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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2019/2020 
 

 

1.a) základné identifikačné údaje o škole: 

 

 1. Stredná odborná škola podnikania  

 2. Masarykova 24, 081 79 Prešov  

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

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

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

 6. Ing. Mária Frančáková - poverená vedením SOŠP (do 31.12.2019) 

          Mgr. Čiernik Michal –riaditeľ SOŠP (od 1.1.2020) 

     Mgr. Jadušová Antónia, PhD., MBA – zástupca riaditeľa (do 31.1.2020) 

     Mgr. Šoltysová Ingrid – zástupca riaditeľa pre TV (od 1.2.2020) 

     Ing. Popík Bohuš, MBA – zástupca riaditeľa pre PV a odborné predmety (od 1.1.2020) 

          Mgr. Edita Šebejová – zástupca riaditeľa pre TEČ  

     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 : Mgr. Iveta Ligdayová – pedagogický zamestnanec , podpredseda RŠ, 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 , Lívia Lengerová – žiak, Mgr. Rastislav Zima – rodič,      

Ing. Jozef Hodoši – rodič, Peter Tobiáš – rodič 

 

OKTÓBER  

- 16.10.2019 – zasadnutie rady školy –  správa o hospodárení školy, záväzkoch 

a pohľadávkach školy; informácia a pripomienky ku Správe o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v šk. roku 2018/2019; informácia o 

aktuálnom stave žiakov.   

  
Stredná odborná škola podnikania 

Masarykova 24, 081 79 Prešov 
 

 

 

 

  

mailto:sospmaspo@nextra.sk
file:///C:/Users/Dušan/Desktop/Správa%202017/STAUROVSKÝ/Desktop/www.sospodnikania.sk
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DECEMBER  

- 02.12.2019 – mimoriadne zasadnutie rady školy – správa z otvárania a prevzatia prihlášok 

uchádzačov do výberového konania, príprava výberového konania, 

- 10.12.2019 – mimoriadne zasadnutie rady školy – výberové konanie na pozíciu riaditeľa 

školy. 

 

JANUÁR 

- 03.01.2020 – zvolané hlasovanie per rollam do 07.01.2020 – vyjadrenie stanoviska rady 

školy o zaradenie odborov do siete odborov SOŠ podnikania v Prešove, 

- 30.01.2020 – zasadnutie rady školy – správa o hospodárení školy a o záväzkoch a 

pohľadávkach školy, predbežná informácia o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2019, 

zámer rozvoja školy na roky 2020-21, informácia o záujme žiakov o štúdium na SOŠP a 

informácia o pláne výkonov pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021, 

informácie o príprave prijímacieho konania, správa o výchovno-vzdelávacích výsledkov 

za 1.polrok šk.roka 2019/20. 

 

MÁJ 

- 15.05.2020 – zánik členstva v rade školy zástupcovi rodičov a zákonných zástupcov v 

rade, Petrovi Tobiášovi, z dôvodu ukončenia štúdia na škole jeho dcéry, žiačke školy. 

 

JÚN 
- 01.06.2020 – zvolané dištančné zasadnutie rady školy s hlasovaním per rollam do 

5.6.2020 – správa o hospodárení školy a o záväzkoch a pohľadávkach školy, správa o 

výsledkoch hospodárenia školy v roku 2019, informácia o výsledkoch finančnej kontroly, 

informácia o maturitných skúškach a prijímacom konaní, návrh počtu žiakov 1.ročníka 

pre šk. rok 2021/2022, informácie o priebehu elektronickej formy vyučovacieho procesu, 

informácia o  SOČ a zmene prevádzky školského internátu, 

- 12.06.2020 – zvolané hlasovanie per rollam do 18.06.2020 – vyjadrenie stanoviska rady 

školy k prebytočnosti majetku a navrhnutí zriaďovateľovi školy na schválenie 

prebytočnosti majetku. 

 

  

- údaje o Rodičovskej rade 

 
Predseda RR: Henrich Knuth zástupca IV.C,  

Tajomníčka RR: PaedDr. Valentína Černajová,-pedagogický zamestnanec,  

členovia:  Eva Hudáková I.A, Monika Fedorová I.B, Ing. Jozef Hodoši II.A, Mgr.   

  Rastislav Zima II.B, Viera Knuthová II.C, Adriana Vitteková III.A, Angelika  

  Babinská III.B, Klaudia Nagyová III.C, Marcela Engeľová IV.A, Peter   

  Hanušin IV.B, Valentín Oľha IV.D. 

 

V šk. roku 2019/2020 rodičovská rada pracovala v súlade s plánom práce a štatútom 

Rodičovského združenia. Na svojich zasadnutiach realizovaných v mesiacoch september, 

október, január prerokovávala: 

- prospech, dochádzku a správanie žiakov a podnety na ich zlepšenie,  

- čerpanie finančných prostriedkov rodičovského združenia, 

- bola oboznamovaná s mimoškolskými aktivitami školy, krúžkovou činnosťou, 

projektovou činnosťou, aktivitami, ktoré sú obsahovou náplňou výchovno-vzdelávacieho 

procesu, napr. prax, lyžiarsky kurz, kurz ochrany človeka a zdravia a marketingovými 

aktivitami, 
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- reagovala na podnety a návrhy zo strany rodičov. Triedne aktívy a konzultácie pre rodičov 

sa konali v mesiacoch október, január. Ich obsahom boli najmä informácie o prospechu, 

dochádzke a správaní žiakov a riešeniach na ich zlepšenie. 

V apríli a júni sa zasadnutia RR a triedne aktívy nekonali z dôvodu prerušenia vyučovania 

pre COVIT 19.  

  

 

- údaje o žiackej školskej  rade 

 

 Koordinátor ŽŠR: Mgr. Štefánia Cmarová 

Zloženie ŽŠR:  

predseda ŽŠR: Lívia Lengerová,  III.C 

členovia: Samuel Bak I.B, Rebeka Hodošiová II.A, Anna Danková II.B, Patrícia    

     Haboráková II.B, Viktória Iľková II.C, Daniela Stanková III.A, Anna    

     Jurkovičová III.C, Zuzana Majcherová IV.A, Lucia Šoltísová I.A, Eva  

                Hudáková I.A, (pozorovateľ- Viktória Daraková I.B)  

 

ŽŠR zasadala v 1. polroku školskom roku 2019/2020  10 krát. 

 

SEPTEMBER  

18.09. 2019 – 1. zasadnutie výboru  ŽŠR:  

- Stretnutie členov ŽŠR, ktorí pracovali v predchádzajúcom šk. roku, oboznámenie sa s 

novým koordinátorom. Príprava volieb do ŽŠR na nový školský rok. 

- Príprava letáku na voľby žiakov do ŽŠR 

- Celoslovenské školenie členov ŽŠR v Kľačne – o účasť na školení prejavila záujem L. 

Lengerová.   

25.9.2019 – 2. Zasadnutie výboru ŽŠR: 

- príprava celoškolských volieb do ŽŠR – spracovanie hlásenia o voľbách do školského 

rozhlasu, oboznámenie študentov o voľbách  

- Určenie termínu celoškolských volieb – 14. 10. 2019  

- (voľby nemohli prebehnúť skôr z dôvodu praxí študentov) 

- Ustanovenie volebnej komisie: 

1. Lívia Lengerová – III.C 

2. Stella Szentpetery – IV.B 

3. Viktória Iľková–II. C 

4. Anna Danková – II.B 

 

OKTÓBER  

8.10. 2019 – 3. Zasadnutie výboru ŽŠR: 

- Kontrola pripravenosti volieb do ŽŠR 

- Rozdelenie úloh pri voľbách, sčítacia komisia..... 

9. – 10. 10. 2019 

- Účasť Mgr. Š. Cmarovej na školení koordinátorov ŽŠR organizované Prešovským 

samosprávnym krajom  

14. 10. 2019 Celoškolské voľby študentov do Žiackej školskej rady na šk. rok 2019/20 

Výsledky volieb: 

Do volieb za členov ŽŠR sa prihlásili 18 kandidáti, z nich boli zvolení 11 kandidáti.  

Volieb sa zúčastnilo 225 voličov (nadpolovičná väčšina žiakov školy), z toho bolo 213 

platných hlasovacích lístkov a 13 hlasovacích lístkov bolo neplatných.  Volebná komisia 

vyhlásila voľby za úspešné. Do ŽŠR postúpili 11 žiaci, ktorí mali najviac hlasov. 
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15. 10. 2019 – 4. Zasadnutie výboru ŽŠR: 

- Oboznámenie nových členov ŽŠR so štatútom člena ŽŠR  

- Prebehla voľba predsedu, ktorým sa stala žiačka III.C ročníka L. Lengerová 

- Príprava a návrhy na spracovanie harmonogramu činností na šk. r. 2019/20 

- Ponožkový október – zbierka ponožiek pre ľudí v núdzi 

25. 10. 2019 – členovia ŽŠR odniesli vyzberané ponožky do Centra sociálnych služieb na 

Volgogradskej ulici 

22. 10. 2019 – 5. Zasadnutie výboru ŽŠR: 

- Schválenie harmonogramu činnosti ŽŠR na šk. rok 2019/20 

- Príprava na Halloween  

28.10. – stretnutie členov ŽŠR na 1.-2. vyučovacej hodine – vyrezávanie tekvíc, výzdoba 

školy 

 

NOVEMBER  

11. 2019 – 6. Zasadnutie výboru ŽŠR 

- Príprava spomienkovej akcie na “Zamatovú revolúciu”  

- Zorganizovanie besedy v triedach o dôvode a význame “Zamatovej revolúcie”  

19. 11. 2019 – 7. Zasadnutie výboru ŽŠR 

- Príprava “Mikuláš” na škola , rozdelenie úloh – nákup sladkostí, ….. 

- Z príležitosti Mikuláša návštevy detí z Internátnej školy pre hlucho-slepé deti v Červenici 

27. 11. 2019 - 8. Zasadnutie výboru ŽŠR 

- Prediskutovanie námetov a návrhov žiakov školy  (málo športových podujatí a medzi 

školských súťaží, nevhodné športové náčinie – lopty,) 

- Propagácia školy – zlepšiť aktivity na Facebooku a Instagrame –motivovať spolužiakov k  

aktívnemu zapájaniu sa na  sociálnych sieťach 

- Navrhnúť vedeniu školy k prepracovaniu webovej stránky školy – zastarala 

 

DECEMBER  

2.12.2019  - 9. Zasadnutie výboru ŽŠR 

- 4.12.2019 – Mikulášska nádielka pre deti z Internátnej školy pre hlucho-slepé deti v 

Červenici – 6 členovia ŽŠR a koordinátor navštívili deti z Červenice, odovzdali im 

Mikulášsku nádielku a strávili s nimi  príjemné dopoludnie 

- 6.12.2019 – Mikulášska nádielka na škole 

11.12.2019  - 10. Zasadnutie výboru ŽŠR 

- Vyhodnotenie návštevy deti z Červenice 

- Príprava “Vianočný strom želaní” pre deti z Červenice 

- Diskusia 

16.12.2019 - 11. Zasadnutie výboru ŽŠR 

- Nákup darčekov pre deti z Červenice, balenie a triedenie podľa požiadaviek 

- Príprava Vianočného večierka  

- Zorganizovanie zbierky pre postihnutých ľudí z bytovky na Mukačevskej ulici 

- 18.12.2019 – Návšteva detí z Internátnej školy pre hlucho-slepé deti a odovzdanie 

vianočných darčekov z Stromu želaní 

 

JANUÁR  

22.1.2020  - 12. Zasadnutie výboru ŽŠR 

- Príprava program na Školský ples – osloviť študentov školy aby sa zapojili, návrh – tí 

ktorí budú vystupovať v programe budú mať zlacnené vstupné 

- Príprava na diskusiu s riaditeľom školy – pripraviť otázky od žiakov z jednotlivých tried 

Diskusia je naplánovaná na 29. 1. 2020 
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- Organizácia Valentínskej pošty  

- Technické zabezpečenie “kvapka krvi” na škole – vyrobiť plagát (L. Šoltísová), dohodnúť 

termín na transfúznej stanici, urobiť predbežný nábor žiakov a učiteľov. 

29.1.2020 – 13. Zasadnutie výboru ŽŠR 

- Príprava otázok do diskusie s vedením školy 

- Stretnutie výboru ŽŠR s riaditeľom školy 

- Diskusia – dotazy žiakov školy na vedenie a ich riešenie 

19.2.2020 – 14. Zasadnutie výboru ŽŠR 

- Kontrola úloh – plagát na nástenku a internetovú stránku školy „Kvapka krvi“ –    splnené. 

- Organizačné zabezpečenie „Kvapka krvi“ – výber členov výboru, ktorí budú pomáhať, 

resp. navigovať žiakov pri odbere (Hudáková, Šoltisová, Iľková, Hodošiová) 

- Kontrola „schránky nápadov“ – žiaden nový dotaz od študentov 

- Informácia L. Langerovej o pripravenosti študentského plesu – vyzvala členov výboru aby 

sa viac zapojili do predaja lístkov na ples  vo svojich triedach. 

26.2.2020 – „Valentínska kvapka krvi“ 

- Do „Valentínskej kvapky krvi“ boli zapojení: 

- 31 žiaci našej školy 

- 15 žiaci z Obchodnej akadémie v Prešove 

- 4 zamestnanci školy 

 

Od 13. 3. 2020 – 29.6. 2020 Celoštátna karanténa z dôvodu COVID – 19.  Vyučovanie 

prebiehalo dištančnou formou  - on-line. 

 

 

-   údaje o pedagogickej rade 

 

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnilo 5 zasadnutí pedagogickej rady a 5 

mimoriadne zasadnutia pedagogickej rady.  

 

AUGUST 

Prvé zasadnutie pedagogickej rady 27.8.2019 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. 

 

SEPTEMBER 

Mimoriadne zasadnutie pedagogickej rady 10.9.2018 bolo zamerané na zmeny členov 

návrhovej komisie a prerokovanie a schválenie plánu práce školskej knižnice  

 

OKTÓBER 

Zasadnutie pedagogickej rady konanej 3.-4.202 sa zaoberalo analýzou výchovno- 

vzdelávacích výsledkov škôl a mimoškolskej činnosti za predchádzajúci školský rok.  

Prerokovala sa správa o VVČ a následne sa schválila k predloženiu na radu školy a následne 

zriaďovateľovi. Mimo týchto aktivít sa prednieslo finančné plnenie príjmov rodičovského 

združenia.  

 

NOVEMBER  

Na zasadnutí pedagogickej rady sa hodnotili výchovno-vzdelávacie výsledky za 

1.štvrťrok, klasifikáciu žiakov umeleckých odborov z hlavného odborného predmetu, 
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prerokovali sa žiadosti o individuálny učebný plán a zaradenie zdravotne znevýhodnených 

žiakov.   

   

JANUÁR  

Dňa 14.1.2020 sa prerokoval Plán profesijného rozvoja, zmeny kariérových pozícií, 

zmeny v školskom poriadku a informácie o pošte žiakov v nastávajúcom školskom roku.  

Dňa 28.1.2020 bola polročná pedagogická rada zameraná na 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. 

 

MAREC 

Hlavnou témou mimoriadneho zasadnutia pedagogickej rady 9.3.2020 bola informácia  

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

prejednali sa priestupky na ŠI a ich riešenie (vylúčenie Romana Kolochavyniho 

a podmienečné vylúčenie Sebastiána Bochkora.). Následne bola ďalšia mimoriadna 

pedagogická rada 13.3.2020, kde boli presnené informácie ohľadom COVID-19. 

 

MÁJ 

Na piatom mimoriadnom zasadnutí pedagogickej rady 28.5.2020 bol predložený návrh 

počtu tried na školský rok 2021/2022, bola prerokovaná správa o maturitných skúškach, bola 

poskytnutá informácia o uzatváraní triednych kníh a katalógových listov, prerokovala sa 

príprava podkladov na klasifikačnú poradu za 2.polrok. Bola prednesená správa o prijímacom 

konaní, bol predložený záujem žiakov o štúdium na VŠ, učitelia boli vyzvaný k predloženiu 

požiadaviek rozvrhu na budúci školský rok. Predniesol sa záujem žiakov o štúdium na VŠ.   

 

JÚN  

Na ostatnom zasadnutí pedagogickej rady konanej dňa 22.6.2019 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.  

 

 

- údaje o predmetovej komisii prírodovedných predmetov a telesnej výchovy 

 

Zloženie členov:  

 Vedúca: RNDr., Ing. Vavreková Mária 

 Členovia: PaedDr. Jana Kamenická, Mgr. Michal Čiernik, Mgr. Martina Kušníroví,  

         Ing. Mária Onderková, Ing. Danka Vrabľová 

Cieľom činnosti PK bolo: 

- garancia odbornosti vyučovania prírodovedných predmetov,  

- príprava a kompletizácia maturitných zadaní z predmetu matematika pre dobrovoľnú 

maturitnú skúšku,  

- koordinácia mimoškolských aktivít zameraných na prírodovedné predmety, matematiku, 

informatiku a telesnú výchovu, 
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- zvyšovanie odbornosti členov PK aktuálnymi informáciami, odbornou literatúrou, účasťou 

na odborných podujatiach, 

- zapojenie žiakov do SOČ, odborných súťaží. 

Stanovené ciele boli splnené.  

 

Vyhodnotenie činnosti PK prírodovedných predmetov: 

V 1. polroku šk.r. 2019/2020 sa uskutočnili 2 zasadnutia PK 03.09.2019, 10.12.2019. Na 

zasadnutiach PK boli konzultované a schválené tematické plány premetov, geografia, chémia, 

informatika, matematika a telesná a športová výchova pre všetky študijné odbory. 

Prerokovaný bol stav učební, učebníc a učebných pomôcok, odsúhlasený časový 

harmonogram exkurzií, súťaží a telovýchovných kurzov pre šk.r. 2019/2020.  

 V 2. polroku šk.r. 2019/2020 sa uskutočnili taktiež 2 zasadnutia PK 10.02.2020 

a 30.06.2020. Na zasadnutiach PK boli vyhodnotené výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. 

polrok šk.r. 2019/2020. Ing. Onderková ako koordinátorka IT Akadémie na SOŠ podnikania 

pravidelne informovala o možnostiach zapojenia sa do aktivít IT Akadémie ako používateľ 

alebo overovateľ metodik jednotlivých predmetov aj ako účastník vzdelávacích podujatí 

organizovaných IT Akadémiou. Učitelia TSV zaregistrovali SOŠ podnikania v Školskom 

športe pre športy: volejbal, basketbal, futbal a floorbal. Termíny súťaží určuje Školský šport. 

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

  

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

a predmetov, zadanie do asc agendy v elektronickej forme, vypracovanie požadovaných 

dokumentov pre nový šk.r.. 

- Vstupné testy žiakov 1. roč.  – učitelia TSV 

- Spracovanie potrebných vstupných informácií pre elektronické zadanie údajov žiakov, 

tematických plánov a pod – Ing. Vrabľová 

 

OKTÓBER 

- Príprava žiakov II.C z geografie CR – Vysoké Tatry – RNDr., Ing. Vavreková 

- DOD  – všetci členovia PK podľa jednotlivých aktivít 

- Stolný tenis, okresné kolo, dievčatá obsadili 3.miesto – PaedDr. Kamenická 

- Nie drogám – finále okresného kola, 2.miesto - PaedDr. Kamenická 

- Ibobor – organizácia súťaže – Ing. Vrabľová 

- IT čajovňa – účasť žiakov na prezentácii v Košiciach v rámci aktivít IT Akadémie – Ing. 

Onderková 

 

NOVEMBER 

- Bowling – účasť na okresnom kole  

- Vyhlásenie školského kola amatérskej fotografie - RNDr., Ing. Vavreková 

- Príprava ZVLK – február 2020 - Mgr. Čiernik 

- Triedne kolá v ADK – Ing. Onderková 

 

DECEMBER 

- Príprava KPA – 2.ročník, máj 2020 -  PaedDr. Kamenická 

- Príprava KOŽAZ – 3.ročník, jún 2020 -  PaedDr. Kamenická 

- Zapojenie žiakov do súťaže Eurofondue – konzultácie, spracovanie projektu –RNDr., Ing. 

