadenie v edukačnom procese 15  

 Učiteľ a internet 15  

 Aktivizujúce metódy vo výchove 24 60 

JUDr. Marinicová Mária Multimediálne tabletové zariadenie v edukačnom procese 15  

 Učiteľ a internet 15  

 Maturitný slovník 30 60 

Ing. Miklušová Anna Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22  

 Podnikanie v CR 25  

 Použitie kreditov -30  

 MMaSP na Slovensku v rámci ekonomických predmetov 10 60 

Mgr. Mravec Rastislav Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15  

 Multimediálne tabletové zariadenie v edukačnom procese 15 60 



 

 

Ing. Onderková Mária Tvorba ŠVP pre učiteľov SOŠ 14  

 Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Prezentačné programy v interaktívnej výučbe 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Použitie kreditov na II. atestáciu -60  

 Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10  

 Praktická ekonomika 25  

 Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predm. 10  

 Etika podnikania 6 60 

Ing. Oršuľáková Anna Multimediálne tabletové zariadenie v edukačnom procese 15  

 Učiteľ a internet 15 30 

Mgr. Pastulová Marta Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Multimédia a internet v práci ped. zamestnanca 25 60 
Ing. Popík Bohuš Tvorba ŠVP pre učiteľov SOŠ 14  

 Informačné a komunikačné technológie vo vyučovacom procese 19  

 Použitie kreditov na I. atestáciu -30  

 Podnikanie v CR 25  

 Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 60 

Mgr. Stoláriková Veronika Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Metodika výučby AJ na stredných školách 25  

 Použitie kreditov na I. atestáciu - 30  

 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15  

 Učiteľ a internet 15 60 

Mgr. Šoltysová Ingrid Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Krok za krokom pri tvorbe programov vých. a vzd. 25 60 

Mgr. Tomanová Nikol Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Dejepis v ŠkVP ISCED 3A 12  

 Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunik.zručnosti 14  

 Učiteľ a internet 15 60 

RNDr. Vavreková Mária Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Maturitná skúška z OP na SOŠ 15  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Profesijné kompet. ved. PK, MZ. a štud. odborov 35 60 

Mgr. Šebejová Edita Profesijné kompet. ved. PK, MZ. a štud. odborov 35  

 Moodle v práci pedagogického zamestnanca 25  

 Použitie kreditov na I. atestáciu -30  

 Hodnotenie zamestnancov 15  

 Krok za krokom v SVP 25 60 

Mgr. Šebejová Jana Moderný marketing pre stredné školy 21  

 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15  

 Učiteľ a internet 15  

 Maturitný slovník 30  

 Použitie kreditov na I. atestáciu - 30  

 Rozvíjanie finančnej gramotnosti na ZŠ a SŠ 12  

 Použitie kreditov na II. atestáciu - 60  



 

 

 Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15  

 Digitalizácia učebných materiálov 15  

 Aktivizujúce metódy vo výchove 24  

 Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyuč.procese 15 60 

Ing. Vrabeľ Miroslav Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia v obchodných vzťahoch 10  

 Vytvorenie vzorovej el. prezentácie z aprob. predmetu 7 60 

Ing. Vrabľová Danka Tvorba ŠVP pre SOŠ 14  

 Počítačová grafika 13  

 Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15  

 Moderný marketing pre SOŠ 21 60 

Ing. Kohútová Alena Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo SZP 8  

 Aktivizujúce metódy vy výchove 24 30 

Bc. Pistráková Janka Rozvíjanie emoc. inteligencie a komunik. zručností 14  

 Krok za krokom pri tvorbe programov vých. a vzdel. 25  

 Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo SZP 8  

 Aktivizujúce metódy vy výchove 24 60 

Bc. Poklembová Mária Rozvíjanie emoc. inteligencie a komunik. zručností 14  

 Krok za krokom pri tvorbe programov vých. a vzdel. 25  

 Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo SZP 8  

 Aktivizujúce metódy vy výchove 24 60 

Mgr. Ligdayová Iveta Profesijné kompet.ved. PK, MZ a štud.odborov 35  

 Tvorba vzdel. programu kontin. vzdelávania 10  

 Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdel. 25 60 

Mgr. Vargovčíková Ľudmila Obsluha interaktívnej tabule 12  

 Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdel. 25  

 Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných 

zručnosti 

14  

 Finančná gramotnosť do škôl 10 60 

 