Vavreková 
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JANUÁR 

- Propagácia GO kategórie Z  - RNDr., Ing. Vavreková, PaedDr. Kamenická 

- Propagácia prírodovedných predmetov 

- Propagácia zdravého životného štýlu  

- Príprava odbornej exkurzie s ekologickou tematikou – marec – apríl - PaedDr. 

Kamenická, RNDr., Ing. Vavreková, PaedDr. Černajová 

 

FEBRUÁR 

- Zasadnutie PK, vyhodnotenie vých.vzd. výsledkov 

- Realizácia lyžiarskeho kurzu v termíne 24. – 28.02.2020 pre 50 žiakov z I.A a I.B na 

Drienici pod vedením PaedDr. J. Kamenickej a Mgr. M. Kušnírovej. Inštruktormi boli 

lyžiarski inštruktori SKI Drienica. Kurz sa realizoval aj tento rok formou dochádzania 

žiakov z Prešova na Drienicu.  

- Spracovanie zadania učiva a domácich prác počas chrípkových prázdnin 

 

MAREC - JÚN 

Rozhodnutím MŠ VVaŠ sa od 16.03.2020 v dôsledku šírenia pandémie Corona vírusu 

pokračovalo vyučovaním online až do konca šk.r 2019/2020. Skúsenosti s online vyučovaním 

boli novou skúsenosťou aj pre všetkých vyučujúcich: Pre učiteľov TŠV PaedDr. Kamenickú, 

Mgr. Kušnírovú a Mgr. Čiernika nebol problém s plnením úloh, žiaci robili videá, vytvárali 

vlastné cvičebné zostavy, učitelia získali informácie o pohybových aktivitách žiakov formou 

videí resp. online pripojenia. Ing. Vrabľová zadávala úlohy z predmetu INF. Väčšina žiakov 

plnila zadané úlohy, nemali problém; niektorí žiaci však hlásili výpadky internetu. PaedDr. 

Kamenická pripravovala na hodiny GEO prezentácie a využívala videá na YouTube. Žiaci 

tvorili vlastné prezentácie a nemali problém so spracovaním jednotlivých tém. Pre hodiny 

FYZ využívala Ing. Onderková materiály z IT Akadémie a IT čajovne. RNDr., Ing. 

Vavreková pripravovala na hodiny MAT vlastné prezentácie učiva, riešenia úloh po zaslaní 

prezentácií nového učiva, učivo výberala tak, aby bolo viac spojené s reálnymi úlohami: 

objemy a povrchy, obsaha a obvody, funkcie. Pre niektorých žiakov bola online forma 

vyučovania matematiky príliš abstraktná a náročná. Niektorí naopak, riešili viac, ako počas 

bežného vyučovania.  

 

  

- údaje o predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov a cudzích jazykov 

 

Zloženie členov:   

   Vedúca: Mgr. Júlia Amanová            

  Členovia: Mgr. Ján Benko, PhD, PaedDr. Valentína Černajová, Mgr. Štefánia  

    Cmarová,  Mgr. Antónia Jadušová, PhD, MBA, Mgr. Zuzana Mištová, 

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

    Stoláriková, Mgr. Ingrid Šoltýsová, Mgr. Nikol Tomanová 

 

  

Vyučujúci CUJ v školskom roku 2019/2020 viedli žiakov k používaniu Európskeho 

jazykového portfólia 16+ ako nástroja autoevalvácie,  pracovali na skvalitnení vyučovacieho 

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

učenia sa cudzích jazykov – anglického, nemeckého, ruského, španielskeho a francúzskeho. 

Využívanie inovatívnych metód a foriem výučby sa stalo pevnou súčasťou vyučovania 

spoločenskovedných predmetov a cudzích jazykov, zvýšenú pozornosť vyučujúce CUJ 

venovali rozvíjaniu jazykových zručností a kompetencií žiakov tréningom a drilom 
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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 technológií do vyučovacích hodín, venovali zvýšenú pozornosť 

zaradeniu tém UNESCO (pamiatky a ich ochrana a pod.) do vyučovacieho procesu 

spoločenskovedných predmetov a cudzích jazykov. Učitelia SVP a CUJ zabezpečili plynulý 

vedomostný prechod žiakov zo základných škôl  do prvého ročníka strednej školy v oblasti 

vyučovania spoločenskovedných predmetov a cudzích jazykov.         

                                                            

SEPTEMBER  
- 3.9., zasadnutie PK, schválenie TVVP, schválený plán úloh na školský rok 2019/20, 

schválený plán súťaží, aktivít a činnosti PK CUJ, plán krúžkovej činnosti, schválený 

termín realizácie vstupných testov zo SJL a CUJ, zodp. Mgr. Amanová, 

- 20.9., zbierka „Biela pastelka“ (Únia nevidiacich a slabozrakých), aktívne zapojené žiačky 

z II.C triedy: Angelika Vagaská a Daša Lejková, zodp. Mgr. Šoltýsová, 

- 20.09. – 30.09.2019 – Moskva, Kolomna - ocenenie víťazov medzinárodnej súťaže, 

návšteva štyroch ruských škôl, vrátane vysokej školy, účasť na výchovno-vzdelávacom 

procese, otvorené hodiny pre ruských žiakov, prezentácia Slovenska, Prešova, SOŠ 

podnikania, 

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

rozhlasové okienko na podporu učenia sa cudzích jazykov a pochopenia priaznivého 

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

nevyhnutnosť porozumenia iným kultúram, realizované interaktívne aktivity pre žiakov na 

hodinách CUJ pod názvom: „Ako som na tom s jazykovými znalosťami?“, zodp. Mgr. 

Amanová, 

 

OKTÓBER 

- 2.10., Modrá nezábudka – verejná zbierka, Liga za duševné zdravie, 1. B trieda, 3.C trieda 

(odbor: Ekonomické lýceum), zodp. Mgr. Šoltysová, 

- 18.10.2019 – prezentácia Rusko-Moskva-Kolomna v triedach I.A,I.B,II.C, 

- 21.10.2019 - prezentácia Rusko-Moskva-Kolomna v triedach II.A, III.A, 

- 21.10. zasadnutie PK, predloženie podkladov pre osobné portfólio k profesijnému rastu 

učiteľov, návrh plánu profesijného rozvoja, realizácia triednych kôl a príprava školských 

kôl olympiád z cudzích jazykov, všetci vyučujúci SVP a CUJ, zodp. Mgr. Amanová, 

- 22.10.2019 – prednáška predsedníčky medzinárodného fondu Interkultúra AFS 

v Bratislave Zory Loviškovej o činnosti tejto organizácie a možnostiach študijných 

pobytov našich žiakov v Ruskej federácii – 3.hodina-1.roč., 4.hodina-2.roč., 

- 23.10.2019 – aktualizácia nástenky na 3.poschodí o fonde Interkultúra AFS – výmenné 

pobyty, štúdium... 

- 24.10. - 25.10.2019 – medzinárodná konferencia rusistov „Bratislavské stretnutia“, 

 návšteva Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Bratislave, 

- 31.10. Záložka do knihy spája slovenské školy, zaslanie 20 záložiek žiakov 1.- 4.ročníka 

partnerskej škole (SOŠ pedagogická, Lučenec), zodp. Mgr. Benko, PhD, 

   

NOVEMBER          
- 05.11.2019 – informácia a fotodokumentácia na webstránke školy o pobyte v Ruskej 

federácii, 

- 05.11;13.11.;15.11.2019 – korešpondencia cez email s ruskou učiteľkou Ľudmilou 

Trapezníkovou z Kolomny – výmenný pobyt študentov, návrh plánu spolupráce, návrh 

Zmluvy o spolupráci..., 
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- 12.11., DOD, sprevádzanie žiakov, príprava aktivít s využitím digitálnych technológií, 

zodp. všetci vyučujúci SVP a CUJ, 

- 14.11. ,Slávnostný program „Nežná 30“ v divadle Jonáša Záborského v Prešove, žiaci 

III.C triedy: Viktória Slebodníková, Anna Jurkovičová, Lívia Lengerová a Anastázia 

Olčáková, zodp. Mgr. Šoltýsová, 

- 20.11., Olympiáda z anglického jazyka, školské kolo, 1. miesto Soňa Fedorová, I.B, 

príprava žiačky – Mgr. Stoláriková, za organizáciu, prípravu materiálov a opravu testov 

zodp.  Mgr. Amanová, skúšobná komisia – všetky vyučujúce ANJ, 

- 20.11.2019 – videohovor medzi učiteľkami ruskej a našej školy a riaditeľkou školy 

v Kolomne Valeriou Valerievnou Katkovou – Dohoda o spolupráci – návrh, realizácia, 

- 22.11., Olympiáda z nemeckého jazyka, školské kolo, 1. miesto Klaudia Guľáková, II.B, 

zodp. Mgr. Tomanová, 

- 23.11., zasadnutie PK SVP a CUJ, zhodnotenie výsledkov činnosti za 1. štvrťrok 

školského roka 2019/20, vyhodnotenie triednych kôl a školského kola Olympiády 

v anglickom jazyku a Olympiády v nemeckom jazyku, všetci vyučujúci SVP a CUJ, zodp. 

Mgr. Amanová, 

- 26.11., imatrikulácia prvákov, nácvik programu s triedou III.B, Mgr. Tomanová, 

- 26.11.2019 – konferencia KLETT „Využitie doplnkových zadaní na vyučovaní ruského 

jazyka“ – hotel Lineas, Prešov, 14.00 – 17.00 hod., 

- 27.11.2019 – Zmluva o spolupráci medzi SOŠP a školou v Kolomne, Pozvanie – v ruštine 

a slovenčine, 

- 28.11., celoslovenská súťaž Expert geniality show, príprava žiakov 1.-4. ročníka, 

organizačno-technické zabezpečenie súťaže, Mgr. Amanová,  

Najúspešnejší žiaci:  

Jakub Trebuňák z 3.B, 9. miesto, Od Dunaja k Tatrám,  

Henrieta Golisová z 1.A, 41. miesto, Mozgolamy, 

Monika Mikčová zo 4.A, 71. miesto, Do you speak English?, 

Adam Bučák zo 4.B, 78. miesto, Góly, body, sekundy a 126. miesto, Svetobežník, 

Kristína Kaduková zo 4.A, 79. miesto, Tajomstvá prírody, 

Sidónia Karabinošová , 1.B, 90. miesto, Do you speak English?, 

Sabina Balintová, 2.B, 94. miesto, Mozgolamy,  

Matúš Dziak, zo 4.D, 107. miesto, Tajomstvá prírody a 140. miesto, Od Dunaja k Tatrám, 

Bronislava Chromčová zo 4.B, 116. miesto, Svetobežník, 

Beáta Chovancová zo 4.C, 142. miesto, Góly, body, sekundy, 

- 29.11.2019 – korešpondencia s Kolomnou – preklad dokumentov. 

 

DECEMBER  

- 12.12.2019 - školské kolo ORJ, prihlášky do KK ORJ – Vladyslava Zhvaljuk 

III.B,kategória B3, 

- 13.12., metodický seminár a Duchovná obnova – stretnutia zamerané na udržanie 

kanonickej misie, Mgr. Šoltysová, 

- 17.12., Vianočný jarmok, koordinácia žiakov a pomoc pri príprave stánkov, zabezpečenie 

priebehu jarmoku a dozor pri uprataní priestorov po akcii, IV.A – Mgr. Amanová, II.B – 

Mgr. Stoláriková, 

- prezentácia študijných odborov našej školy na rodičovskom stretnutí deviatakov, ZŠ Čsl. 

armády – Mgr. Amanová, 

- príprava, realizácia a oprava 84 cvičných slohových prác pre žiakov 4. ročníka, Mgr. 

Amanová, 
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JANUÁR 

- 16.1., obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, Súkromné gymnázium DSA      

v Sabinove, 1. miesto - Klaudia Guľáková, II.B trieda, zodp. Mgr. Tomanová, 

- úprava maturitných zadaní z dejepisu, zodp. Mgr. Šoltysová, 

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

- cvičné maturitné testy pre žiakov 4. ročníka, príprava 300 kusov testov a ich oprava, Mgr. 

Amanová, Mgr. Cmarová, Mgr. Pastulová, Mgr. Stoláriková, 

 

FEBRUÁR 

- 6.2., realizácia simulovaných Študentských volieb, zodp.: Mgr. Benko, PhD, Mgr. 

Cmarová, 

- 12.2., rozhlasové vysielanie k Medzinárodnému dňu darovania kníh, zodp. Mgr. Benko, 

PhD, 

- 13.2., zasadnutie PK SVP a CUJ, vyhodnotenie činnosti za 1. polrok šk. roka, kontrola 

plnenia úloh, kontrola plnenia TVVP, kontrola pedagogickej dokumentácie, výsledky 

hospitačnej činnosti, oboznámenie s výsledkami OAJ a ONJ, skompletizovanie 

a odsúhlasenie maturitných zadaní ANJ B1 a B2, RUJ B1 a B2, NEJ B1, SJL, DEJ 

a OBN, zodp. Mgr. Amanová,  

- 28.2., organizačné zabezpečenie školského kola SOČ, zodp. Mgr. Benko, PhD, 

- 28.2.2020 – stretnutie dobrovoľníkov AFS Interkultúra Slovakia /spolu 20 účastníkov/ – 

organizácia, realizácia, zabezpečenie, info + foto na web. 

 

MAREC 

- 9.3., realizácia Dňa bez fast fashion na škole, žiačky V. Harajdová a R. Hodošiová, zodp. 

Mgr. Benko, PhD, 

- 10.3., rozhlasové vysielanie k Marcu – mesiacu knihy, zodp. Mgr. Benko, PhD, 

Od 13. marca 2020 do 29.6. 2020 bolo prerušené riadne vyučovanie s dôvodu vírusového 

ochorenia COVID 19, vyučovanie prebiehalo on-line dištančnou formou. 

 

APRÍL - MÁJ 

- 29.04.-07.05.2020 -  „Deň víťazstva“ - online akcia Veľvyslanectva RF v SR v spolupráci 

s RC PU - Som vďačný...I.,II.,III.,IV.roč. – zapojenie sa do akcie, spracovanie, hodnotenie 

prác, ocenenie 13 žiakov diplomom RC pri PU, web školy. 

 

 

-  údaje o predmetovej komisie odborných ekonomických predmetov  

 

Zloženie členov:  

 Vedúca: Ing. Džoganíková 

Členovia: -  Ing. Cvengroschová,  Ing. Drábová, Ing. Kočárová,  JUDr. Marinicová  

     PhD.,   Ing. Onderková, Ing. Oršuláková,  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, a v triede 2.C - predmet Geografia CR 

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

 Oršuláková, 

- Inovácia odborných predmetov školských vzdelávacích programov, 
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- Realizácia návrhu vedenia školy na opätovné  posilnenie výučby predmetu ADK a 

zredukovanie dotácie vyučovacích hodín v predmetoch API v učebných plánoch v 

študijnom odbore ŠP a EL v  šk.roku 2019/2020, 

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

- Vypracovanie dohôd  a tlačív pre odbornú prax žiakov IV.C /EL, 14 žiakov/, termín:23.9.-

4.10., kontrola žiakov IV.C na odb.praxi: Ing. Džoganíková, 

- Zabezpečenie odb. praxe - vyhotovenie zmlúv pre odbornú prax IV. D triedy (23.9.-

4.10.2019), kontrola absolvovania odbornej praxe žiakov IV. D  MRCR: Ing. Kočárová, 

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

posielanie info rodičom, vyúčtovanie, ...: Ing.  Oršuláková, 

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

spolupráce firiem a školy pre šk. rok 2019/2020  - praktiká vo firme. Vyhotovenie zmlúv 

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

J., 

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

koordinátorov pre žiakov IV.B a IV.C:  Ing. Džoganíková, 

- Zapojenie všetkých žiakov SOŠ podnikania do celoslovenského testovania vo fin. 

gramotnosti  "Dni finančného spotrebiteľa" organizovanou NBS – testovanie so žiakmi 

realizovali všetci členovia PK OEP. Odovzdanie certifikátov, vyhodnotenie najlepšej 

triedy v škols. kole  /1.B/: Ing. Oršuláková, 

- Exkurzia Profesia days Košice pre žiakov EL 3.C - 26.9.2019 - EKO - tematický celok 

Personalistika: Ing.  Oršuláková,  

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

rade, predsedníčka občianskeho združenia:  príprava dokumentácie  - registrácia u notára, 

oslovovanie firiem so žiadosťou o sponzorstvo.  

 

OKTÓBER 

- Pedagogický dozor počas odb. praxe II.C triedy, MRCR 7.10.-11.10.2019: Ing. Kočárová, 

- Príprava prezentácie na  odb. vzdelávanie v Rethymne - Erazmus+ 20.10.-28.102019. 

Účasť na vzdelávaní  v rámci Projektu Erazmus+ 20.10.-28.10.2020: Ing. Kočárová, 

- Žiaci 1. A triedy sa zúčastnili projektu Protidrogový vlak – Revolution Train. /Žel. stanica 

v Prešove/. V šiestich špeciálne upravených vagónoch so štyrmi kinosálami a ôsmimi 

interaktívnymi miestnosťami ponúkal tento český projekt program zameraný na 

protidrogovú prevenciu pre deti a mládež. Organizačné zabezpečenie: Mgr. Šebejová J., 

- Organizácia a realizácia školenia Microsoft dňa 24.10.2019 pre žiakov 2. a 3. ročníka a 2 

učiteľov - výber (Teams, Power BI, Office 365...) a všetkých učiteľov školy (prostredie 

Office 365) - p. Molčanová + 2 študenti zo študentského trénerského centra Microsoft. 

Organizačne zabezpečila Ing.  Oršuláková, 

- Návšteva Dňa otvorených dverí na Krajskom súde – so žiakmi II.B JUDr. Marinicová, 

PhD, 

- Ing. Onderková: Zisťovanie  záujmu o e-Maturitu 2020 a prihlasovanie žiakov na 

generálnu skúšku e-Maturity 2020 /29 žiakov/,  

- Ing. Onderková: v dňoch 20.10.2019 – 28.10.2019 – sa v rámci programu Erazmus+/KA1 

zúčastnila projektu školenie kreativity a IKT v e-lerningovom lab EDIVEA na Univerzite 

Campus, Gallos Rethymno v Grécku – IKT a kreativita triedy 21. storočia – „Od teórie 

k praxi“. 

 

NOVEMBER  
- 12.11.2019 – DOD v SOŠ podnikania, organizačné zabezpečenie DOD: Ing. 

Džoganíková. Pri príprave a organizácii spolupracovali: Mgr. J.Šebejová, Mgr. Benko, 
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PhD,  RNDr. Ing. Vavreková, Ing. Kočárová: zabezpečili prezentáciu študijných odborov 

SOŠ pre žiakov ZŠ. Aktívne boli zapojení aj: Mgr.Tomanová, JUDr. Marinicová, PhD., 

Mgr. Leláková, Ing.Oršuľáková -  prezentácia inovatívnej metódy záujemcom o štúdium - 

práca formou eduScrum v triede 2.C - predmet Geografia CR,   

- Ing. Vrabeľ – prezentácia práce žiakov 3.C triedy, ktorí si v tomto šk. roku zakladajú JA 

firmu ELYGROUP, 

- Sprievodným podujatím na DOD bola prednáška Ing. Matúša Murajdu, DBA, konateľa 

firmy Gemor Fashion, s.r.o. a súčasne honorárneho konzula Holandského kráľovstva pre 

Východoslovenský kraj. Tejto prednášky sa zúčastnili žiaci 4. ročníkov. Ing. Matúš 

Murajda, DBA ako skúsený podnikateľ  v odevnom priemysle, držiteľ mnohých 

významných európskych ocenení, ktorého výrobky okrem iných obliekajú bezpečnostné 

a záchranárske zbory v celej Západnej Európe, uviedol „recept“ ako sa stať úspešným 

podnikateľom.... dobre sa učiť, mať kapitál, obklopiť sa dobrými ľuďmi a byť inovatívny. 

Prednášku organizačne zabezpečila JUDr. Marinicová, PhD.,     

- Pod  názvom  „Čo vieš o mediácii?“ sa dňa 5. 11. 2019 uskutočnila na SOŠ podnikania  

prednáška spojená s besedou o podstate, význame a právnej úprave  mediácie. 

Prednášajúcim bol profesionálny mediátor, Mgr. Rastislav Zima. Na prednáške sa 

zúčastnili žiaci III.B a III.C triedy v rámci výučby právnych predmetov. Organizačne 

prednášku zabezpečili: JUDr. Marinicová, PhD.,  Mgr. J.Šebejová, 

- Dňa 19.11.2019 sa  žiaci  III.C - odbor MRCR v rámci predmetu Podnikanie v CR zapojili 

do webinára cez JA Slovensko na tému Inovácie v podnikaní. Jeho cieľom bolo 

motivovať žiakov cez praktické príklady podnikania. Hlavným rečníkom bol pán Tomáš 

Krajčovič, Marketing & Founder Profit365 Academy. Organizačné zabezpečenie: Ing. 

Kočárová, Ing. Vrabeľ, 

- Dňa 19.11.2019  sa žiaci IV.A zúčastnili odbornej prednášky o finančnej gramotnosti: 

Finančná sloboda, ktorá sa konala hravou formou. Cieľom  prednášky bolo zdokonaliť sa 

v orientácii na finančnom trhu. Lektorkou bola  Mgr. Servanská z firmy OVB Allfinanz 

Slovensko a.s. Besedu zabezpečila Ing. Kočárová, 

- Pri príležitosti  toho, že Celosvetová sieť Junior Achievement Worldwide oslavuje tento 

rok 100 rokov od svojho založenia a bola vyhlásená ako 7. najvýznamnejšia mimovládna 

organizácia vo svete za rok 2019 bola dňa 28. novembra 2019 zorganizovaná konferencia, 

počas ktorej sa hovorilo o podnikavosti, kreativite, ale aj ekonomickom myslení 

a finančnej gramotnosti mladých ľudí.  

Zároveň  boli ocenení učitelia  a školy za výnimočný prínos vo vzdelávaní. Projekt bol 

finančne podporený Nadáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Medzi 

ocenenými bola aj Ing. Jana Kočárová,  ktorá je zapojená do programu JA SLOVENSKO 

- Podnikanie v CR, 

- Zapojenie žiakov SOŠ podnikania do online finančnej olympiády od spoločnosti Partners: 

1.otvorené kolo súťaže prebieha od 4.11. 2019 do 4.2.2020. Testovanie so žiakmi 

všetkých študijných odborov uskutočňujú učitelia ekonomických predmetov PK OEP, 

koordinátorka: Ing.Oršuľáková, 

- Ing. Onderková: 12. 11. 2019 sa so žiakmi  II.A triedy zúčastnila IT Čajovne, ktorú 

organizovala IT Akadémia v spolupráci s partnerskou firmou GlobalLogic v priestoroch 

historickej auly UPJŠ v Košiciach na tému: „Dôležitosť designu pri tvorbe mobilných 

aplikácií a webov“. 

 

DECEMBER     
- Dňa 4.12.2019 žiaci SOŠ podnikania mali možnosť stretnúť sa a porozprávať 

o podnikateľských nápadoch s Jurajom Kováčom, úspešným autorom projektu "Rozbehni 

sa!". Juraj Kováč je garantom projektov Social Impact Award, iNOVEum a členom 
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Alumni Hall of Fame. Za rozvoj podnikavosti na školách získal ocenenie Generácia 3.0 a 

LEAF Award. Počas návštevy v našej škole informoval o svojom projekte, inšpiroval 

žiakov k dobrým nápadom, možnosti získať kapitál na rozbiehanie nápadu. Juraj Kováč 

ponúka pre úplných začiatočníkov v podnikaní videá a kurzy k otestovaniu nápadov. 

Podujatie organizačne zabezpečili: Ing. Kočárová, Ing. Džoganíková, 

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

olympiáda. Školské kolo 3. ročníka tejto súťaže  prebehlo od  9.12. do 13.12.2019, 

vyučujúci ekonomických predmetov PK OEP uskutočnili testovanie žiakov jednotlivých 

tried. Koordinátor súťaže: Ing. Džoganíková, 

- Kreatívny priemysel – recyklácia odevov. Účasť na módnej prehliadke pod vedením 

prorektorky Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove v hoteli 

Black Hourse v Prešove pred odbornou verejnosťou – pre žiakov /10ž. z tried II.A, II.B, 

IV.A/ zabezpečila JUDr. Marinicová, PhD., 

- Dňa 16.12.2019  sa  uskutočnila  v telocvični  školy charitatívna  akcia s ekologickým 

rozmerom - Vianočná  burza. Cieľom  tohto podujatia bola  nezištná  pomoc,  obdarovať,  

ušetriť  a nevytvárať  odpad. Pri organizácii tohto podujatia sa aktívne zúčastnili aj 

členovia PK OEP. 

- 19.12. 2019 sa v telocvični školy konal Vianočný jarmok. Pri organizácii tohto podujatia 

sa aktívne zúčastnili aj členovia PK OEP, najmä triedni učitelia so svojimi žiakmi. 

 

JANUÁR 
- Odborná prednáška - hra Finančná sloboda s Mgr. Servanskou z firmy OVB Allfinanz 

Slovensko a.s.  pre triedy:  3.C /EL/ 16.1.2020 a pre 3.B - 23.1.2020, zabezpečila Ing. 

Kočárová, 

- Príprava žiakov všetkých študijných odborov na celoškolskú súťaž „Nápad predáva“, na 

príprave sa podieľajú všetci učitelia – najmä koordinátori-učitelia ekonomických 

predmetov a triedni učitelia.  

- Organizačný tím: Ing. Džoganíková a Mgr. Šebejová J. v spolupráci s členmi PK OEP: 

príprava a organizačné zabezpečenie súťaže NP a DOD dňa 18.2.2020, 

- Ing. Kočárová: tvorba zoznamu žiakov do bufetu a na vrátnicu pre 2. polrok,  

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

2019/2020, 

- 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,  

- Ing Onderková: 21.1. – v spolupráci s IT-administrátorom spolupráca pri skúške 

pripojenia e-Testu, ktorá je povinná, pred e-Maturitou 2020. 

 

FEBRUÁR 

- 5. 2. 2020 sa uskutočnila generálna skúška (GS) z E-Maturity 2020 zo slovenského jazyka 

a literatúry.  Organizačné zabezpečenie testovania žiakov 4.ročníkov zabezpečila Ing. 

Onderková, 

- Dňa 14. 02. 2020, zorganizovala JA firma ELYGROUP pod vedením Ing. Vrabľa  a v 

spolupráci so Žiackou školskou radou pri SOŠP  Valentínsky ples, 

- 14.2. 2020 sa uskutočnilo stretnutia členov PK OEP a MRCR  k organizačnému 

zabezpečeniu DOD a súťaže „Nápad predáva“ 18.2.2020, 
- Dňa 18.02.2020 sa na SOŠ podnikania uskutočnil  už VIII. ročník celoškolskej súťaže 

„NÁPAD  PREDÁVA“ a zároveň aj „Deň otvorených dverí“. Návštevníci si mohli 
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prezrieť nielen priestory na vyučovací proces školy, ale aj Kongresovú miestnosť na 1. 

poschodí, kde bola pripravená bohatá ponuka cestovného ruchu a podnikania žiakov 

študentských firiem JA Slovensko. Žiaci a rodičia si zároveň prezreli aj bohaté zastúpenie 

súťažných stánkov v priestoroch telocvične. Do súťaže sa zapojilo 22 súťažných tímov 

z jednotlivých tried. Počas celoškolskej súťaže navštívili našu školu predstavitelia 

Prešovského samosprávneho kraja z odboru školstva.  Prípravu a organizačné 

zabezpečenie  celoškolskej súťaže NP a DOD 18.2. zabezpečili Ing. Džoganíková a Mgr. 

Šebejová J.  Na príprave a realizácii tohto podujatia spolupracovali: Ing. Vrabeľ, 

Mgr.Leláková, Ing.Kočárová, RNDr. Ing. Vavreková, PaedDr. Kamenická, Mgr. 

Kušnirová, 

- Ing. Džoganíková: konzultácie a oprava práce SOČ (v spolupráci s Mgr. Benkom, PhD):  

- Finančná gramotnosť a investovanie mileniálov, riešitelia Nikola Jurášová, Patrícia 

Kožušková  III.C, 

- Dňa 20.2.2020 sa žiaci III.C a II.A triedy zúčastnili workshopu, ktorý pripravili pracovníci 

Školského výpočtového strediska Michalovce v rámci projektu IT Akadémie zameraného 

na popularizáciu a prezentáciu moderných trendov v IT – 3D tlač a 3D sken. 

- Na workshope sa dozvedeli veľa zaujímavých a podnetných informácií o tomto spôsobe 

výroby a názorné ukážky prispeli k lepšiemu pochopeniu danej problematiky.  Podujatie 

organizačne zabezpečila Ing. Onderková, 

- do krajského kola v Ekonomickej olympiáde za našu školu postúpila žiačka Viktória 

Ferenczová z II.B triedy, 

- - 24.2.2020 - realizácia Potravinovej zbierky, do ktorej sa zapojili žiaci aj pedagógovia 

našej školy, v ktorej sme preukázali  ľudskú  spolupatričnosť  tým,  ktorí  v živote  

nemajú  toľko  šťastia - núdznym   ľuďom,  ktorí  sa  ocitli  nie  z vlastnej  viny  v ťažkej  

životnej   situácii.  Naše  dary sme odovzdali  Grécko-katolíckej  charite  v Prešove, ktorá  

sa  stará  o núdzne  rodiny. Na realizácii Potravinovej zbierky a prednášky sa podieľali: 

Mgr. Leláková, PaedDr. Mgr. Simková, PaedDr. Mgr. Černajová, Ing. Kočárová, Ing. 

Džoganíková, 

- Dňa  25. 2. 2020 sa uskutočnilo stretnutie manažérov spoločnosti PROSIGTH Slovensko, 

a.s. so žiakmi 4. ročníkov SOŠP na tému Jasný pohľad na financie.... alebo ako si upratať 

v peniazoch v roku 2020. Zámerom prednášky, ktorú viedol riaditeľ spoločnosti Ivan 

Horváth, bolo orientovať  žiakov po ukončení školy na ich ďalší život nielen v oblasti 

ekonomickej a finančnej, ale tiež ich osobnostného rozvoja. Prednáška sa uskutočnila 

v rámci predmetov Právo v praxi a Poradenstvo pre podnikateľov, spojila teóriu a prax. 

Podujatie organizačne zabezpečila JUDr. Mária Marinicová, PhD., MBA, LL.M.   

- Dňa 25.02.2020 prebehla na našej škole prednáška o investovaní, v rámci vzdelávania 

mladých ľudí v oblasti finančnej gramotnosti. Prednášku viedla pani Ing. Ivana Servanská 

z OVB Allfinanz Slovensko a.s.. Prednáška zaujala žiakov III.C triedy, ktorých veľmi 

zaujímalo ako, kde a do čoho v budúcnosti investovať, aké sú pravidlá investovania, 

koľko môže človek investovať a ako má byť finančné zabezpečený, aké úspory si má 

tvoriť a tak si zabezpečiť v budúcnosti lepší život. Prednášku zorganizovala Ing. 

Kočárová. 

 

MAREC 

- Dňa 9.3.2020  sa žiaci a pedagógovia našej školy zúčastnili  podujatia Deň bez FAST 

FASHION. Svojím zapojením sa do  tejto akcie a ukázali, že im budúcnosť našej planéty 

nie je ľahostajná. Podujatie zorganizovali Mgr. Leláková a PaedDr. Anna Simková, 

- Od 16.3.2020 boli na území Slovenska v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu 

zatvorené všetky školy pre vyučovací proces. Počas tohto výnimočného režimu sa 

zabezpečoval výchovno-vzdelávací proces podľa podmienok a možností samoštúdiom 
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žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami 

školy.  

 

APRÍL 

- stretnutie členov PK OEP a MRCR  dňa 17.4.2020 k organizačnému zabezpečeniu PČ 

a TČ MS v šk.roku 2019/2020, 

- V mesiaci apríl prebehlo krajské kolo súťaže SOČ, ktoré na základe metodického 

usmernenia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania prebehlo v dištančnej forme. Bola to 

netradičná situácia, kedy žiaci nemohli ústne odprezentovať a obhajovať svoje práce 

a všetko záležalo len na tom, ako kvalitne spracovali svoje práce, aké zaujímavé postrehy 

uviedli, aké praktické výtvory, návrhy a riešenia ponúkli vo svojich odborných prácach. 

Súťaže sa zúčastnilo za našu školu celkovo 6 prác a všetky práce sa umiestnili na 

pomyselnom stupni víťazov, pričom až 5 prác postúpilo na celoštátne kolo. Tri práce 

skončili na 1.mieste, 2 práce sa umiestnili na 2.mieste a jedna práca skončila na 3.mieste! 

Za našu PK postúpili: 

- V odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia sa žiačky Anna Jurkovičová a Lívia 

Lengerová umiestnili na 1.mieste (konzultanti: Mgr. Benko, PhD, RNDr. Ing. Vavreková), 

- V odbore Ekonomika a riadenie sa žiačky Lívia Lengerová, Anna Danková a Sabína 

Stašíková umiestnili na 2.mieste (konzultanti: Mgr. Benko, PhD, Mgr. Šebejová J.),   

- V odbore Ekonomika a riadenie sa žiačky Nikola Jurášová a Patrícia Kožušková 

umiestnili na 3.mieste. (konzultanti: Mgr. Benko, PhD, Ing. Džoganíková). 

 

MÁJ  
- v termíne  22.5.2020 bolo v SOŠP realizované E-testovanie žiakov 2. a 3. ročníka. V 

systéme e-Test boli pripravené elektronické testy na overenie, opakovanie a prehlbovanie 

učiva a medzipredmetových vzťahov počas online vzdelávania. Bolo realizovať 

nasledovné testovanie:  1 test z finančnej gramotnosti pre žiakov 2. ročníka (40 min.),  a 1 

test z čitateľskej gramotnosti pre žiakov 3. ročníka (40 min.). Testovanie organizačne 

zabezpečila Ing. Onderková.  

 

JÚN 

- 23.6.2020 sa všetci vyučujúci, aj členovia našej PK zúčastnili  aktualizačného vzdelávania 

pre pedagogických zamestnancov: Microsoft. 

- Dňa 30.6. 2020 sa uskutočnilo stretnutie členov PK OEP a MRCR na ktorom  bolo 

vyhodnotenie vyučovacích výsledkov za 2.polrok 2019/2020, vyhodnotenie plánu práce 

PK a návrhy na ďalší školský rok, schválenie úprav Učebných plánov študijných odborov:  

Škola podnikania, Ekonomické lýceum, Manažment regionálneho cestovného ruchu. Na 

stretnutí členovia PK zhodnotili aj skúseností z  online vyučovania počas prerušenia 

vyučovania v SOŠP, vyhodnotili účasť a umiestnenie žiakov v súťažiach a 

prekonzultovali odbornú prax žiakov. 

 
 

 

- údaje o predmetovej komisií umeleckých a odevných predmetov                             
 

Zloženie:  

Predseda: PaedDr. Mgr. Anna Simková   

 Členovia: Mgr. Rastislav Mravec, Mgr.  Martina Leláková, Ing. Marta Drabová,    

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

 

Ostatní odborní učitelia spolupracujúci s PK UMP podľa potreby. 
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AUGUST - SEPTEMBER 

- 26.08. sa konali komisionálne skúšky zo SJL II.A,  II.B,  III.B, 

- 28.08. sa konalo prvé zasadnutie predmetovej komisie, na ktorej sa prerokovali plán práce 

PK, projektové činnosti, písomná dokumentácia PČ a TČ OZMS, tematické plány, 

opravne skúšky  z TČ OZMS, 

- 11.09. realizovali sa opravné MS – z odboru dizajn interiéru žiak IV.A triedy Hadač - 

PaedDr. Mgr. A. Simková a Mgr. M. Leláková, opravné MS  zo SJL  IV.A, IV.B  

realizované - Mgr. M. Leláková a Mgr. R. Mravec,  

- 12. 09. sa konalo ďalšie 2. zasadnutie predmetovej komisie – prehodnotili sa pravidlá 

písomnej dokumentácie: počty konzultácií, výber konzultantov a dodržiavanie termínov 

pri realizácii maturitnej dokumentácie,   

- PaedDr. Mgr. Anna Simková spolu s Mgr. R. Mravcom pripravovali pre 2. ročník 

umeleckých študijných odborov DIN a ODD MMP opäť s partnerskou školou SUPŠ Ústí 

nad Orlicí v Tatranskej Lesnej a výstavu s tým spojenú v Krajskom múzeu v Prešove pod 

názvom Tatranské farby jesene,  

- Ing. M. Vrabeľ spracuvával rozvrhy vyučovacích hodín pre jednotlivé učebne, dodatky k 

ŠkVP pre nový školský rok 2019/20, aktuality zo života školy a umiestňoval ich na 

webovú stránku. 

 

OKTÓBER 

- 07.10. v Tatranskej Lesnej sa zrealizoval MMP 2. ročníka umeleckého odboru DIN pod 

vedením Mgr. Rastislava Mravca, 

- PaedDr. Mgr. A. Simková vyhotovila pozvánky a plagát na výstavu v KM Prešov z MMP, 

zorganizovala vernisáž a spolu s Mgr. R. Mravcom zrealizovali inštaláciu plenérových 

žiackych prác ako aj scenár vernisáže výstavy v KM pod názvom Tatranské farby jesene, 

- Mgr. M. Leláková pripravila hlavný plagát a propagačné materiály na DOD, ďalej 

pripravila a spolu s PaedDr. Mgr. A. Simkovou aj zrealizovali odbornú exkurziu 

Industriálna architektúra, dizajn v STM Solivar so žiakmi III.A a IV.A, 

- Mgr. M. Leláková spolu s Mgr. V. Černajovou a žiakmi z II.A, I.B založili ECOklub 

a prácu v ňom. 

 

NOVEMBER    
- Mgr. Martina  Leláková  zrealizovala generálku ako aj celú Imatrikuláciu - scenár, texty,  

rekvizity, súťaže. Spolu so žiakmi a Mgr. V. Černajovou realizovali práce  v Ekoklube  -  

Ekosatelit na pomoc menej solventným ľuďom , bezdomovcom a žiakom - Vianočnej  

burzy a odovzdali zbierku vecí  gréckokatolíckej  charite. Spolu so žiačkami II.A triedy 

Harajdovou a Hodošiovou realizáciu  Žrúta  -  schránky  pre Školskú  radu, 

- Mgr. Martina  Leláková  spolupracovala  na príprave  osláv 17. novembra, článok  pre  

školský  web,  Ekosatelit, 

- Ing. Miroslav Vrabeľ – ozvučil a pripravil miestnosť na Imatrikuláciu. 

 

DECEMBER 

- 16.12. sa konalo 3.zasadnutie predmetovej komisie – prehodnotili sa komisionálne skúšky, 

ich príprava a realizácia ako aj pravidlá písomnej dokumentácie: počty konzultácií, výber 

konzultantov a dodržiavanie termínov pri realizácii maturitnej dokumentácie. Začali sa 

prípravné práce PČ OZMS – výber maturitných zadaní, prvé konzultácie,  

- Mgr. Martina  Leláková spolu s PaedDr. Mgr. A. Simkovou v STM Solivar:  Vianoce v 

múzeu – pripravili  a zrealizovali 2  módne prehliadky a pripravili prezentačný  stánok  za 

účasti výberu žiakov I.A, III.A  a IV.A triedy DIN a ODD ako aj zhotovili vianočné  
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darčekové  eko - tašky  pre  návštevníkov školského  stánku  v STM   Solivar a článok  pre 

školský web, 

- Mgr. R. Mravec vykonal inventarizáciu učební 518,519,520,521, ateliérov 508,509, 

dizajnérskych dielní 510,511,519A , kabinetov 522,508 - 5.posch. 