 

1.i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 

Aktivity školy na verejnosti: 

 5.10.2020– Deň otvorených dverí / prezentácia odborov, 

 1.7.2021 – Prezentácia umeleckých odborov v SNM Solivar, 

 2.6.2021 – Nápad predáva, 

 

V školskom roku 2020/2021 neboli zrealizované žiadne prezentácie školy na ZŠ z dôvodu 

pandemických opatrení. 

 

 

j) údaje o projektovej činnosti   

     

V školskom roku 2020/2021 pokračovali partnerstvá SOŠ podnikania so školami 

v ČR, Poľsku a na Ukrajine. Spolupráca s partnerskou školou SŠUP v Ústí nad Orlicí 

z Pardubického kraja v Českej republike pokračovala na úrovni výmeny skúseností 

pedagógov umeleckých študijných odborov a manažmentu školy v oblastiach riadenia školy, 

tvorby školských vzdelávacích programov, konzultácie prípravy spoločných školení pre 

interiérový dizajn a pod.. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v oboch krajinách sa 



 

 

neuskutočnili ďalšie podujatia, na ktorých sa pravidelne zúčastňovali žiaci a učitelia 

partnerských škôl. 

V priebehu školského roka 2020/2021 nebolo možné pokračovať formou realizácie 

aktivít ani s partnermi v poľskom Krosne: s Cechom Rzemiosl Róznych v Krosne a so 

školami  Zeszpól szkol ponadgimnazijalnych Nr.2 im. Stanislava Szpetnara a Zespół 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika. V školskom roku 2020/2021 sa 

neuskutočnili ani spoločné stretnutia so žiakmi a učiteľmi Užhorodského vyššieho 

komercijného učilišťa a Mukačevskej štátnej univerzity, ktorí sa pravidelne zúčastňovali 

na podujatí MLM.   

V decembri 2020 sa zástupcovia školy stretli online s predkladateľom úspešného 

spoločného projektu Odborné vzdelanie – šanca pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia 

v rámci programu INTEREG V-A PL-SR 2014 - 2020. Na stretnutí boli prítomní aj 

zástupcovia oboch partnerských škôl  Zeszpól szkol ponadgimnazijalnych Nr.2 im. Stanislava 

Szpetnara a Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika. Cieľom stretnutia 

rokovať o ukončení projektu z dôvodu nerealizovaných už presunutých aktivít. 

Na základe Dohody o spolupráci medzi SOŠ podnikania a OZ Vidiecky parlament sa 

naši žiaci v novembri 2020 zúčastnili na prezentácii aktivít OZ Vidiecky parlament 

v priestoroch PSK. Cieľom prezentácie bola propagácia aktívnej účasti mladých ľudí na dianí 

v obciach, v ktorých žijú.  

V rámci programu Erasmus+ mobility jednotlivcov boli v novembri 2020 ukončené. 

Celkovo bol ukončený  projekt „Rozdiely nás spájajú“ v oblasti školského vzdelávania.  

 

k) údaje o výsledkoch  inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

    v škole 

   

V školskom roku 2020/2021 nebola na škole vykonaná inšpekcia zo strany Štátnej školskej 

inšpekcie.  

 

 

1.l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 

Priestorové podmienky školy 

 

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v 34 učebniach v členení: 

Odborné učebne  16 

Klasické učebne  17   

 

Odborné učebne: 

- Jazykové laboratórium AJ č. 211 

- Jazykové laboratórium NJ č. 213 

- Učebňa IT č. 217 

- Učebňa IT č. 310 

- Učebňa IT č. 311 

- Odborná učebňa – kongres č. 121 

- Ateliér č. 508 

- Ateliér č. 509 

- Ateliér dizajnu č. 511 

- Ateliér dizajnu č. 513 

- Dizajnérsky ateliér č. 510A 

- Odborná učebňa STM – č. 515 



 