- Ing. M. Vrabeľ - JA firma ELYGROUP: pripravil Mikuláša - výroba a predaj produktov 

na Vianočnom jarmoku, realizácia účtovníctva firmy, ozvučil telocvičňu na Vianočnom 

jarmoku. 

 

JANUÁR 

- V mesiaci január sa zrealizovali komisionálne skúšky – klauzúrne práce všetkých 

ročníkov umeleckých odborov DIN a ODD, na ktorých sa zúčastnili všetci vyučujúci 

v umeleckých odboroch.  

- PaedDr. Mgr. Anna Simková, Mgr. R. Mravec – zrealizovala sa výstava žiackych prác 

z MMP v KM Prešov, 

- Mgr. Martina Leláková zrealizovala plagát a logo pre školskú  súťaž  Nápad predáva, 

- Mgr. Martina Leláková, Ing. Miroslav Vrabeľ,  a Ing. Marta Drabová zrealizovali so 

svojimi triedami súťažiace stánky s ktorými sa zúčastnili súťaže Nápad predáva, 

- Ing. M. Vrabeľ celkové ozvučenie priestoru telocvične a dohľad nad realizáciou súťaže 

a vyhotovenia dokumentácie – diplomov, 

- začali sa realizovať kolekcie na MLM: Mgr. Martina Leláková - 1, PaedDr. Mgr. A. 

Simková – 4, Ing. Miroslav Vrabeľ – 4 kolekcie a Ing. Marta Drabová -2 kolekcie,  

- Mgr. Martina Leláková prípravovala projekty pre SNG BA – MUČ – II.A (V.Harajdová, 

R.Hodošiová, A.Čuchranová) a  III.A (V.Neupauerová, E.Vitteková, A.Markuš), ktoré 

kvôli koronavírusu sa v júni nekonali, 

- realizovali sa konzultácie PČ OZMS IV.A triedy odborov DIN a ODD.   

 

FEBRUÁR 

- 16.02 sa konalo 3. zasadnutie predmetovej komisie – prehodnotili sa komisionálne 

skúšky, ich príprava a realizácia ako aj pravidlá písomnej dokumentácie: počty 

konzultácií, výber konzultantov a dodržiavanie termínov pri realizácii maturitnej 

dokumentácie. Začali sa prípravné práce PČ OZMS – výber maturitných zadaní, prvé 

konzultácie, 

-  PaedDr. Mgr. Anna Simková  spolu s Mgr. Rastislavom Mravcom vybrali a pripravili  

žiacke výtvarné práce pre celoslovenskú súťaž organizovanú. ŠUP Prešov – ÚSVIT – 

cena   za študentský dizajn, ktorá sa konala v máji. Zrealizovala sa aj napriek 

koronavírusu avšak naši žiaci nezískali žiadne ocenenie, 

- naďalej sa realizovali sa konzultácie PČ OZMS IV.A triedy odborov DIN a ODD.   

 

MAREC 

- Ing.arch. S. Šillová a PaedDr. Anna Simková realizovali konzultácie k PČ OZMS IV.A 

triedy odborov DIN a ODD, 

- od 16.03.2020 pre koronavírus – COVID 19 začala sa realizácia výučby doma, 

prostredníctvom internetu, ktorá trvala do konca školského roka 2019/2020. HOME 

OFFICE:  plnenie úloh, zhodnotenie  aktivít  a realizácia prác prostredníctvom internetu. 

 

APRÍL – MÁJ - JÚN 
- 17.04. sa konalo 4. zasadnutie HOME OFFICE pre mimoriadnu situáciu -  COVID 19: 

hodnotenie  výchovno – vzdelávacích  výsledkov  žiakov  umeleckých  študijných  

odborov, návrhy  krokov  a foriem  spolupráce  s TU a zákonnými  zástupcami,  HOME 
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OFFICE  podľa  pokynov  MŠ SR  na elimináciu  možných  nedostatočných výkonov 

a výsledkov žiakov, metodika  hodnotenia práce  žiakov, 

- prerokovávali sa  zadania,  prípravy,  priebeh  a hodnotenia  PČ a TČ OZMS  pre 

umelecké študijné  odbory DIN a ODD v súlade  s pokynmi  MŠ SR.  Žiaci zrealizovali 

praktické maturitné  práce  podľa  aktuálnych zadaní, ale  obhajoby týchto  prác  neboli  

realizované  z dôvodov  mimoriadnych  opatrení  nariadených  vládou SR  kvôli  šíreniu  

nového  koronavírusu. Členovia PK si navzájom  vymieňali skúsenosti  z doterajšej  

HOME OFFICE – práce v mimoriadnom domácom režime  a z komunikácie  so žiakmi. 

- Maturitné  vysvedčenie  bolo  výsledkom  priemerovania  známok:                                                                                 

-  PČ OZMS :  hodnotenie  realizácie  maturitnej  práce  a priemery známok  z praktických  

odborných  predmetov  DJP a NAV  pre odbor DIN   za obdobie celého  štúdia  (1. – 4. 

ročník)  a  pre odbor  ODD  hodnotenie  realizácie  maturitnej  práce  a priemery známok  

z praktických  odborných  predmetov  ODH  za obdobie celého  štúdia  (1. – 4. ročník), 

- - TČ OZMS :  priemer známok  za obdobie celého  štúdia  (1. – 4. ročník)  z predmetov 

DVK, DDI, TEC, TIT  a ZVN, VPR, FKR  pre odbor DIN   a z predmetov DVK, TEM , 

ODT, KMO, VPR,FIK  pre odbor ODD. 

- Všetci odborní učitelia našej PK boli informovaní  o pokynoch  MŠ SR  k ročníkovým  

projektom  a umeleckej  praxi.  Z dôvodu  eliminácie  šírenia  COVID – 19  bola  

realizácia  ročníkových projektov  a  umeleckej  praxe  zrušená,  čo  bolo dôsledkom  

nehodnotenia  odbornej  umeleckej   praxe známkou  na vysvedčení  na konci  školského  

roka 2019/2020.  

- 30.06. sa konalo 5. zasadnutie zaoberalo sa ukončením PČ a TČ OZMS IV.A triedy 

umeleckých študijných odborov DIN a ODD ako aj celkovým ukončením školského roka 

2019/2020, v našom prípade II.A a III.A DIN a ODD. 

       

     Naši pedagógovia sa svojou prácou snažia prispievať k maximálnemu rastu osobnostnej 

a odbornej úrovne našich žiakov a týmto súčasne sa snažia čo najlepšie reprezentovať našu 

školu prostredníctvom žiakov vo vedomí domácej a zahraničnej verejnosti.  

   
 

- údaje o činnosti komisie STOP obezite 

 

Zloženie:  

  Predseda: Mgr. Martina Kušnírová 

   

   

SEPTEMBER  

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

žiakov , ktorí nevykonávajú žiadnu pohybovú aktivitu. Za posledné roky došlo 

k značnému poklesu žiakov v tejto kategórií. V spolupráci s vedením školy bola obnovená 

a zachovaná zdravotná telesná výchova, ktorá poskytuje možnosť vykonávania 

kompenzačných cvičení aj pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Veľkým pozitívom 

je otvorenie druhej skupiny zdravotnej telesnej výchovy , čím sa prispelo k nárastu žiakov 

, ktorí vykonávajú pravidelnú pohybovú aktivitu.  

- V súlade s prvým odsekom sa prirodzene podarilo komisií SO zvýšiť počet žiakov, ktorí 

vykonávajú pravidelnú pohybovú aktivitu z dôvodu zavedenia dvoch skupín zdravotnej 

telesnej výchovy, ktorá sa venuje problematike žiakom so zdravotnými resp. pohybovými 

problémami. 
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- 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. 

- V rámci voľno-časových aktivít školského internátu bola zrealizovaná účasť chlapcov na 

futbalovom turnaji. 

 

OKTÓBER  

- V rámci voľno-časových aktivít školského internátu bola zrealizovaná súťaž vo volejbale. 

Viac informácií na webe školy v časti školský internát. 

- V rámci hodín telesnej a športovej výchovy sme so žiakmi vykonávali teoretické hodiny 

zamerané za správnu výživy, zdravý životný štýl a oblasť športu ako súčasť životného 

štýlu. Žiaci nadobudli teoretické vedomosti a čas ukáže tieto poznatky uplatnia aj v praxi. 

Prednáška bola venovaná žiakom tretieho ročníka. 

- Komisia SO vytvorila nástenku, kde takouto formou sa snaží propagovať zdravý životný 

štýl a pozitívne stránky pohybu  a športu. V neposlednom rade sme sa zamerali aj na 

zvyšovanie povedomia u žiakov o negatívnom dôsledku nadváhy a obezity. 

- V tomto mesiaci boli zmonitorovaní žiaci 1.- 4. ročníka, kde sme verifikovali ich 

pohybové schopnosti prostredníctvom testov pohybovej výkonnosti a rovnako tak bolo 

vykonané merania hmotnosti a výšky , kde sa vypočítal konečný ukazovateľ BMI indexu 

toho ktorého žiaka v rozdielnosti pohlavia. (viď. Príloha – BMI ukazovatele). 

 

NOVEMBER  

- Podpora správneho pitného režimu, zníženie príjmu sladených nápojov je problematika 

nadmerného užívania týchto nápojov , preto bolo potrebné vykonať besedu aj na túto 

problematiku. Žiaci nadobudli teoretické vedomosti a čas ukáže tieto poznatky uplatnia aj 

v praxi. Prednáška bola venovaná žiakom druhého ročníka. 

- V rámci voľno-časových aktivít školského internátu bola zrealizovaná súťaž v sálovom 

futbale. Viac informácií na webe školy v časti školský internát. 

- Prednáška na tému „Zdravý životný štýl“ bola realizovaná v spolupráci s Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove a jej pracovníčkou p. Libovou 

u žiakov prvého ročníka. 

- V mesiaci november bol ukončený projekt v spolupráci s Regionálnym úradom 

- verejného zdravotníctva v Prešove, kde sme spolupracovali v súčinnosti s koordinátorom 

prevencie závislosti a iných sociálno-patologických javov na Národnom akčnom pláne pre 

podporu pohybovej aktivity žiakov stredných škôl. 

 

DECEMBER 

- Vytvorený dotazník pre žiakov prvého ročníka, ktorého cieľom bolo zistiť pohybové 

a stravovacie návyky. 

 

JANUÁR 

- Vyhodnotený dotazník s názvom pohybové a stravovacie návyky. 

 

FEBRUÁR 

- Zorganizovaný lyžiarsky výcvik,, ktorého cieľom bolo prilákať čo najviac žiakov 

a podporiť tak zdravý životný štýl a pravidelnosť vykonávania pohybovej aktivity (24.2.-

28.2.2020). 
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MAREC - JÚN 

- Na základe prerušenia vyučovacieho procesu z dôvodu šírenia respiračného ochorenia 

vyvolaného koronavírusom COVID – 19 nebolo možné uskutočniť  všetky prednášky 

v súlade s plánom práce pre školský rok 2019/2020. 

 

 

-  údaje o koordinátora prevencie  závislostí a iných sociálno-patologických javov 

 

Koordinátor prevencie: Mgr. Martina Kušnirová 

 

Škola úzko spolupracuje a komunikuje s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou 

v Prešove, Poradňou zdravia, Metodickým centrom, Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva so sídlom v Prešove, Centrom voľného času a študenti sa aktívne zapájajú do 

rôznych podujatí. Drogová prevencia bola realizovaná prostredníctvom prednášok, besied 

a rôznych kultúrnych a športových aktivít. 

 

SEPTEMBER - OKTÓBER 

- v mesiaci september bol vypracovaný plán práce Koordinátora prevencie závislosti a 

iných sociálno-patologických javov pre šk. rok 2019/2020,  

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

žiakov SOŠ podnikania v Prešove, 

- v rámci účelového cvičenia sa venovala pozornosť primárnej prevencii, 

- 20.9.2019 bola vykonaná prednáška s pracovníkom CPPaP  p. Kuchtom na tému látkové 

závislosti pre žiakov prvého ročníka, kde následne bol aj vyplňovaný dotazník na rovnakú 

tému,  

- v rovnaký deň bol vykonaný dotazníkový prieskum u žiakov štvrtého ročníka na tému 

látkové závislosti - Mgr. Michal Čiernik, 

- 22.10.2019 sa žiaci 1.A triedy zúčastnili programu, ktorého cieľom bolo pomocou 

reálneho príbehu a interaktívneho prístupu, prostredníctvom všetkých ľudských zmyslov, 

dať priestor žiakom, aby premýšľali nad nebezpečenstvom legálnych i nelegálnych drog 

a inšpirovať ich k pozitívnym životným voľbám – Mgr. Michal Čiernik. 

 

NOVEMBER - DECEMBER 

- za spomínané mesiace boli vykonané besedy so žiakmi druhého ročníka na hodinách 

telesnej a športovej výchove, kde sme si rozoberali problematiku užívania drog, alkoholu 

a iných návykových látok - Mgr. Michal Čiernik. 

 

JANUÁR 

- v tomto mesiaci sme zorganizovali besedy so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka na 

hodinách telesnej a športovej výchovy, kde sme si rozoberali problematiku užívania drog, 

alkoholu a iných návykových látok, ktoré môžu mať negatívny dopad pri ich užívaní - 

Mgr. Martina Kušnirová, 

-  v mesiaci január sa žiaci našej školy zúčastnili na súťaži „NIE DROGÁM“ , kde 

v obvodovom kole zvíťazili a v krajskom kole obsadili druhu priečku. 

 

FEBRUÁR 

-  17.2.2020 sa žiaci tretieho ročníka v spolupráci s CPPaP zúčastnili prednášky na tému 

zhubné  kulty a sekty- Mgr. Martina Kušnirová 
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 MAREC - JÚN 

- Na základe prerušenia vyučovacieho procesu z dôvodu šírenia respiračného ochorenia 

vyvolaného koronavírusom COVID – 19 nebolo možné uskutočniť  všetky prednášky ( 

šikanovanie a kyberšikanovanie , obchodovanie s ľuďmi ), ktoré boli v súlade s plánom 

práce pre školský rok 2019/2020.  

 

 

- údaje o činnosti koordinátora čitateľskej gramotnosti 

 

Koordinátor čitateľskej gramotnosti: Mgr. Ján Benko, PhD.  

 

Na zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnili 

nasledovné aktivity: 

 

SEPTEMBER  
-  Môj čas s knihou – aktivita na hodinách slovenského jazyka a literatúry podporujúca 

záujem o čítanie - informácia o aktivite , prebieha celoročne,  

-  informovanie pedagógov školy o čitateľskej gramotnosti, jej formách a možnosti 

rozvíjania v konkrétnych predmetoch s využitím podporných materiálov 

 

OKTÓBER  
-  8.ročník celoslovenskej súťaže Záložka do knihy spája školy s témou Osobnosti, ktoré sa 

zaslúžili o demokraciu - zapojených 28 žiakov 1.,2., 3. a 4. ročníka, partnerskej škole sme 

poslali spolu 20 záložiek, partnerská škola – Stredná odborná škola pedagogická v 

Lučenci, 

-  Štúrovci – aktivita na hodinách slovenského jazyka a literatúry - čítanie kníh slovenských 

autorov obdobia romantizmu žiakmi 2.ročníka s následným rozborom týchto diel 

 

DECEMBER  
-  hodiny tvorivého písania - aktivita na hodinách slovenského jazyka a literatúry 

podporujúca písanie literárnych textov,  

 

FEBRUÁR  

-  12.2.2020 – rozhlasové vysielanie – Medzinárodný deň darovania kníh, 

-  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  

-  10.03.2020 – rozhlasové vysielanie – Marec mesiac knihy,  

-  16.03.2020 – rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov 3.ročníka cez prácu s textom Jozef 

Mak a následným testom čitateľskej gramotnosti  

-  25.3.2020 – aktivita na hodinách slovenského jazyka a literatúry podporujúca vzťah 

žiakov ku knihám –Knihy podľa emoji, žiaci 1.,2.,3. a 4.ročníka 

-  informovanie pedagógov o možnosti využitia práce s textom a zvyšovania čitateľskej 

gramotnosti počas elektronickej formy výučby. 

-  tvorba ročníkových prác žiakmi 4.ročníka - rozvoj zručností žiakov štúdiom literatúry, 

samostatnosťou,  klasifikáciou a triedením javov, analýzou a syntézou, abstrakciou, 

aplikáciou, zovšeobecnením. 
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MÁJ  
-  zapojenie sa do elektronického testovania čitateľskej gramotnosti, žiaci 3.ročníka, Ing. 

Onderková 

-  15.5.2020 – aktivita na hodine slovenského jazyka a literatúry podporujúca vzťah žiakov 

ku knihám s prepojením odboru ich štúdia – manažment regionálneho cestovného ruchu – 

Po stopách Dana Browna 

-  25. a 26.5.2020 – aktivita na hodine slovenského jazyka a literatúry v triedach 2.ročníka 

podporujúca vzťah žiakov ku knihám – tvorba vlastných kritík a recenzií žiakmi na knihu 

podľa ich výberu 

-  28. a 29.5.2020 – aktivita na hodine slovenského jazyka a literatúry v triedach 2. a 

3.ročníka podporujúca vzťah žiakov ku knihám – pátracia aktivita po menách slávnych 

autorov Asteroidy 

 

JÚN  
-  16. a 19.6.2020 – aktivita na hodine slovenského jazyka a literatúry v triedach 2.ročníka 

podporujúca vzťah žiakov ku knihám – Pre milovníkov diela Harry Potter 

-  19.06.2020 – cvičenie na rozvoj čitateľskej gramotnosti cez prácu s nesúvislým textom, 

žiaci 3.ročník 

 

 

- 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.  

 

SEPTEMBER – OKTÓBER  
- vypracovanie plánu práce koordinátora pre problematiku extrémizmu na školský rok 

2019/2020,  

- 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 v oblasti radikalizácie, extrémizmu a ich 

prejavov, upozorňovanie na ich nebezpečenstvo prostredníctvom masmédií.  

 
NOVEMBER - DECEMBER 

- príprava na olympiádu ľudských práv,  

- realizácia rozhlasového okienka k dňu ľudských práv s dôrazom na 100. výročie vzniku 

ČSR, ako aj ukončenie prvej svetovej vojny.  

 

JANUÁR – FEBRUÁR  
- prednášky pre žiakov 1. a 2 ročníkov na tému: „Prevencia voči rasizmu, xenofóbii, 

intolerancii a predsudkom“ – boj za svoje ľudské práva,  
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- prednášky na tému v 2. ročníkoch: Sloboda myslenia, svedomia, prejavu a vyznania v 

kontexte demokratického občianstva. K prevencii extrémizmu a radikalizmu.  

 

MAREC – APRÍL – MÁJ - JÚN 
- z dôvodu šírenia COVID – 19 , koronavírusu bolo realizované dištančné vzdelávanie 

a jednotlivé aktivity zamerané na oblasť extrémizmu, rasizmu, radikalizmu a ostatných 

foriem intolerancie neboli realizované. 

 

 

- údaje o činnosti koordinátora pre finančnú gramotnosť 

 

Koordinátor pre finančnú gramotnosť: Ing. Anna Oršuľáková, Ing. Miroslav Vrabeľ 

 

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. Zapojenie  žiakov všetkých odborov a tried našej 

školy, odovzdanie certifikátov TU, vyhodnotenie najlepšej triedy v školskom kole - 1.B, 

článok na web stránku ohľadom výsledkov fin. gramotnosti na našej škole. 