 

- Odborná učebňa – škola podnikania č. 518 

- Odborná učebňa  č. 519 - ADK 

- Odborná učebňa dizajnu č. 519A 

- Odborná učebňa – IT č. 520 

Klasické učebne: 

 - učebňa č. 120B, 203, 209, 212, 215, 218, 305, 306, 307, 308, 309, 313, 314, 315, 316, 319,         

                   521 

 Materiálno – technické podmienky školy  

 

Učebne výpočtovej techniky 

Osobné počítače             150 ks 

Tlačiarne            6 ks 

Modem            1 ks 

Skener                     1 ks 

Ruter                      1 ks 

Switch                     3 ks 

Digitálny projektor      13 ks 

Serverová skrinka             2 ks 

Notebook                  28 ks 

Monitor                       15 ks 

Odborná učebňa 

Jednoihlové obyčajné šijacie stroje   27 ks 

Špeciálne šijacie stroje                  6 ks 

Multifunkčné zariadenie                  3 ks 

Interaktívna tabuľa s príslušenstvom     2 ks 

 

Ostatné učebne, školský internát, kabinety a kancelárie 

Meotare            3 ks 

Televízory          12 ks 

Hifi veža              2 ks 

Kopírovací stroj            3 ks 

Rádiomagnetofóny a rádia       5 ks 

Diktafón               1 ks 

Fotoaparát              5 ks 

DVD prehrávač            1 ks 

Veb kamera                       2 ks 

Videokamera s príslušenstvom         1 ks  

Rozhlasová ústredňa s CD prehr.         1 ks  

Počítače          21 ks 

Tlačiarne                                             27 ks 

Switch               7 ks 

Žehlička                      2 ks 

Šijací stroj jednoihlový                8 ks 

Garmin GPS                                         1 ks 

Externý disk HDD      20 ks 

HDD – pevný disk                 1 ks 

Kalkulačka         46 ks 

Interaktívna tabuľa s prísl.                   5 ks 

Notebook         27 ks 

Multifunkčné zariadenie                3 ks 



 

 

Skener                               2 ks 

Ruter               1 ks 

Monitor          5 ks 

Tablet                                                   4 ks 

Projektor          1 ks 

DVD externá mechanika                      1 ks 

 

1.m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

1. dotáciách zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

Škola – prenesené kompetencie 

 

Dotácie za obdobie: september – december 2020         401 162,00 €            

                                 január – august 2021            704 693,00 €            

Dotácie na školský rok 2020/2021                                 1 105 855,00 €            

 

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov 

 

Rodičia v školskom roku 2020/2021 a ani v predošlých rokoch neprispievali žiadnou 

finančnou hotovosťou na hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti.. V prípade 

spôsobenej škody, zavinenej žiakmi úmyselne riešila škodová komisia. Na základe 

rozhodnutia škodovej komisie boli vyzberané finančné prostriedky iba v sume zistenej 

škodovej udalosti.  

 

3. o finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia 

v členení podľa financovaných aktivít 

 

V školskom roku 2020/2021 bolo škole pridelených 6 976,00 € na vzdelávacie poukazy. 

Z prostriedkov na vzdelávacie poukazy boli financované nákupy materiálu  potrebného na 

zabezpečenie krúžkovej činnosti.  

 

Rozpis použitých finančných prostriedkov: 

 

- odmeny ped. zamestnancom                   0,00 €        0,0 % 

- odvody do poistných fondov         0,00 €        0,0 % 

- materiálne zabezpečenie              6 976,00 €    100,0 %  

   SPOLU                                            6 976,00 €    100,0 % 

 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 

finančných aktivít 

 

Škola v uplynulom školskom roku nezískala žiadne finančné prostriedky od rodičov alebo 

zákonných zástupcov žiakov.  

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

 



 

 

Škola v  školskom roku 2020/2021 získala účelové finančné prostriedky od zriaďovateľa 

v súvislosti s pandémiou COVID – 19 na dištančné vzdelávanie, dezinfekčné prostriedky 

a terminál na meranie teploty v celkovej sume  12 118,00 €.  

Veľkým prínosom pre školu sú finančné prostriedky, ktoré škola získava  podnikateľskou 

činnosťou zameranou na poskytovanie gastronomických služieb, poskytovanie ubytovania 

a prenájmom nebytových priestorov. Finančné prostriedky získané touto činnosťou škola 

využíva na materiálne vybavenie školy, školskej jedálne, prípadne na ďalšie opravy, 

modernizáciu a rekonštrukcie priestorov školy. Finančný prínos v tomto školskom roku bol 

obmedzený z dôvodu šírenia  COVID-19. 

 

 

1. n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský   

        rok a vyhodnotenie jeho plnenia. 

 

Hlavným cieľom SOŠ podnikania je pripravovať kvalitných absolventov pre trh práce, 

prípadne pre možnosť ďalšieho štúdia na vysokej škole. Škola svojím vzdelávacím obsahom 

pripravuje absolventov pre život v trhovej spoločnosti doma, ale aj v rámci EÚ. 

 

Ciele školy: 

  

1. Pokračovať v zapojení  školy do národného projektu „IT akadémia – vzdelávanie pre 21. 

storočie“, ktorý realizuje Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ 

v Košiciach. 

2. Upraviť učebné plány študijných odborov: 

- 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu, 

- 6325 M  ekonomické lýceum, 

- 6341 M  škola podnikania, 

ktorá spočíva v ujednotení dotácie hodín na jednotlivé predmety v rámci všeobecného 

vzdelávania. 

3. Zapojiť žiakov prvých a druhých ročníkov študijných odborov – manažment regionálneho 

cestovného ruchu, ekonomické lýceum a škola podnikania do nového systému 

vzdelávania s názvom eduScrum.  

4. Zapojiť žiakov tretích ročníkov do odborného vzdelávania formou jednodňovej praxe 

realizovanej každý týždeň u vytypovaných zamestnávateľov.  

5. Skvalitniť priestorové, personálne a materiálno-technické podmienky na rozvíjanie 

schopnosti žiakov v oblasti počítačovej gramotnosti, práce s informačnými 

komunikačnými technológiami vo výchovno-vzdelávacom procese. 

6. Humanizáciou hodnotenia a klasifikácie vytvárať priestor pre sebahodnotenie žiakov. 

7. Napomáhať zamestnancom školy pri zavádzaní informačných technológií do pracovného 

procesu a pri samovzdelávaní.  

8. Zefektívňovať komunikáciu so zamestnancami a budovať silnú podnikovú kultúru. 

9. Skvalitňovať a rozširovať spoluprácu s partnerskými školami na Slovensku aj v zahraničí 

v oblasti podnikania, cestovného ruchu a dizajnu. 

10. Zapojiť školu do medzinárodného projektu Erazmus +. 

11. Udržať systém manažérstva kvality podľa normy  ISO 9001:2015 v každodennej činnosti 

všetkých stredísk školy. 

12. Naďalej udržať kvalitnou prácou hodnotu „A“ ratingu „IES“. 

13. Orientovať súťaž Módna línia mladých na súťaž stredoeurópskeho regiónu. 

1.o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

       a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov a opatrení 



 

 

 

Každý rok škola analyzuje a hodnotí svoju činnosť prostredníctvom SWOT analýzy. 

Touto analýzou škola hodnotí svoje silné, slabé stránky, možnosti a ohrozenia. Silné stránky 

predstavujú v čom je škola dobrá, slabé hovoria o jej nedostatkoch. Možnosťami možno 

definovať také udalosti, ktoré môže škola využiť a vyťažiť z nich. Pod hrozbami sú uvádzané 

vplyvy okolia na školu. Hodnotenie SWOT analýzou vedie k výraznému skvalitneniu školy.   