- exkurzia „Profesia days“ Košice pre žiakov EL 3.C - 26.9.2019 – získanie prehľadu o 

ponukách voľných pracovných miest na trhu práce v našom regióne, kariérnych 

možnostiach, overenie si svojich zručností a vedomostí. 

 

OKTÓBER 

- organizácia a realizácia školenia Microsoft dňa 24.10.2019 pre výber žiakov 2. a 3. 

ročníka a 2 učiteľov (Mgr. Benko, PhD., Ing. Vrabľová) - výber (Teams, Power BI, Office 

365...) a všetkých učiteľov školy (prostredie Office 365) - p. Molčanová + 2 študenti zo 

študentského trénerského centra Microsoft 

- príprava a realizácia hry "Finančná sloboda" pre všetkých žiakov 4. ročníkov 

prostredníctvom firmy OVB Allfinanz Slovensko 

 

DECEMBER 

- 9.-13.12. - realizácia Ekonomickej olympiády vo všetkých ročníkoch a odboroch školy. 

- účasť žiakov na  1. kole „Finančnej olympiády“, organizovanej Nadáciou Partners v 

termíne: 4. 11. – 4. 2. 2020. 

- vianočný jarmok - 19. 12. – Ing. Džoganiková, Mgr. Šebejová, Ing. Vrabeľ – organizácia 

a realizácia každoročného podujatia, kde si každá trieda pripravila stánok s vianočným 

sortimentom. Cieľom akcie bolo naladiť sa na Vianočnú atmosféru a vyzbierať peniaze do 

finančnej zbierky pre ľudí, ktorí dňa 6. 12. na Mukačevskej ulici v Prešove, prišli 

o svojich blízkych a strechu nad hlavou.  

 

JANUÁR 

- príprava a realizácia hry "Finančná sloboda" pre žiakov 3.C triedy prostredníctvom firmy 

OVB Allinanz Slovensko – Ing. Kočárová 

- vypracovanie správy za prvý polrok. 
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FEBRUÁR 

- realizácia prednášky o investovaní na finančných trhoch prostredníctvom OVB Allinanz 

Slovensko – Ing. Vrabeľ 

 

 

-   údaje o činnosti koordinátora medzinárodnej spolupráce a tvorbu projektov 

 

Koordinátor medzinárodnej spolupráce a tvorby projektov:  
                 RNDr., Ing. Vavreková Mária 

 

V školskom roku 2019/2020 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.. 

K spoločným podujatiam patrili: 

- realizácia maliarskeho plenéru v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách v októbri 2019,  

- spoločná výstava výtvarných prác z plenéru realizovaná v januári 2020 v priestoroch 

Krajského múzea v Prešove. Výstava prác v Ústí nad Orlicí sa z dôvodu pandémie 

Corona vírusu neuskutočnila,  

- vzhľadom na mimoriadnu situáciu v oboch krajinách sa neuskutočnili ani ďalšie 

podujatia, na ktorých sa pravidelne zúčastňovali žiaci a učitelia partnerských škôl. 

 

V priebehu školského roka 2019/2020 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 šk.r. 2019/2020 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 októbri 2019 sa zástupcovia školy stretli 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 boli úpravy 

harmonogramu plánovaných aktivít a riešenie formálnych záležitostí prístupu do systému sl-

2014. V novembri 2019 sa vedenie školy rozhodlo odstúpiť z projektu. Po zmene riaditeľa 

školy v januári 2020 a na základe problémov, ktoré predchádzajúcim rozhodnutím vznikli pre 

partnerov projektu aj pre samotnú SOŠ podnikania, bolo prijaté nové rozhodnutie – 

pokračovať v projekte so zabezpečením externého manažmentu projektu. Nasledovali 

rokovania vedúceho partnera s predstaviteľmi Spoločného technického sekretariátu, písanie 

správ, odoslanie návrhu na predĺženie realizácie projektu, presun financií a jednotlivých 

aktivít ako aj hľadanie externej firmy pre riadenie projektu. Začiatkom augusta 2020 vydal 

Spoločný technický sekretariát v Krakove súhlasné rozhodnutie o predlžení realizácie 

projektu do 30.6.2022. Na základe výberového konania bude externý manažment projektu 

realizovať  Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja. Obsahom 

projektu sú vzájomné stáže učiteľov odborných ekonomických predmetov, súťaž Nápad 

predáva, odborné kurzy: barmanský, animátorský a práce s pokladňou, odborné praxe žiakov, 
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spracovanie dokumentácie, zakúpenie zariadení pre realizáciu cvičných firiem, propagácia 

školy a podobne. 

Na základe Dohody o spolupráci medzi SOŠ podnikania a OZ Vidiecky parlament, ktorá 

bola podpísaná v máji 2019 sa naši žiaci v novembri 2019 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. Členmi OZ Vidiecky parlament sú 

starostovia obcí na Slovensku. Iniciátorkou spolupráce s našou školou je starostka obce 

Miklušovce Mgr. Marta Čuchtová. V súčasnosti máme pozvanie pre žiakov na prezentáciu 

aktivít školy na „ DEŇ  VIDIEKA V NÁRODNEJ RADE SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ 

22.9.2020. 

V rámci programu Erasmus+ mobility jednotlivcov bol v novembri 2019 ukončený  

projekt „Rozdiely nás spájajú“ v oblasti školského vzdelávania. V priebehu školského roka 

2019/2020 sa uskutočnilo 5 mobilít učiteľov na odborné kurzy vo Veľkej Británii- zamerané 

na vyučovanie metódou CLIL, na Kréte zamerané na využívanie IKT v spojení s tvorivými 

učebnými metódami a v Španielsku so zameraním na poznanie vplyvu rôznych národov 

a kultúr na vývoj kultúrneho dedičstva Európy.  

V rámci programu Erasmus+ mobility jednotlivcov v odbornom vzdelávaní bol napísaný 

a zároveň schválený projekt Vzdelanie a pracovné príležitosti, ktorý je zameraný na 

odbornú prax žiakov študijných odborov ŠP, EL a MRCR. Obsahom projektu sú 3-týždňové 

stáže 20 žiakov 3.ročníka uvedených odborov v Českej republike. Odborná prax žiakov  sa 

mala realizovať v máji 2020, ale vzhľadom na mimoriadnu situáciu SOŠ podnikania 

požiadala o možnosť predlženia realizácie projektu. Projekt sa bude realizovať do novembra 

2021.  

 

 

- 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 

-  02.09.2019 – zasadnutie komisie, dohodnutie spolupráce koordinátora a jednotlivých 

vedúcich PK ohľadom účasti žiakov na SOČ a vedenia konkrétnych prác členmi PK, 

-  24.09.2019 – vyvesené informácie pre potenciálnych riešiteľov SOČ na nástenke školy, 

-  26.09.2019 – osobné podanie informácie o význame prác SOČ žiakom 1.-4.ročníkov. 

 

OKTÓBER 

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

kľúča a organizácie 42.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, 

-  5.10.2019 – prvé oficiálne stretnutie s potenciálnymi autormi. 

 

DECEMBER 

-  05.12.2019 – druhé oficiálne stretnutie s riešiteľmi prác SOČ – diskusia k obsahu 

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

-  15.01.2020 – účasť na zasadnutí Celoštátnej odbornej komisie SOČ v Trenčíne, príprava 

42.ročníka celoštátnej súťaže, funkcionalita online systému, medzinárodné pokračovanie, 

-  21.01.2020 – tretie oficiálne stretnutie s riešiteľmi prác SOČ – požiadavky zo strany 

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

januára spolu s registráciou žiakov do elektronického systému prihlášky SOČ. 

 

FEBRUÁR 

-  18.02 2020 – zaslanie prihlášky školy do 42.ročníka SOČ v Prešovskom kraji, 

-  26. - 27.02.2020 – uskutočnené školské kolo SOČ, zúčastnených 14 žiakov so 6 prácami 

v 5 kategóriách. Do krajského kola postup odporúčaný komisiami pre všetky práce, Mgr. 

J.Benko, PhD. 

 

MAREC 

-  09.03.2020 – nahratie prác SOČ do systému elektronickej prihlášky a jej odoslanie do 

krajského kola spolu s popisom, Mgr. J.Benko, PhD. 

 

APRÍL 

-  15.04.2020 – krajské kolo SOČ v dištančnej forme – Spojená škola J.Henischa, Bardejov, 

účasť 14 žiakov so 6 prácami v 5 súťažných odboroch, Mgr. J.Benko,PhD., 

-  15.04.2020 – krajské kolo SOČ, žiačky Lívia Lengerová a Anna Jurkovičová, III.C, 

1.miesto v kategórii Hotelierstvo, gastronómia a cestovný ruch – školitelia práce 

RNDr., Ing. Vavreková, Mgr. Benko, PhD., 

-  5.04.2020 – krajské kolo SOČ, žiačky Veronika Harajdová a Rebeka Hodošiová, II.A, 

1.miesto v kategórii Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba – školitelia 

práce Mgr. Benko PhD., PaedDr. Mgr. Simková, 

-  15.04.2020 – krajské kolo SOČ, žiačky Nataliia Tatsei a Vladyslava Zhvaliuk, III.B, 

1.miesto v kategórii Pedagogika, psychológia, sociológia – školiteľ práce Mgr. Benko 

PhD, 

-  15.04.2020 – krajské kolo SOČ, žiaci Filip Krajňák, Oliver Javorský a Vasya Mahurskyy, 

III.B, 2.miesto v kategórii História, filozofia, právne vedy – školiteľ práce Mgr. Benko 

PhD.,  

-  15.04.2020 – krajské kolo SOČ, žiačky Lívia Lengerová, Anna Danková a Sabína 

Stašíková, III.C a II.B, 2.miesto v kategórii Ekonomika a riadenie – školitelia práce 

Mgr. Benko PhD. Ing. J.Šebejová, 

-  5.04.2020 – krajské kolo SOČ, žiačky Nikola Jurášová a Patrícia Kožušková, III.C, 

3.miesto v kategórii Ekonomika a riadenie – školitelia práce Ing. Džoganíková, Mgr. 

Benko PhD. 

 

MÁJ 

-  07.05.2020 – celoštátne kolo SOČ v dištančnej forme, KCVČ Trenčín, účasť 12 žiakov s 5 

prácami, Mgr. J.Benko,PhD., 

-  07.05.2020 – celoštátne kolo SOČ, žiačky Lívia Lengerová, Anna Danková a Sabína 

Stašíková, III.C a II.B, 2.miesto v kategórii Ekonomika a riadenie – školitelia práce 

Mgr. Benko PhD. Ing. J.Šebejová. 

 

JÚN 

-  15.06.2020 – účasť na video konferenčnom zasadnutí Celoštátnej odbornej komisie SOČ -  

zhodnotenie 42.ročníka,  príprava a organizácia 43.ročníka, súťažné odbory, pripomienky 

a námety k on-line systému. 
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- údaje o činnosti koordinátora pre informatizáciu 1 

 
Koordinátor informatizácie: Ing. Danka Vrabľová 

 

SEPTEMBER 

- zadávanie databázy žiakov prvých ročníkov do systému aSc agenda, 

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

- zber údajov RIS, 

- vygenerovanie prihlasovacích údajov na internetovú žiacku knižku pre novoprijatých 

žiakov a kolegov, 

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

vysvedčení a dodatkov k maturitným vysvedčeniam. 

  

OKTÓBER 

- zhrnutie a zosumarizovanie prihlášok maturantov na maturitnú skúšku 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, 

- po vykonaných komisionálnych skúškach.  

 

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 
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MÁJ 

- uzatváranie koncoročnej klasifikácie žiakom štvrtých ročníkov a následná tlač 

koncoročných vysvedčení. (7.mája 2020) 

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

dodatkov k maturitným vysvedčeniam. (15.mája 2020) 

 

JÚN 

- 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 informatizáciu 2 

 

Koordinátor informatizácie: Ing. Miroslav Vrabeľ 

 

SEPTEMBER 
- úprava a vytlačenie učebných plánov pre všetky ročníky 2019/20 pre zborovňu 

a umiestnenie na webstránku školy, 

- spracovanie rozvrhu vyučovacích hodín pre jednotlivé učebne, umiestnenie rozvrhu pred 

učebne, 

- prihlásenie JA firmy III.C do programu JA Slovensko, zabezpečenie školenia „Career 

Day“ Košice, 

- spracovávanie dodatkov k ŠkVP pre nový školský rok 2019/20. 

 

OKTÓBER  

- úprava a tlačenie učebných plánov pre 1. ročník 2019/20, 

- skompletizovanie a tlačenie učebných plánov za 4 roky po jednotlivých odboroch, 

- DOD- príprava učebne č.513/ODD/ a 314/EKL/. 

 

NOVEMBER  

- úprava obsahu a grafická úprava webovej stránky, 

- imatrikulácia - ozvučenie telocvične, príprava, tlačenie a zalievanie diplomov. 

 

DECEMBER  

- JA firmy ELYGROUP: príprava Mikuláša a predaj produktov, výroba a predaj produktov 

na Vianočnom jarmoku, realizácia účtovníctva firmy,  

- ozvučenie telocvične na Vianočnom jarmoku. 
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JANUÁR  

- príprava študentského plesu s JA firmou ELYGROUP,  

- príprava podkladov pre MLM 2019 /diplomy/. 

 

FEBRUÁR  

- príprava celoškolského kola súťaže „Nápad predáva“ – príprava a tlačenie plagátov pre 

základné školy, príprava a tlačenie oslovujúceho listu pre rodičov všetkých žiakov, 

realizácia celoškolského kola súťaže „Nápad predáva“ – zabezpečenie lavíc, stoličiek pre 

súťažiacich, tlačenie menoviek pre jednotlivé firmy, tlačenie tabuliek pre hodnotenie, 

fotenie, 

- tlačenie listov pre sponzorov, príprava a tlačenie diplomov, tlačenie šekov pre žiakov 

a učiteľov SOŠP.  

- príprava podkladov pre MLM 2019 /tlačenie účastníckych kariet – 250 ks, zalievanie 

a vyrezávanie, dierkovanie/. 

 

MAREC 

- príprava podkladov pre MLM 2019 /tlačenie, zalievanie a vyrezávanie, dierkovanie/. 

- úprava webovej stránky školy 

- spracovanie aktualizačného dotazníka IES Brno. 

 

APRÍL 

- spracovanie aktualít školy a umiestnenie na webovú stránku, 

- spracovanie aktualizačného dotazníka IES Brno. 

 

MÁJ 

- spracovanie a zaslanie aktualizačného dotazníka IES Brno, 

- objednávanie certifikátov pre najlepších žiakov 4. ročníka. 

- spracovanie a vytlačenie výchovných opatrení pre žiakov 4. ročníka. 

 

JÚN 

- spracovanie a vytlačenie výchovných opatrení ako aj celkovej tabuľky pre archiváciu. 

 

Priebežné plnenie úloh: 

- úprava webovej stránky školy, 

- spracovanie podkladov pre umiestnenie správ a jedálneho lístka na webovú stránku školy. 

 

 

-  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 2019/2020 realizovala 

spolupráca za účelom napĺňania cieľov národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 

21. storočie“. Uskutočnili sa nasledovné aktivity: 

 

 

SEPTEMBER 

- Pracovné stretnutie s expertmi pre implementáciu inovácií vzdelávania a overovateľmi 

metodík v Košiciach – 3.9.2019 – informácie o aktuálnom riešení jednotlivých odborných 
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aktivít národného projektu IT Akadémie, povinnosti koordinátorov, expertov pre 

implementáciu inovácií vzdelávania, overovateľov metodík, konzultantov ECDL 

a vedúcich krúžkov. Práca v jednotlivých portáloch a administratívne povinnosti. 

- Import nových žiakov do systému. 

- Vypĺňanie dotazníkov – aktivizujúce metódy výučby. 

 

OKTÓBER           

- Vstupné testy informatického myslenia – Subtest B v triede III.C – 17.10.2019. 

- Vstupné testy informatického myslenia – Subtest B v triede IVI.C – 17.10.2019. 

- Konferencia pre učiteľov stredných škôl národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie 

pre 21. storočie  v Tatranských Matliaroch – 17.10.2019 – 19.10.2019. Diskusie 

v predmetových skupinách o využívaní inovatívnych metodík s  možnosťou prakticky si 

vyskúšať inovatívne prvky a nástroje zamerané na kybernetickú bezpečnosť a virtuálnu 

realitu. Prednášky na tému: Sieťové technológie  a kybernetická bezpečnosť – zúčastnil sa 

Ing. Škultéty 

- Vytváranie termínov pre jednotlivých overovateľov metodík a spolupráca s overovateľmi. 

- Informácie o možnostiach aktualizačného vzdelávania poskytovaného v rámci IT 

Akadémie. 

 

NOVEMBER 

- Účasť žiakov II.A triedy na IT Čajovni, ktorú organizovala IT Akadémia v spolupráci 

s partnerskou firmou GlobalLogic v priestoroch historickej auly UPJŠ v Košiciach na 

tému: „Dôležitosť designu pri tvorbe mobilných aplikácií a webov.“ 

- Vstupné testovanie bádateľských spôsobilostí – Subtest A – v triede III.C – 28.11.2019. 

- Vstupné testovanie bádateľských spôsobilostí – Subtest A – v triede IV.C – 28.11.2019. 

 

JANUÁR 

- Informácie o popularizačných prednáškach a workshopov pre učiteľov poskytovaných 

v rámci IT Akadémie. 

- Inovačné vzdelávanie – Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 28.1. 

– 30.1.20120 v Michalovciach – Ing. Onderková  

 

FEBRUÁR 

- 20.2.2020 – organizácia workshopu v spolupráci s IT Akadémiou – Prezentácia 

moderných trendov v IT-3D tlač a 3D sken – pre III.C – EL a II.A – spolu 28 žiakov. 

- Informácie o popularizačných prednáškach a workshopov pre učiteľov poskytovaných 

v rámci IT Akadémie. 

- Online dotazník zameraný na podmienky a názory učiteľov na používanie IKT v škole, 

ďalšie vzdelávanie v IKT a digitálnu gramotnosť.  

 

MAREC 

- Spolupráca pri online prieskume žiakov školy za účelom analýzy výstupov a dopadov 

Národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21 storočie – posttest prieskum 

zameraný na vzťah stredoškolákov k vzdelávaniu, ich plány po skončení štúdia a digitálnu 

gramotnosť. Výberový súbor tvorili žiaci všetkých ročníkov stredných škôl. 

- Overovanie inovatívnej metodiky v reálnych pedagogických podmienkach – téma: 

Príprava prezentácie – 11.3.2020. 

- Overovanie inovatívnej metodiky v reálnych pedagogických podmienkach – téma: 

Príprava obsahu, štruktúra prezentácie – 11.3.2020.  

- Webinár – Možnosti videokonferencií so žiakmi - 30.3.2020. 
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APRÍL 

- Informácie pre učiteľov o ponuke webinárov pre  on-line vzdelávanie a prezentáciu 

nových informatických predmetov. 

- Informácie pre učiteľov o ponuke inovačného vzdelávania pre jednotlivé predmety. 

- Dotazník – prieskum realizácie vzdelávania na školách v súčasnej dobe. 

- Dotazník pre riaditeľov  a koordinátorov k plánom a výstupom národné projektu IT 

Akadémia. 

 

MÁJ 

- Rozposlanie pozvania do Online IT Čajovne – pre všetky dievčatá  školy – IT Čajovňa sa 

uskutočnila 13.5.2020 – téma: „Nájsť povolanie svojich snov v technológiách“-  lektorka 

Hlinková – ktorá je spoluzakladateľkou akadémie zručnosti budúcnosti Selfactory a 

pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer for the Skills of the Future – účasť 2 

žiačky. 

- Výstupné testy informatického myslenia – Subtest B v triede IV.C – 20.05.2020 – 3 žiaci. 

- Výstupný test bádateľských spôsobilostí – v triede IV.C – 3 žiaci. 

- Pozvanie pre žiakov do IT čajovne na tému: „Cybersecurity v kocke“- lektorka Hlinková. 