 

SILNÉ STRÁNKY 

 

SLABÉ  STRÁNKY 

 

1. Právna subjektivita  

2. Zavedený systém manažérstva kvality 

    STN EN ISO 9001/2009 vo 

výchovnovzdelávacom procese a celej 

prevádzke školy 

3. Medzinárodný certifikát IES – rating A 

    „Špičková inštitúcia s medzinárodnou 

skúsenosťou“ 

4. Ponuka perspektívnych študijných odborov 

5. Podnikateľská činnosť so zameraním na 

    poskytovanie gastronomických služieb, 

ubytovacích služieb, vedenie jazykových 

a sprievodcovských kurzov 

6. Realizovanie projektov  

7. Medzinárodná spolupráca s družobnými 

     školami z Poľska (z Krosna), cechom 

     z Krosna a ich podnikateľmi, s družobnou 

      školou z Českej republiky (Ústi nad 

      Orlici, Ukrajina (Užhorod a Mukačevo) 

8. Dobrá kvalifikačná úroveň pedagógov  

9. Vybavenie školy počítačovou technikou,  

    didaktickou technikou a  softvérom  

10. Možnosť odbornej praxe v zahraničí 

11. V jednej budove TV, PV, ŠI, ŠJ  

12. Vybudované bezbariérové hygienické  

      zariadenia, učebne, odborné pracoviská 

13. Možnosť výberu štúdia z 3 CJ 

14. Nízka energetická náročnosť budovy 

15. Do vyučovacieho procesu zavedená nová 

metóda EduScrum 

16. Navýšená dotácia 12 hodín vo výučbe 

IKT 

17. Vybudované  odborné učebne CJ, učebne 

      výpočtovej techniky s internetom, ateliéry 

pre odevný dizajn a dizajn interiéru 

18. Blízkosť autobusovej a vlakovej stanice  

19. Dokonalá prepojenosť teórie s praxou, 

odborná prax zabezpečená 

v podnikateľských subjektoch v rámci 

priebežnej odbornej praxe (Praktiká vo 

1. Obmedzený nákup učebných pomôcok 

   z dôvodu nedostatku finančných 

   prostriedkov 

2. Slabá podpora zo strany podnikateľských  

   subjektov  

3. Nedostatok učebníc a odbornej literatúry  

 

 

 

 



 

 

firme) 

20. Možnosť ubytovania a stravovania žiakov  

      v školskej jedálni  

21. Príjemné, čisté a moderné prostredie 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 

HROZBY 

1. Možnosti prípravy absolventov pre štátnu  

    aj súkromnú sféru 

2. Príprava absolventov pre štúdium a trh  

    práce aj v zahraničí 

3. Možnosť udelenia certifikátu IES žiakom  

    školy  

4. Možnosti prípravy absolventov na  

    vysokoškolské štúdium príbuzného  

    zamerania  

6. Rast záujmu o celoživotné/alternatívne  

    vzdelávanie 

7. Medzinárodná spolupráca so školami 

podobného zamerania 

8. Možnosť využitia zahraničných 

      finančných a informačných zdrojov 

9. Zapájanie sa do školských projektov a  

      prevádzkových projektov 

10. Možnosti rozširovania okruhu destinácií 

      pre odbornú prax žiakov v SR a zahraničí 

1. Klesajúci trend vedomostnej úrovne  

    prichádzajúcich žiakov zo ZŠ  

2. Trvalý pokles populačných ročníkov 

3. Nejednotná školská politika 

4. Postoj spoločnosti a médií voči pedagógom  

5. Nezáujem mladých ľudí o profesiu učiteľ 

6. Nízky záujem rodičov pri výchove 

    a vzdelávaní 

7. Benevolentnosť žiakov k učeniu 

8. Nízka priemerná mzda v rezorte školstva 

9. Nedostatočné financie a nemotivujúca  

      legislatíva 

10. Neracionalizovaná sieť škôl 

11. Zdĺhavý proces zaradenia nových odborov  

     do siete školy 

12. Nárast negatívnych prejavov v správaní  

      žiakov voči pedagógom 

 

Návrh opatrení na zvýšenie úrovne výchovy a vzdelávania: 

1. Sústrediť svoje zdroje na ďalší rozvoj a imidž školy, t.j. využívať reklamu, tvoriť neustále 

nové propagačné materiály, častejšie realizovať propagáciu školy na verejnosti, navštíviť 

základné školy a prezentovať žiakom ponúkané študijné odbory inovatívnou formou, 

publikovať viac článkov o škole a jej aktivitách v dennej tlači a regionálnej televízii. 