- Informácie pre učiteľov o ponuke webinárov pre  on-line vzdelávanie a prezentáciu 

nových informatických predmetov. 

 

JÚN 

- Dotazník – o realizovaných overovaniach/používaniach inovatívnych metodík 

vytvorených v projekte ako aj realizovaných webinároch v mesiacoch marec až jún 2020. 

- Informácie pre žiakov o ponuke denných táborov na UKF, TUKE a partnerskej škole IT 

Akadémie v Novej Dubnici. 

 

 

-  údaje o činnosti  metodického združenia pri  ŠI   

 

Zloženie členov:  predsedníčka - Mgr. Ligdayová Iveta  

členovia - Ing. Kohútová Alena, Bc. Pistráková Janka, Bc. Poklembová            

                 Mária, Mgr. Vargovčíková Ľudmila. 

                          

 Metodické združenie v priebehu školského roka 2019/2020 pracovalo podľa vopred 

schváleného plánu práce. Uskutočnilo sa šesť riadnych zasadnutí. 

 

SEPTEMBER  
- Prejednané plány výchovno-vzdelávacej činnosti podľa jednotlivých ročníkoch 

a výchovných skupín v jednotlivých oblastiach výchovy – vychovávatelia VS. 

- Zorganizovanie celointernátneho stretnutia  všetkých žiakov 3. 9. – žiaci boli oboznámení 

so školským poriadkom ŠI, predpismi BOZP a PO, prevzatie hmotnej zodpovednosti nad 

majetkom v príslušných izbách, poučenie potvrdili svojimi podpismi. 

- 9. 9. – zorganizované stretnutie bývajúcich zahraničných žiakov, na ktorom boli žiaci 

oboznámení so špecifikami  ubytovania v ŠI, režimom dňa počas víkendu, povinnosťami 

a právami podľa školského poriadku ŠI. 

- Prejednaný plán práce MZ pri ŠI a plán práce ŽR pri ŠI. 

- z dôvodu prevádzky ŠI počas sobôt a nedieľ – pre zahraničných študentov, bol doplnený 

stav o novú pomocnú vychovávateľku p. Inašovú Beátu.  

- Krúžková činnosť v škol. roku 2019/20 – Internetový – Mgr. Vargovčíková 

                                                                   Salón krásy – Bc. Poklembová 
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                                                                   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: 

- 11. 9. -  návšteva školskej knižnice – I. roč. – oboznámenie sa s knižným fondom, 

- 9., 23., 30. 9. – zasadnutia ŽR pri ŠI – kooptácia členov, ročný plán práce, príprava 

imatrikulácie, 

- 11. 9. -  návšteva školskej knižnice – I. roč. – oboznámenie sa s knižným fondom, 

 

Súťaže  organizované CVČ ABC v Prešove:  

26. 9. – turnaj v malom futbale – 3. miesto  

 

DECEMBER 

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

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

- Spracovaný návrh na výchovné opatrenia za závažné a opakované porušovanie 

škol.poriadku ŠI. 

- Programom zasadnutia bolo prehodnotenie uskutočnených kontrol zo strany 

vychovávateľov. Bolo zrealizovaných 68 kontrol bez vážnejších nedostatkov.  

- V jednotlivých výchovných skupinách boli prejednané výsledky klasifikácie za I. štvrťrok 

s opatreniami k zlepšeniu vzdelávacích výsledkov. 

- Dotazníky: Klíma a adaptácia žiakov v školskom internáte – 31 respondentov z toho 24 

ievčat a 7 chlapcov  

                   Hodnotenie kvality stravovania v ŠI – 81 respondentov,     

Priebežné zhodnotenie spolupráce so SPŠE -  imatrikulácia žiakov 1. ročníka na SPŠE (9.10.), 

ples v ŠI 15. ročník (26. 11.). 

 

           Súťaže  organizované CVČ ABC v Prešove:  

- 8. 10. – CVČ ABC volejbalový turnaj medzi školskými internátmi – 4.miesto, 

- 16. 10. – CVČ ABC – halový futbal – turnaj medzi školskými internátmi, 

 

      Ďalšie celointernátne podujatia: 

- 9. 10. - Imatrikulácia na SPŠE pre I. ročník účasť našich žiačok, zapojenie do súťaží, 

- 10. 10. – Stretnutie zahraničných študentov, 

- 12. 10. – Aquapark Delňa – UA, 

- 22. 10. – Imatrikulácia v ŠI – Farebný svet, 

- 28. 10. – Medzinárodný deň knižníc: „Živé čítanie“. 

- 7.11. – Návšteva dokumentárneho filmu v kine Scala s tematikou NIE DROGÁM, 

- 2x zasaddnuti Žiackej školskej rady pri ŠI, 

- Medzinár. deň študenstva, 30. výročie nežnej revolúc 

- 25.11. – otvorenie Vianočných trhov v meste, 

- 26.11. – XV. Ročník Plesu v ŠI – Magic Fashion, 

- 6. 12. – Mikuláš v škol. internáte, 

- 11. 12. – vianočná večera – tradičné posedenie v internáte, 

- Príprava tematických programov na vianočné posedenia 

- Vianoce v meste – návšteva kultúrnych programov.  

- Ing. Kohútová – priebežná kontrola krúžkovej činnosti. 
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- inventarizácia majetku školy, inventarizácia školskej knižnice. 

 

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

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

- Programom zasadnutia bolo prehodnotenie uskutočnených kontrol zo strany 

vychovávateľov.  

- Riešenie porušovania školského poriadku. 

- Polročné hodnotenie činnosti Metodického združenia pri ŠI, Žiackej rady pri ŠI. 

- Adaptácia zahraničných študentov za prvý polrok, študijné a výchovné výsledky žiakov. 

Pred polročnou klasifikáciou vychovávatelia vo zvýšenej miere sledovali prospech a 

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

 

            Ďalšie celointernátne podujatia: 

- 20. 1. – Novoročná športová olympiáda v ŠI 

- Skupinovými vychovávateľmi boli prehodnotené študijné a výchovné výsledky 

bývajúcich žiakov z polročnej klasifikácie, 

- 26.1. – stretnutie so zahraničnými študentmi 

- 6. 2. stretnutie so žiakmi UA, 

- 20. 2. volejbalový turnaj medzi vých. skupinami a pedagógmi, 

- 25. 2. volejbalový turnaj medzi školskými internátmi – 3. miesto, 

- korčulovanie na Steel aréne PSK, 

- 25. 2. návšteva filmového predstavenia – Sviňa 

 

MAREC 

- Na základe zasadnutia Metodického združenia pri ŠI zo dňa 13.3.2020 začali 

vychovávatelia pracovať na rozšírení a revidovaní Výchovného programu ŠI pri SOŠP. 

      Rozšírenie sa týka oblastí: 

- mediálna výchova 

- zdravotná výchova 

- Revidovanie sa týka viacerých článkov VP a ich obsahu ale hlavne o oblasť ekologickej 

výchovy= enviromentálna výchova. 

 

APRÍL 

- Na zasadnutí bol prehodnotený obsah ostatných oblastí výchovného programu, boli 

realizované opatrenia k obsadeniu ŠI na škol. rok 2020/2021. Zrealizovala sa kontrola 

ukončenia krúžkovej činnosti za školský rok, vyhodnotenie tejto činnosti, skontrolované 

záznamy a vystavený záznam o kontrole. 

 

JÚN 

- Na zasadnutí boli vychovávateľmi prednesené návrhy na činnosť metodického združenia 

na nový škol. rok. 

- Vyhodnotenie plnenia plánu výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠI za škol. rok 2019/20 za 

jednotlivé výchovné skupiny – plán do marca splnený, ostatok z dôvodu pandémie nebol 

zrealizovaný. 

- Bolo zrealizované hodnotenie pedagogických zamestnancov na úseku ŠI za škol. rok 

2019/2020. 

- Uzavretá pedagogická dokumentácia jednotlivých výchovných skupín. 

- Rozhodnutia o prijatí žiakov na nový školský rok. 

- Rozpis úväzkov a pracovnej doby vychovávateľov na škol. rok 2020/2021. 
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- Roztriedenie žiakov do jednotlivých výchovných skupín a izieb. 

 

Pravidelne na web stránku školy sú dopĺňané materiály o činnosti a aktivitách Školského 

internátu pri SOŠ podnikania v Prešove.  

 

 

-  údaje o činnosti vedúceho študijných odborov pre podnikanie a obchod 

 

študijný odbor:  

6341 M  škola podnikania  – ŠkVP Ekonomicko-právne služby a poradenstvo (1. – 4. 

ročník) 

 

vedúca študijného odboru: Ing. I. Džoganíková    

 

V  školskom roku 2019/2020 vedúca študijného odboru v spolupráci s vedúcimi PK a 

odbornými učiteľmi v jednotlivých študijných odboroch, sa zameriavali predovšetkým na 

prepojenie teoretického a praktického vzdelávania, sledovanie aktualizácie a realizácie 

školských vzdelávacích programov v jednotlivých predmetoch, sledovanie inovácie 

v pedagogických dokumentoch v súlade so zmenami v štátnom vzdelávacom programe. 

 

Predmetom činnosti bolo: 

- prerokovanie aktuálnych problémov v súvislosti so študijnými odbormi, 

- prehodnotenie učebných plánov jednotlivých študijných odborov v súlade so ŠVP,  

- aktualizácia a prispôsobenie tematických plánov požiadavkám a súčasným trendom 

marketingovej praxe, 

- propagácia školských vzdelávacích programov na verejnosti, 

- koordinácia uplatňovania rozpisu učiva podľa školského vzdelávacieho programu, 

- prehodnotenie učebných plánov na školský rok 2020/2021, jednotlivých študijných 

odborov, zohľadňovanie požiadavky trhu práce a zmeny legislatívy pri aktualizácii 

učebných plánov,  

- prípravu a realizáciu odbornej zložky maturitných skúšok v štud. odbore,  

- prípravu obsahu a foriem odbornej praxe a ich realizáciu. 

 

 

-  údaje o činnosti vedúceho študijných odborov pre ekonomiku 

 

študijný odbor:  

6325 M Ekonomické lýceum - školský vzdelávací program (ŠkVP)  Ekonomické lýceum 

pre medzinárodné podnikanie   

 

vedúca študijného odboru: Ing. I. Džoganíková    

 

V  školskom roku 2019/2020  vedúca študijného odboru v spolupráci s vedúcimi PK          

a odbornými učiteľmi v jednotlivých študijných odboroch, sa zameriavali predovšetkým na   

sledovanie aktualizácie a realizácie školských vzdelávacích programov v jednotlivých 

predmetoch. 

Pri uplatňovaní ŠkVP dbali na prepojenie teoretického a praktického vzdelávania              

a  sledovanie aktuálnych zmien v štátnom vzdelávacom programe. 
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Predmetom činnosti bolo: 
- prerokovanie inovácie učebných plánov jednotlivých študijných odborov v súlade so ŠVP, 

zohľadňovanie požiadavky trhu práce a zmeny legislatívy pri aktualizácii učebných 

plánov,  

- priebežné dopĺňanie odbornej literatúry pre potreby vyučujúcich odborných predmetov, 

- skvalitňovanie vyučovacieho procesu, 

- aktualizácia   a adaptácia   tematických  plánov  požiadavkám   a trendom  ekonomickej  

praxe,  trhu práce, 

- koordinácia uplatňovania rozpisu učiva podľa školského vzdelávacieho programu, 

- prípravu a realizáciu odbornej zložky maturitných skúšok v štud. odbore,  

- prípravu obsahu a formy odbornej praxe a jej realizáciu. 

 

-  údaje o činnosti vedúceho študijných odborov pre cestovný ruch 

Študijné odbory:  

6324 M MRCR -  manažment regionálneho cestovného ruchu – 1. až 4. ročník 

ŠkVP: Manažment a tvorba produktov cestovného ruchu 

 

vedúca študijných odborov:  RNDr, Ing. Vavreková 

 

Predmetom činnosti bolo: 

- zvyšovanie odborných vedomostí a zručností žiakov daných študijných odborov, 

- prípravu a realizáciu odbornej zložky maturitných skúšok v oboch štud. odboroch,  

- prípravu obsahu a foriem odborných praxí a ich realizáciu, 

- priebežné dopĺňanie odbornej literatúry pre potreby vyučujúcich odborných 

predmetov, 

- komunikáciu s učiteľmi cudzích jazykov, dejín kultúry, ekonomických predmetov, 

administratívy a korešpondencie, aplikovanej informatiky s cieľom zosúladiť 

požiadavky a skvalitniť obsah vzdelávania, 

- zaradenie environmentálnej výchovy ako prierezovej témy do študijných odborov 

zameraných na cestovný ruch. 

 

Konzultovala možnosti a obsah predmetu konverzácia v cudzom jazyku s vyučujúcimi 

anglického jazyka s cieľom prípravy žiakov na možnú prax v oblasti služieb v zahraničí.  

      Koordinovala prípravu materiálov pre Školské vzdelávacie programy študijných odborov 

manažment regionálneho cestovného ruchu.   

V rámci programu Erasmus+ sa realizovať projekt „Rozdiely nás spájajú“ určený 

mobilitám učiteľov odborných predmetov a učiteľom jazykov. Bol pripravený a schválený 

projekt „Vzdelanie a pracovné príležitosti“ zameraný na odbornú prax žiakov v zahraničí.   

Napriek záujmu žiakov o zahraničnú prax na Cypre, v Nemecku a možnosti realizovať 

odbornú prax v Českej republike v rámci projektu Erasmus+, sa žiadna z uvedených praxí 

neuskutočnila vzhľadom na mimoriadnu situáciu s celosvetovou pandémiou Corona vírusu.  

 Vedúca študijného odboru usilovala o propagáciu študijného odboru MRCR 

v regionálnych elektronických aj klasických tlačených médiách. Informácie o aktivitách 

žiakov študijného odboru MRCR boli prezentované na facebooku a webstránke školy. 

Propagácia školy a súčasne zvyšovanie odbornej prípravy žiakov bola zabezpečená aj 

spoluprácou s inštitúciami pôsobiacimi v meste, resp. na Slovensku: Prešovská regionálna 

komora SOPK, Odbor kultúry a cestovného ruchu Ms.Ú Prešov, ŠG, Krajské múzeum, 

Solivar - STM Košice, KOCR, OOCR Severný Spiš, JASlovensko a iné. 
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V súčinnosti s členmi PK EP bola pripravená prezentácia študijného odboru pre DOD 

v októbri 2019 aj februári 2020.  

Pre zvýšenie odbornej prípravy v uvedených odboroch sa pravidelne organizujú odborné 

kurzy: baristický, barmanský a animátorsky, ale uzavretie škôl neumožnilo realizáciu 

odborných kurzov v šk.r. 2019/2020. 

V priebehu školského roka sa uskutočnili spoločné konzultácie učiteľov odborných 

predmetov o metódach vyučovania. Ing. Oršuľáková pokračovala v prvom polroku v učení 

metódou EduScram. Na jej hodinách sa neformálne zúčastnili Ing. Kočárová, RNDr. Ing. 

Vavreková.   

 

 

-  údaje  o činnosti vedúceho študijného odboru umeleckých predmetov a študijného 

odboru styling marketing 

 

8298 M odevný dizajn  - školský vzdelávací program (ŠkVP) Dizajn módy 

8299 M  dizajn interiéru - školský vzdelávací program (ŠkVP) Interiérová tvorba 

3158 M styling a marketing - školský vzdelávací program (ŠkVP) Imidž, kreativita a  

                                                  poradenstvo 

 

Vedúca študijných odborov: PeadDr. Mgr. A. Simková 

 

V   školskom  roku  2019/2020  garant  študijných  odborov,  v spolupráci  s ostatnými 

vedúcimi  PK  a  odbornými  učiteľmi  v jednotlivých  študijných  odboroch  sa  

predovšetkým zameriavali na kontinuitu teoretického a praktického vzdelávania, sledovanie 

aktualizácie a realizácie  školských  vzdelávacích  programov  v jednotlivých  predmetoch.  

 Na našej škole ako na všetkých ostatných školách neumeleckého charakteru sa ukončuje 

činnosť umeleckých študijných odborov – nevykonávali sa TS a jednotlivé ročníky DIN 

a ODD dokončia svoju štvorročnú existenciu na škole. U nás je to: III.A DIN a IV.A DIN 

a ODD. 

Monitoring inovácie  v pedagogických  dokumentoch  v súlade  so  zmenami  v štátnom  

vzdelávacom programe a účinnejšej propagácii všetkých umeleckých študijných odborov.  

 

Predmetom činnosti bolo : 

- inovácia a kompletizovanie odborných predmetov školských vzdelávacích programov, 

- reklasifikácia učebných plánov jednotlivých študijných umeleckých odborov, 

- aplikácia rozpisu učiva podľa školského vzdelávacie programu, 

- aktualizácia   a adaptácia   tematických  plánov (TP) požiadavkám   a trendom   praxe,  

trhu práce,   

- neustále skvalitňovanie vyučovacieho procesu, 

- neustále zatraktívnenie študijných odborov a vyučovacieho procesu, 

- HOME OFFICE  podľa  pokynov  MŠ SR: hodnotenie  výchovnovzdelávacích  výsledkov  

žiakov  umeleckých  študijných  odborov, návrhy  krokov a foriem  spolupráce  s TU 

a zákonnými  zástupcami,    na elimináciu  možných  nedostatočných výkonov 

a výsledkov žiakov, metodika  hodnotenia práce  žiakov, 

- estetická úprava interiéru školy. 

 

- údaje o výchovnom a kariérovom poradenstve 

 

Výchovný a kariérový poradca: Ing. Marta Drabová 
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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,  

- 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 špeciálnou pedagogičkou, 

- realizácia a vyhodnotenie dotazníka o adaptácii žiakov 1. ročníka, 

- pohovory so žiakmi a zákonnými zástupcami. 

        

NOVEMBER: 

- inštruktáž k vypĺňaniu prihlášok a konzultácie pre IV.A vo vzťahu k umeleckým 

odborom na VŠ, overovanie prihlášok,  

- individuálne konzultácie s učiteľmi ohľadom individuálne začlenených žiakov, 

- rozhovory so žiakmi 1. ročníka na tému výsledkov adaptačných dotazníkov, 

- pohovory so žiakmi a zákonnými zástupcami. 

 

DECEMBER: 

- 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, 

- pohovory a poradenské rozhovory so žiakmi a zákonnými zástupcami.  

 

MAREC: 

- konzultácie a overovanie prihlášok na VŠ,  

 

APRÍL: 

- spracovanie predbežnej štatistiky podaných prihlášok na VŠ, 

- konzultácie a overovanie prihlášok na VŠ.  

 

 MÁJ: 

- zaslanie žiadostí o rediagnostiku integrovaných žiakov, ktorí budú maturovať v školskom 

roku 2020/2021,  

- v spolupráci s ÚPSVaR informovanie absolventov o povinnostiach a právach absolventov 

vstupujúcich na trh práce.  

 

JÚN: 

- spracovanie štatistiky podaných prihlášok na VŠ, 
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- 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 2019/2020 súčasťou 

prierezových tém odborných predmetov, ale najmä súčasťou tematických plánov slovenského 

jazyka a literatúry, občianskej výchovy, etiky, náboženstva, psychológie a sociológie 

a triednických hodín. Témy boli zamerané na sexuálnu problematiku, prípravu na manželstvo 

a rodičovstvo a poskytovanie žiakom informácií z oblasti zdravotno-sexuálnej  s prízvukom   

na morálne hodnoty a zodpovedný prístup k životu. V spolupráci s Lekárskou fakultou UK v 

Martine žiačky druhého ročníka absolvovali besedy zamerané na problematiku zodpovedného 

sexuálneho správania, AIDS a prevencie rakoviny prsníka a krčku maternice. 