2. Inovovaním www stránku školy, zverejňovať nové informácie o škole, o súťažiach, 

o celkovom živote školy a pravidelne ju aktualizovať. 

3. Neustále budovať klímu školy, jej priestory a okolie školy. 

4. Podľa finančných možnosti modernizovať školu. 

5. Prostredníctvom projektov zabezpečiť do učebni výpočtovej techniky kvalitné počítače. 

Zaviesť do vyučovacieho procesu nové metódy výučby. 

6.  Pripraviť zlúčenie SOŠ podnikania Prešov a Obchodnej akadémie Prešov  

 

 

1.p)  údaje o úspešnosti absolventov 
  

O vysokoškolské štúdium prejavilo záujem 23 žiakov, podali spolu 33 prihlášok na 13 

univerzít a vysokých škôl. Najväčší záujem bol o štúdium na fakultách Prešovskej Univerzity, 

Technickej Univerzity Košice, UPJŠ Košice. Žiaci prejavili záujem o štúdium financií, 

bankovníctva, poisťovníctva, manažmentu, tiež umeleckých programov. Na vysokoškolské 

štúdium bolo prijatých bolo 23 žiakov, t.j. 100% z prihlásených žiakov.  

-údaje o evidencii absolventov, ktorí maturovali v máji 2021, na ÚPSVaR Prešov 

k 15.9.2021 

 



 

 

Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k 15.9.2021 bolo v evidencii údaj po 

15.9.2021 absolventov školy (št. odbor škola podnikania...). 

 

 

2.a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania   

 

 V záujme zdravého vývinu žiakov boli dodržiavané základné psychohygienické 

podmienky výchovy a vzdelávania:  
 

 tvorba rozvrhu hodín,  

 dodržiavanie prestávkového režimu,  

 bohatá krúžková činnosť,  

 dodržiavanie pitného režimu (bufet, automat), 

 obedy s možnosťou výberu z 3 jedál, 

 individuálny prístup učiteľov k žiakom.  

 

2.b) voľnočasové aktivity školy 

 

Pre voľnočasové aktivity školy mali žiaci v školskom roku 2020/2021 k dispozícii 17 

rôznorodých krúžkov. Krúžky boli zamerané na oblasť športovú, literárnu, internetovú, 

jazykovednú, cestovného ruchu a pod. Dobré výsledky dosahovali krúžky modelingu, 

módnych trendov, literárno-umelecké, cestovného ruchu ako aj iné.  

 

Žiaci spolu s pedagógmi pracovali v týchto záujmových krúžkoch: 

 

P.č. Názov krúžku Vedúci krúžku Počet žiakov 

1 Cvičenia v podnikaní Mgr. Šebejová Jana 12 

2 Čaj o piatej Mgr. Stoláriková Veronika 18 

3 Internetové okienko Mgr.Vargovčíková Ľudmila 10 

4 Matematika pre maturantov RNDr.Ing.Vavreková Mária 9 

5 Mladý cestovateľ Ing. Miklušová Anna 19 

6 Mladý módny tvorca Ing. Vrabeľ Miroslav 9 

7 Multimediálny krúžok Ing. Vrabľová Danka 8 

8 Podnikanie v ekonómii Ing. Vrabeľ Miroslav 12 

9 Pohybom ku zdraviu Bc. Pistráková Janka 10 

10 Potulky po regióne Ing. Kočárová Jana 14 

11 Ruština pre maturantov PaedDr. Černajová Valentína 10 

12 Rýchle prsty Ing. Onderková Mária 9 

13 Salón krásy Bc. Poklembová Mária 9 

14 Spoločenská tvorivosť Mgr. Benko Ján, PhD. 10 

15 Tvorivé dielne Ing. Alena Kohútová 10 

16 Za krásou tela Mgr. Kušnirová Martina 27 

17 Zaujímavosti zo sveta Ing. Šoltysová Ingrid 22 

  Spolu 218 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