 

- údaje o činnosti žiackej rady pri ŠI  

 

Zloženie členov: Predsedníčka žiackej rady: Lívia Lengerová      

                             Podpredseda žiackej rady:  Patrícia Haboráková 

                             Členovia žiackej rady: Lenka Vitková, Anastázia Olčáková, Klaudia  

          Brabcová, Daniela Stanková, Sofia Redajová,  

          Nikita Merkulov, Natália Tatsei, Simona   

          Kašperová, Kristína Ľachová, Nikola Jurášová 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Koordinátor žiackej rady:   Bc. Janka Pistráková 

 

SEPTEMBER 

- celointernátne  stretnutie  žiakov, internátny poriadok, režim dňa a BOZP, 

- Deň srdca, nástenné noviny, pohybové aktivity, posilňovňa, jumping 

- zdravý životný štýl, strava a pohyb- motivácia, propagácia 

- prehliadka centra mesta so žiakmi 1.roč.  

 

OKTÓBER 

- farebná jeseň v ŠI, výzdoba, nástenné noviny 

- imatrikulácia prvákov v školskom internáte,  
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- volejbalový turnaj v ŠI, 

- Svetový deň knižníc- literárny večer 

 

NOVEMBER 
- „Športové aktivity – drogy nie“ - svetový deň AIDS, 

- deň študentstva - to nie je len deň voľna (osveta), 

- Študentský ples v školskom internáte  

- Grékokatolícka charita – pomoc tým, ktorí to potrebujú 

 

DECEMBER 

- Mikuláš v ŠI, 

- vianočná večera - dodržiavanie vianočných tradícií v školskom internáte 

 

JANUÁR 

- Športová olympiáda  

- „Medzinárodný deň bez  internetu“- poďme si zacvičiť, posilňovanie, strečing, 

individuálne pohybové aktivity- motivácia žiakov 

 

FEBRUÁR 

- Valentínske pero a Valentínky.   

- Volejbalový turnaj v ŠI. 

- Návšteva filmového predstavenia. 

 

MAREC 

- MDŽ – prečo sláviť tento deň- propagácia, nástenné noviny. 

 

Z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou Covid 19 nebol splnený plán činnosti ŽR ŠI 

pre šk. r. 2019/2020. 

 

 

- údaje o stravovacej komisii  
 

Zloženie členov: 

        Predsedníčka: Iveta Demjaničová 

        Členovia: Mgr. Edita Šebejová, Liudmyla Padiuk, Gabriela Bartková, Bc. Jana    

    Pistráková 

 

Zasadnutie stravovacej komisie počas školského roka sa neuskutočnila z dôvodu 

COVID19 . Na tomto zasadnutí sme mali riešiť pripomienky na školské stravovanie a to zo 

strany pedagogických pracovníkov, stravníkov školskej jedálne a žiakov stravujúcich sa 

v školskej jedálni. 

 

FEBRUÁR 

- 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.  
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APRÍL 

- zasadnutie stravovacej komisií sa neuskutočnilo z dôvodu COVID 19. 

 

 

- údaje o škodovej komisii 

 

V školskom roku 2019/2020 neriešila škodová komisia žiadnu škodu. 

 

 

- údaje o environmentálnej výchove  

 

Koordinátor environmentálnej výchovy: PaedDr.Černajová 

 

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, 

- dôsledne presadzovali úlohy ENV vo výchovno-vzdelávacom procese, 

- poskytovali študentom poznatky o životnom prostredí, ktoré pomáhajú uvedomovať si 

problémy životného prostredia, 

- viedli žiakov k tomu, aby vedeli svoje poznatky a vedomosti z oblasti ENV 

pretransformovať do reálneho života, 

- viedli žiakov k šetreniu elektrickej energie a nevyhnutnosti znižovania spotreby vody, 

- propagovali environmentálnu výchovu prostredníctvom školského rozhlasu, 

- poukazovali na vzťahy medzi prírodou a človekom, vzťahy medzi ľuďmi navzájom, 

vztahy k životnému prostrediu. 

 

 Témy environmentálnej výchovy boli najvýraznejšie zapracované do prírodovedných 

a odborných predmetov. Profilujúcimi témami  boli: 

 triedenie a recyklácia odpadu 

 znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy – dôsledky na životné prostredie 

 ohrozenie všetkých foriem života na Zemi – príčiny a následky 

 šetrenie energiou, vodou, potravinami 

 negatívny vplyv konzumného spôsobu života na ľudí a prírodu 

  pomoc krajinám postihnutých prírodnými katastrofami 

  nelegálny výrub lesov, lov ohrozených živočíšnych druhov. 

               

 V  školskom roku 2019/2020 sa v rámci environmentálnej výchovy na škole uskutočnili 

tieto aktivity: 

 

SEPTEMBER 

- 17.09.2019 vznik EKORADY pri SOŠP zloženej z ekoreferentov jednotlivých tried - 

predseda: Jakub Trebuňák III.B, podpredseda: Veronika Závadská I.B, 

- návrh plánu práce – úlohy, aktivity na školský rok 2019/2020. 

 

OKÓBER  
- 17.10.2019 - rozhlasová relácia na tému „Recykluj a chráň“- A.Knuthová  IV.C, 

- pokračovanie v zbere hliníkového odpadu a vrchnákov z PET fliaš - PaedDr.Černajová. 
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NOVEMBER  

- 06.11.2019 – zasadnutie EKORADY – príprava vianočnej burzy „Radosť z radosti“- 

PaedDr.Černajová, Mgr.Leláková, 

- 12.11.2019 – DOD – 1.,2.,3.hodina – Ekohodina RUJ – PaedDr.Černajová, 

- 13.11. – 15.11.2019 – Ekofilm - premietanie, diskusia - všetky triedy SOŠP  

 – Mgr Leláková, PaedDr.Černajová. 

 

DECEMBER  
- 02. - 10.12.2019 – zbierka šatstva, triedenie, sklad burzy – PaedDr.Černajová, 

- 16.12.2019 – „Radosť z radosti“- vianočná burza v telocvični školy – prípava, inštalácia, 

realizácia - PaedDr.Černajová, Mgr.Leláková, členovia Ekorady, 

- 17.12.2019 – CeNef – „Mladí lámu ľady“- workshop pre žiakov I.B zameraný na vzťahy 

medzi prírodou a človekom, vzťahy medzi ľuďmi navzájom, vzťah k prírode a životnému 

prostrediu, aktivity so študentami – PaedDr. Černajová, V.Závadská I.B, Tkáč, Marcinek 

– CeNef, 

- 17.12.2019 – odvoz vecí na osobnom aute do Gréckokatolíckej charity - 

PaedDr.Černajová, Mgr.Leláková. 

 

 JANUÁR 

- 16.01.2020 - príprava a realizácia ekoplagátov „Zber“- Knuthová, Tarasovičová, 

- 30.01.2020 - pokračovanie zberu hliníkového odpadu a vrchnákov z PET fliaš – 

rozhlasová relácia- Trebuňák III.B, 

- zabezpečenie zberných nádob a vriec v každej triede – PaedDr.Černajová. 

 

FEBRUÁR 

- zber hliníkového odpadu a vrchnákov z PET fliaš – všetky triedy. 

 

MAREC 

- prerušené vyučovanie z dôvodu COVID 19. 

 

 

-  1.aa) údaje o teoretickom vyučovaní 
 

V školskom roku 2019/20 na úseku teoretického vyučovania bol výchovno-vzdelávací 

proces zabezpečovaný v 12 – tich triedach dennou formou v dopoludňajších hodinách. 

Vzdelávanie prebiehalo v štyroch kombinovaných triedach pozostávajúcich z dvoch 

študijných odborov. Vyučovací proces zabezpečovalo 32 kvalifikovaných učiteľov vrátane 

riaditeľa školy a zástupcov, z toho 16  učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov a 16 

učiteľov odborných predmetov. Všetci učitelia vrátane vedúcich PK boli priamo riadené 

zástupkyňou riaditeľa pre dané úseky. V prvom polroku riadila úseky teoretického 

a praktického vyučovania Mgr. Antónia Jadušová, PhD. V druhom polroku 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: 

III. 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)   
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IV. A – Mgr. Júlia Amanová –  odevný dizajn (ODD) a dizajn interiéru (DIN)  

IV. C – Ing. Marta Drabová – ekonomické lýceum (EKL) a styling a marketing (STM) 
    

 

Na škole pracovali dve predmetové komisie všeobecnovzdelávacích predmetov – PK 

spoločenskovedných predmetov a cudzích jazykov a  PK prírodovedných predmetov a  dve 

predmetové komisie odborných predmetov – PK umeleckých a odevných predmetov, PK 

odborných ekonomických predmetov a cestovného ruchu. 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, 

francúzsky, ruský a španielsky). V kombinovaných triedach  bolo uplatňované delené 

vyučovanie v odborných predmetoch podľa jednotlivých študijných odborov.  

 

Tematické plány 

Vyučujúcimi všetkých predmetov boli vypracované rámcové tematické plány, ktoré 

vychádzajú z učebných osnov, ktoré sú súčasťou Školských vzdelávacích programov (ŠkVP) 

podľa odborov a zamerania. Tematické plány (TP) boli označené číslom schvaľovacej 

doložky a číslom Štátneho vzdelávacieho programu pre skupinu príslušných študijných 

odborov v súlade s požiadavkami ŠPÚ a  ŠIOVu. Na začiatku školského roka boli TP 

prediskutované a schválené  na zasadnutiach jednotlivých predmetových komisií a podpísané 

vedúcimi PK. Zároveň boli odsúhlasené príslušným zástupcom a schválené riaditeľom školy.  

 

Zhodnotenie hospitačnej a kontrolnej činnosti 

Na teoretickom vyučovaní bolo vykonaných 3 hospitácie a 13 kontrol. V druhom polroku 

hospitácie neboli realizované z dôvodu dištančného vzdelávania pre 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. Po každej hospitácii bol vykonaný pohospitačný rozhovor zástupcu 

riaditeľa s daným učiteľom so zhodnotením, boli vyzdvihnuté pozitíva v práci učiteľa, 

prediskutované chyby. Z hospitácií bol vykonaný záznam. 

 

Kontrola v uplynulom školskom roku bola zameraná na správnosť vedenia pedagogickej 

dokumentácie, vedenia triednych kníh, záznamov, zapisovania zastupovaných hodín. Taktiež 

bola vykonávaná kontrola vedenia triednych výkazov a katalógových listov triednymi 

učiteľmi.  Kontrola bola zameraná aj na plnenie povinností učiteľa vykonávajúceho dozor a 

na dodržiavanie pracovnej disciplíny učiteľov. 

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. 
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1.ab) údaje o praktickom vyučovaní a odborných predmetoch teoretického vyučovania 

 
 Odborné vzdelávanie v školskom roku 2019/2020 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, 

odevný dizajn a styling  a marketing. Žiaci 3. ročníka v študijnom  odbore  škola podnikania a 

manažment regionálneho cestovného ruchu sa zúčastnili aj priebežnej praxe, jeden deň v 

týždni.  

 

Teoretické a odborné vzdelávanie  

 

Odborné predmety 

Vyučovanie odborných predmetov zabezpečovali kvalifikovaní odborní učitelia, ktorí zvládli  

vyučovanie odborných predmetov na veľmi dobrej úrovni, čo sa prejavovalo priebežnými  

výsledkami žiakov, výsledkami odborných súťaži ako aj výsledkami maturitných skúšok. Na 

základe „Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase 

mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020“ 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 2019/2020 

a z Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020. Na 

vyučovanie odborných predmetov sa v maximálne miere využívali odborné učebne a to 

odborná učebňa pre školu podnikania, cestovný ruch, dizajn interiéru, styling a marketing, 

dva ateliéry a štyri dizajnérske štúdia 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 dvojtýždňovej odbornej 

praxe. 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. Na základe „Zmluvy o spolupráci medzi 

SOŠP a agentúrou Global Contract, s.r.o. malo 12 žiakov absolvovať zahraničnú odbornú 

prax v zariadeniach cestovného ruchu na Cypre a v Nemecku. Z dôvodu prerušenia 

vyučovania ochorením COVID-19 sa táto zahraničná odborná prax nerealizovala. 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 
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usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“, riaditeľ SOŠ podnikania 

Prešov oznámil neklasifikovanie predmetov v 2.polroku, ktoré boli pôvodne klasifikované, 

avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetov 

kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou. Jednalo sa o predmety „Praktiká vo firme“ a 

„Odborná prax“. 

 

Kontrolná a hospitačná činnosť 

Na úseku praktického vyučovania a odborných predmetov bola vykonávaná kontrolná a 

hospitačná  činnosť počas celého školského roka v obmedzenom režime a to z dôvodu zmeny 

vedenia školy k 1.1.2020 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 2019/2020 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 
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zručnosti vychovávateľov pre efektívne riešenie školských konfliktov a efektívnu 

komunikáciu, na podnecovanie tvorivosti vychovávateľov, motivovanie všetkých 

vychovávateľov k permanentnému sebavzdelávaniu a zdokonaľovaniu profesijnej 

spôsobilosti. 

Výchovný program ŠI bol zostavený podľa štátneho výchovného  programu v zmysle 

skladby hlavnej výchovnej činnosti, ktorá pozostávala z prednášok, besied, rozprávaní a iných 

foriem prezentácií a komunikácie so žiakmi, pričom v nich boli zahrňované všetky oblasti: 

- Spoločenská výchova, kde sa zrealizovalo 49 výchovných aktivít, 

- Mravná výchova a výchova k hodnotám, kde sa zrealizovalo 59 vých. aktivít, 

- Pracovná a rozumová výchova, kde sa zrealizovalo 65 aktivít, 

- Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu, zrealizovaných 54 aktivít, 

- Estetická výchova, kde sa zrealizovalo 38 aktivít, 

- Telesná výchova, zrealizovaných 79 aktivít, 

- Ekologická výchova, zrealizovaných 30 aktivít. 

 

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 2019/2020 pracovalo v internáte päť výchovných skupín: 

- Bc. Poklembová Mária - prvá výchovná skupina 

- Mgr. Ligdayová Iveta – druhá výchovná skupina 

- Bc. Pistráková Janka – tretia výchovná skupina 

- Mgr. Vargovčíková Ľudmila – štvrtá výchovná skupina 

- Ing. Kohútová Alena – priata výchovná skupina. 

V oblasti prevencie pred šikanovaním v školskom internáte boli úlohy orientované na 

priebežné sledovanie a aktívnu ochranu pred sociálnopatologickými javmi, s cieľom zvýšiť 

bezpečnosť žiakov. Preventívne aktivity sa realizovali prostredníctvom besied a rozhovorov 

na témy: 

- Ako riešiť šikanovanie v školskom internáte, Ako riešiť problém medzi spolubývajúcimi 

v izbe, Ako sa nestať obeťou šikanovania, Na internáte bez šikany, O deťoch a ich 

právach – kniha UNICEF – Práva dieťaťa, Prečo sa ženy nechajú týrať, Základné ľudské 

práva a slobody, Rodičia a deti – podoby týrania, Agresia a šikanovanie, Prevencia voči 

rasizmu, násiliu, zneužívaniu a týraniu, Stop drogám (návšteva filmového predstavenia – 

Sviňa), Ži a nechaj žiť, Ako si neprehrať život, Obchodovanie s ľuďmi – rizikové situácie 

na zahraničných brigádach. 

 

V školskom roku  už tradične bol so žiakmi zrealizovaný cyklus pod názvom Rodina a ja,  

v rámci ktorého boli besedy a prednášky s obsahom: Aj práca môže byť zábava, Kde sa 

obrátim o pomoc (krízové situácie), Nástrahy života, Význam kultúry správania sa, Partnerská 

vernosť očami osemnásťročných, Pôžičky-pomoc mladým ľuďom, Hospodárenie v rodine, 

Delenie prác, rolí, využitie vreckového, výchova mojich detí, Efektívna verbálna komunikácia 

v rodine,  Rizikový partner a mnoho ďalších. 

Vychovávatelia v spolupráci so žiackou radou pri školskom internáte v priebehu 

školského roka zorganizovali  množstvo zábavných a pútavých celointernátnych aktivít. 

Žiacka rada pri školskom internáte pracovala pod vedením svojej koordinátorky Bc. Janky 

Pistrákovej. Medzi najzaujímavejšie podujatia žiackej rady v ŠI patrili: 

- Imatrikulácia na SPŠE v Prešove a imatrikulácia na našom školskom internáte pod 

názvom Farebný svet, 

- 15. ročník Študentského plesu  Magic Fashion, za účasti SPŠE, 
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- Svetový deň boja proti AIDS (prevencia, ochrana), 

- Deň srdca, 

- Mikulášska športová olympiáda, 

- Vianočná večera – tradície vianoc, 

- Valentínske srdiečka  - spoločenské podujatie. 

 

Celoročné vyhodnotenie činnosti je podrobne uvedené v správe o činnosti žiackej rady pri 

školskom internáte, ktorá je súčasťou správy. 

Školský internát sa aktívne zapájal do programu školy boja proti obezite, kde boli 

zorganizované nasledovné podujatia: 

- volejbalový turnaj medzi ŠI organizovaný ABC CVČ v Prešove – 3. miesto, 

- halový futbal – turnaj medzi školskými internátmi  organizovaný ABC CVČ  

- ďalší volejbalový turnaj medzi školskými internátmi – 4.miesto, 

- propagácia zdravého životného štýlu – Deň srdca, 

- celointernátny volejbalový turnaj medzi výchovnými skupinami, 

- turistická vychádzka – okolie mesta, 

- plávanie –Sunpark – Prešov, 

- korčuľovanie na Steel aréne PSK 

- pravidelné telovýchovné a pohybové aktivity v telocvični. 

 

Zároveň však musíme podotknúť, že celoročný program školského internátu, ale aj žiackej 

rady nebol v plnom rozsahu naplnený z dôvodu vypuknutia pandémie COVID-19. Od marca 

do konca júna sa neuskutočnili celointernátne aktivity ako: Majáles, rozlúčka so štvrtákmi 

spojená s ocenením najaktívnejších žiakov, júnová opekačka spojená so športovou 

olympiádou a pod. 

 

Vychovávatelia v priebehu mesiacoch marec – jún 2020 z dôvodu opatrení k pandémii 

COVID-19 vykonávali prácu v kombinovanej forme. Na pracovisku a doma, kedy im 

zamestnávateľom bola určená prekážka na strane zamestnávateľa.  Cez 365 bola zrealizovaná 

relaxačno-tvorivá aktivita – šitie ochranných rúšok a pomoc starším s nákupmi, literárny kvíz 

pre 3. ročník a jeho vyhodnotenie.        

Prebiehalo postupné spracovanie nových častí Výchovného plánu v ŠI na škol. rok 2020-

2021. Zároveň vychovávatelia prehodnocovali obsah ostatných oblastí výchovného programu 

pri dodržaní 30% možných zmien. 

 

Školská knižnica, ktorá je súčasťou školského internátu je k dispozícii nielen pre žiakov 

a pedagogických pracovníkov, ale aj pre všetkých zamestnancov školy. Činnosť v školskej 

knižnici bola zameraná na oboznamovanie sa so slovenskou a zahraničnou literatúrou. Veľká 

pozornosť bola venovaná povinnému čítaniu a maturitným otázkam zo slovenského jazyka 

a literatúry. V  súčasnosti školská knižnica má 2.457 kníh, z toho odborná literatúra 443 

a krásna literatúra 2.014. Výpožičky za školský rok boli v počte 790 kníh, z toho odborná 

literatúra 55 a krásna literatúra 735 kníh. Najväčší záujem zo strany pedagogických 

pracovníkov je o odbornú literatúru, u žiakov je to povinná literatúra a dievčenské romány.  

   

Súčasťou plánu práce v školskom internáte bol aj plán kontrol a hospitácií. Zo strany 

vychovávateľov bolo uskutočnených 96 kontrol. Zo strany ZRŠ pre VMV a ŠI boli 

realizované: 1 kontrola zameraná na kontrolu hygieny a poriadku v ŠI, 4 kontroly na základnú 

pedagogickú dokumentáciu, 1 kontrola plnenia úloh ŽR pri ŠI a kontroly záznamov krúžkovej 

činnosti.  
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Školský internát má 120 lôžok v 31 izbách, ktorý sa nachádza na 4. a 5. poschodí 

v budove školy. Ubytovaní žiaci v školskom internáte sú  žiakmi našej školy, ale aj žiaci 

iných stredných škôl. Súčasťou internátu je jedna študovňa, kuchynky, 1 internetová 

miestnosť s 10 PC a 2 tlačiarňami, sociálne zariadenia, knižnica, ale aj školská jedáleň, 

v ktorej majú žiaci zabezpečenú celodennú stravu. Školský internát je pokrytý signálom wifi. 

V popoludňajších hodinách ubytovaní žiaci majú možnosť využívať aj ďalšie školské 

priestory, ako je telocvičňa, posilňovňa, učebne a pod. Tohtoročný medzinárodný deň knižníc 

sa realizoval pod názvom „Živé čítanie“. 

 

 

1.b) údaje o počte žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

 
K 15.09.2018 študovalo v SOŠP 271 žiakov v dennej forme štúdia. V študijnom odbore 

odevný dizajn študovalo 7 žiakov, dizajn interiéru 42 žiakov, styling a marketing 8 žiakov, 

ekonomické lýceum 37 žiakov, škola podnikania 93 žiakov a manažment regionálneho 

cestovného ruchu 84 žiakov. 

 

K 15.09.2019 bolo 8 žiakov individuálne začlenených so ŠVVP (7 žiakov s vývinovými 

poruchami učenia, 1 žiak so sluchovým postihnutím).  

 

 

1.d) údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy  

 

Do prvého ročníka v septembri 2020 bolo prijatých a zároveň zapísaných celkom 62 

žiakov dennej formy štúdia. Do študijných odborov bolo prijatých a zapísaných: 

 15 žiakov do študijného odboru „škola podnikania“, 

 14 žiakov do študijného odboru „ekonomické lýceum“, 

 22 žiakov do študijného odboru „manažment regionálneho cestovného ruchu“. 

 

 

1.e)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov  

  

Prospech, dochádzka a správanie  

Z celkového počtu 275 žiakov hodnotených na konci školského roka 2019/2020 prospelo 275 

žiakov, čo predstavuje 100 %. Z toho 81 žiakov prospelo s vyznamenaním, 80 žiakov 

prospelo veľmi dobre a 114 žiakov prospelo, neprospievajúcich žiakov sme nemali. 

Neklasifikovaní žiaci neboli. 26 žiakov ukončilo štúdium s prospechom 1,00.  

         Priemerná známka v SOŠ podnikania za daný školský rok 1,78. Znížené známky zo 

správania na stupeň „2“ boli udelené jednému žiakovi, na stupeň „4“ taktiež jednému žiakovi. 

Ani jednému žiakovi nebola udelená znížená známka zo správania na stupeň „3“. 

     Na konci školského roka bolo udelených 13 pokarhaní triednym učiteľom a 4 pokarhaní 

riaditeľom školy. Za výrazné úspechy v mimoškolskej činnosti, aktívnu a bohatú 

mimoškolskú prácu boli žiaci ocenení pochvalami a mimoriadnymi oceneniami. Bolo 

udelených: 60 pochvál triednym učiteľom, 44 pochvál a  mimoriadnych ocenení riaditeľom 

školy za vynikajúce študijné výsledky a reprezentáciu školy v súťažiach a na verejnosti.   

     Celkový  počet vymeškaných hodín bol 9182. Priemerný počet vymeškaných hodín bol  

33,39 na 1 žiaka. Z uvedeného počtu bolo 9107 hodín ospravedlnených, priemer na žiaka  

33,12 hodín. Neospravedlnená absencia  75  hodín, priemer na žiaka 0,27 hodín.  
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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 2019/2020 žiaci neštudovali v žiadnom učebnom odbore.  

  

  ÚSV s maturitou – 3. ročné študijné odbory štúdia popri zamestnaní   

      V školskom roku 2019/2020 žiaci neštudovali v žiadnom študijnom odbore štúdia popri 

zamestnaní.    

   

Maturitné  skúšky  

      Organizáciu MS v školskom roku 2019/2020 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

neskorších predpisov.  
     Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečoval 
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM). 
     Ministerka 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 prerušila vyučovanie na školách 

a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020, vrátane. 

     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 

2019/2020 bola presunutá na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín 

pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní, alebo boli v karanténe v zmysle 

rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky publikované Verejnou 

vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9.3. 2020, bol presunutý na obdobie od 15. 

apríla 2020 do 20. apríla 2020. Týmto usmernením sa menil termín externej časti 

a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvedený v Pedagogicko – 

organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1 

a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom 

sídle Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk. 

     V nadväznosti na túto skutočnosť sa menil aj termín uvedený v Pedagogicko – 

organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 

týkajúci sa termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti 

maturitnej skúšky sa presunul na obdobie od 1. Júna 2020 do 19. Júna 2020. 

     Od apríla až do odvolania bolo prerušené vyučovanie. Následne na to vyšlo rozhodnutie 

o termínoch a organizácii internej časti MS v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 

2019/2020. Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končilo 7. mája 2020. 

Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020. 

     V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, ....interná 

časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti  a praktickej časti odbornej zložky maturitnej 

skúšky vykonáva administratívne. 
 

Administratívne  vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňovalo nasledovne: 

- Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získal aritmetický priemer 

známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického 

http://www.nucem.sk/
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priemeru známok sa započítavali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné 

známky z posledných dvoch ročníkov. 

- Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľoval na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľoval na 

1. „  2,5 sa zaokrúhľoval na 2. „...Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 

zaokrúhľoval na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľovalo na celé číslo 

smerom nahor. 

- Boli určené skupiny príbuzných predmetov, ktorých známka sa započítavala do 

hodnotenia maturitného predmetu. Za jednotlivé odbory a po dohode s jednotlivými 

vedúcimi predmetových komisii, boli určené príbuzné predmety podľa daného študijného 

odboru. 

- Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky 

kontrolovali dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schválil to 

predseda školskej maturitnej komisie. Vzhľadom k tomu, že na našej škole máme iba 

jedného učiteľa na cudzí jazyk: nemecký a ruský, druhou členkou predmetovej maturitnej 

komisie na nemecký a ruský jazyk boli z inej školy. V našom prípade išlo o Mgr. 

Regulovú a Mgr. Kurtyovú, ktoré svojim podpisom súhlasili s výslednou známkou. 

- Jedná žiačka bola prihlásená na maturitnú skúšku dobrovoľného predmetu  - dejepis. Tá 

následne na to písomne požiadala vedenie školy o odhlásenie tejto maturitnej skúšky 

z dobrovoľného predmetu – dejepis. 

- Výsledné známky boli sprístupnené na našej webovej stránke a žiaci do 15. mája mali 

vyjadriť  súhlas & nesúhlas . 

- Všetci žiaci súhlasili s výslednou známkou a bolo im vystavené maturitné vysvedčenie, 

dodatok k maturitnému vysvedčeniu a protokol o MS s dátumom 15. máj 2020.  

      

Riaditeľ strednej školy na návrh predsedu predmetovej komisie schválil maturitné témy 

internej časti maturitnej skúšky, ktorých súčasťou bol aj zoznam učebných pomôcok, ktoré 

môže žiak počas internej časti maturitnej skúšky používať. 

     Jedná žiačka „Ema Puškárová“ mala povolenie vykonať opakovanú maturitnú skúšku zo 

všetkých predmetov. Všetky podmienky, ktoré boli nastavené pre žiakov štvrtých ročníkov sa 

vzťahovali aj na ňu a z tohto dôvodu aj jej boli vypočítané výsledné známky z aritmetického 

priemeru daného predmetu. 

      K maturitným skúškam  v školskom roku 2019/2020 pristúpilo 87 žiakov. Externá časť 

a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 neboli 

zrealizované z dôvodu  šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom 

COVID – 19. 

     Ústna forma internej časti maturitnej skúšky a praktická časť odbornej zložky 

maturitnej skúšky na konala 15. mája 2020. V riadnom termíne  konalo MS zo SJL -  87 

žiakov. Anglický jazyk B1 -  73 žiakov, Nemecký jazyk B1  - 7 žiakov , Ruský jazyk B1 – 7 

žiakov. Teoretickú časť odbornej zložky – 87 žiakov a praktickú časť odbornej zložky  - 87 

žiakov.  

 

Výsledky MS 2020 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 

 

- 

 

87 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

18 15 33 21 - 2,66 87 

- - - - - - - 

 

ANJ 

 

B1 

 

73 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

9 21 31 12 - 2,63 73 

- - - - - - - 

 

NEJ 

 

B1 

 

7 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2 3 1 1 - 2,14 7 

- - - - - - - 
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RUJ 

 

B1 

 

7 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3 3 1 - - 1,71 7 

- - - - - - - 

 

PCO 

 

- 

 

87 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

48 30 9 - - 1,55 87 

- - - - - - - 

 

TCO 

 

- 

 

87 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

32 30 22 3 - 1,95 87 

- - - - - - - 

Vysvetlivky: 

PCO – Praktická časť odbornej zložky , TCO – Teoretická časť odbornej zložky 

 

Celkovo úspešne ukončilo 87 žiakov, celkový priemer je 2,10. 

     Maturitná dokumentácia bola pripravená v súlade s platnou legislatívou. V tomto školskom 

roku nebola MS 2020 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 bol zaslaný 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 III. a IV. ročník 

 

 ŠVP: 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba 2013-762/1852:7-925 

 ŠkVP: INTERIÉROVÁ TVORBA 

 Študijný odbor: 8299 M dizajn interiéru II., 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 II., III. a IV. ročník 

 

 ŠVP: 63 Ekonomika, organizácia, obchod a služby 2013-762/1889:23-925 

 ŠkVP: MANAŽMENT A TVORBA PODNIKOV CESTOVNÉHO RUCHU 

 Študijný odbor: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  I., II., III. a IV. 

ročník 

 

Experimentálne študijné odbory:  

Neboli overované 



 

55 

 

 
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. Mária Frančáková, Ing. TU EF financie, bank. a inv. 2007 - áno 2011 12 

9. Mária Havrillová, PaedDr. UPJŠ PdF RJ - ON 1982 - učit.smer - 36 

10. Antónia Jadušová, Mgr., PhD. UPJŠ PdF SJ - AJ 1995 - učit. smer - 23 

11. Peter Jakubík, Mgr. art.  VŠVU Užitkové umenie 2007   oslobodený -  17 

12. Jana Kamenická, PaedDr. UPJŠ PdF TV - BV 1982 - učit. smer - 36 

13. Jana Kočárová, Ing.  TU KE - CR Geoturizmus 2007   áno 2011 11 

14. Martina Leláková, Mgr. UPJŠ - PF SJ a vytvárna výchova 1995 - učit. smer - 20 

15. Mária Marinicová, JUDr. Prav.fak. UPJŠ PO právo 1980 - áno 2015 22 

  Žilinská univ. Bezpeč. manažment 2010 - - - - 

16. Anna Miklušová, Ing., Mgr. VŠT Košice Pozemné stavby 1984 - áno 2009 12 

  PU Prešov, FM Manažment 2013 - - - - 

17. Tatiana Miková, Mgr. PÚ FF prekladateľstvo ŠJ 2007 - učit. smer - 12 

18. Rastislav Mravec, Mgr. VŠ VU výtv.umenie-grafika 1991 - áno 1995 26 

19. Mária Onderková, Ing. VŠ S-T Liberec techn.text.a odevn. 1987 - áno 2005 29 

20. Anna Oršuľaková, Ing. TUKE Fak. Banic. Geoturizmus 2007 - áno 2011 10 

21. Marta Pastulová, Mgr. UPJŠ všeob.vzd.pr. - AJ 1984 -  učit. smer  - 34 

22. Anna Simková, PaedDr. UPJŠ PdF Ukr.J - VV 1982 - učit. smer -  32 

   VŠ MU scénografia 1991  -  - - - 

23. Veronika Stolaríková, Mgr.  PU-FHaPV AJ a literatúra 2010  - učit. smer  - 9 

24. Edita Šebejová, Mgr.  PU - FM Manažment 2009   áno 2013 41 

25. Jana Šebejová, Mgr. Katolická univ. Ruž. Manažment, Ekonómia 2009 - áno 2013 12 

26. 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 31.12.2019 



 

56 

 

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 34 

2. Mária Poklembová, Bc. UMB,bakal.št.MOV výr.odevov a biel. 2003 páns.kr. áno-MOV 1994 37  
3. Iveta Ligdayová, Mgr. VŠ PU  vychovávateľ  2008 - pedag.smer - 31 

4. Janka Pistráková, Bc. UMB,bakal.št.M
OV 

MOV 2003 áno áno 1987  37 

5. Ľudmila Vargovčíková. Mgr. UMB-fakul.prír.vied technické predmety 2009 - pedag.smer - 26 

         

 

 

 
Por. č. 

 
Meno a priezvisko, titul 

 
Vzdelanie 

 
Aprobácia 

Dosiahnuté vzdelanie 
Rok ukonč. 
vzdelania 

Výučný list DPŠ 
Rok ukonč. 

DPŠ 
Započítaná 

prax 

27. Ingrid Šoltysová, Mgr. bak.št. MOV MOV 2001 OOV áno 1996 25 
   UK Bohosl.fak. Náb. vých.- etika 2002  - učit. smer -  - 

28. Nikol Tomanová, Mgr. PU FF NJ - Dejepis 1998 - učit. smer - 18 

29. Mária Vavreková, RNDr., Ing. UK Prírod.fak. Mat. - Zemepis 1982 - učit. smer - 36 

  TUKE Košice Geoturizmus 2012 - nemá - - 

30. Miroslav Vrabeľ, Ing. VŠ S-T Liberec techn. text. a odevníctva 1988  - áno 1999 31 

31. Danka Vrabľová, Ing. VŠ S-T Liberec Stroje a zariadenia 1989 - áno 1998 29 

32. Martin Seliga, Mgr. Katolická univ. Ruž. AJ a náboženstvo 2009 - učit. smer - 4 
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- údaje o počte nepedagogických zamestnancov 

 

Stredná odborná škola podnikania zamestnávala v šk. roku 2019/2020 - 20 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      3 

Hospodár – technik     1 

Informátor        2 

Upratovačky       5 

Spolu                     20 

 

- údaje o počte pedagogických zamestnancov 

 

Riaditeľ školy       1 

Zástupca riaditeľa pre TV, OV a OP 1 

Zástupca riaditeľa pre TEČ   1 

Učitelia                    28 

Asistent učiteľa      1 

Vychovávatelia      5 

Spolu pedagogickí zamestnanci       37 

 

V školskom roku 2019/2020 k 1.9.2019 bolo v škole zamestnaných spolu 57 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 

 

 

1.h údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

Profesionálny rozvoj -  šk. rok 2019/2020 

 
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  
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 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 Valeria Profesijné kompet. Ved. PK, metod. združ., študijných 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  
Mgr. Jadušová Antónia, PhD. Využitie informačných technol. V práci s dokumentami a multi. 15  
 Použitie interaktiv. technol. vo vyučovacom procese 15  
 Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15  

 Digitalizácia učebných materiálov 15 60 

 Použitie kreditov na I. atestáciu - 30  

 Pokročilé interaktívne  vyučovanie v práci učiteľa 15  

 Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15  

 Použitie kreditov na II. atestáciu - 60  

 Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15  

 Integrácia nástrojov platformy Office 365 do praxe učiteľa 15  

 Moderné prezenčné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15  

 Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60 

PaedDr. Kamenická Jana Vzdel. učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP 14  

 Profesijné kompet.ved. PK, MZ. a štud.odborov 35  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11 60 

Ing. Kočárová Jana Vytvorenie vzorového ŠVP 14  
 Ľudské práva v edukačnom procese 11  
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 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 Multimetiálne 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 

PaedDr. Simková Anna Tvorba ŠVP pre učiteľov SOŠ 14  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  

 Maturitná skúška z OP 15  

 Použitie kreditov na II. atestáciu - 30  

 Multimédialné tabletové zariadenie v edukačnom procese 15  

 Učiteľ a internet 15  

 Aktivizujúce metódy vo výchove 23 60 

Ing. Frančáková Mária Tvorba ŠVP pre učiteľov SOŠ 14  

 Tvorba maturitných tém z OP 8  
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 Maturitná skúška z OP 15  

 Ľudské práva v edukačnom procese 11  

 Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10  

 Využívanie elektron. prezent. v edukačnom procese 7  

 Použitie kreditov na I. atestáciu - 30  

 Malé a stredné podnikanie na Slovensku v rámci ek. predmetov 10  

 Program kontinuálneho vzdelávania pre kariérových poradcov 35  

 Použitie kreditov na II. atestáciu - 30  

 Rozvíjanie finančnej gramotonosti na ZŠ a SŠ 12 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 komunikačných 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  
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 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: 

 26.9.2019 – prezentácia školy na Profesiadays v Košiciach, 

 7.-11.10.2019 – maliarsky pléner v Červenom Kláštore, 

 5.11.2019 – Deň otvorených dverí / prezentácia odborov, 

 4.12.2019 – charitatívna aktivita v obci Červenica pre hlucho-slepé deti,  

 11.-13.12.2019 – prezentácia školy v SNM Solivar, 

 23.1.2020 – vernisáž v Krajskom múzeu Prešov, 

 18.2.2020 – Deň otvorených dverí / Nápad predáva, 

 

V školskom roku 2019/2020 bolo realizovaných: 

 12 prezentácií SOŠ podnikania na základných školách prešovského kraja (Raslavice, 

Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Brezovica, Šarišské Dravce) 

 

 

j) údaje o projektovej činnosti   

     

V šk.r. 2019 / 2020 boli pripravované a realizované tieto projekty:  

V mesiaci november 2019 sa v priestoroch PSK uskutočnili prezentácie výsledkov 

projektu, ktorý zastrešuje OZ Vidiecky parlament, na ktorých sa aktívne zúčastnili žiaci 

SOŠ podnikania. Cieľom projektu je propagácia aktívnej účasti mladých ľudí na dianí v 

obciach, v ktorých žijú. Členmi OZ Vidiecky parlament sú starostovia obcí na Slovensku. 
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Iniciátorkou spolupráce s našou školou je starostka obce Miklušovce Mgr. Marta Čuchtová. 

Bola podpísaná Dohoda o spolupráci medzi SOŠ podnikania a OZ Vidiecky parlament. 

Konkrétne formy spolupráce budú riešené priebežne podľa aktivít projektu.  

 

V rámci programu Erasmus+ mobility jednotlivcov pokračovala realizácia projektu 

„Rozdiely nás spájajú“ v oblasti školského vzdelávania. V priebehu školského roka 

2019/2020 sa uskutočnilo 5 mobilít učiteľov na odborné kurzy vo Veľkej Británii - zamerané 

na vyučovanie metódou CLIL, na Kréte zamerané na využívanie IKT v spojení s tvorivými 

učebnými metódami a v Španielsku so zameraním na poznanie vplyvu rôznych národov 

a kultúr na vývoj kultúrneho dedičstva Európy. Pre realizáciu mobilít boli koordinátorkou 

projektu získané aj sponzorské finančné prostriedky. Na dofinancovaní mobilít sa podieľalo aj 

OZ Mladý tvorca. NA programu Erasmus+ uznala všetky mobility a projekt bol financovaný 

v tak, ako bol pôvodne schválený.  

 

V rámci programu Erasmus+ mobility jednotlivcov v odbornom vzdelávaní sa začala 

realizácia propagáciou schváleného projektu Vzdelanie a pracovné príležitosti pre učiteľov, 

žiakov a rodičov. Projekt je zameraný na odbornú prax žiakov študijných odborov ŠP, EL a 

MRCR. Obsahom projektu sú 3-týždňové stáže 20 žiakov 3.ročníka uvedených odborov v 

Českej republike. Žiaci 2. a 3. ročníka študijných odborov ŠP, EL a MRCR sa mohli prihlásiť 

na zahraničnú prax napísaním motivačného listu. V dôsledku pandémie Corona vírusu 

a prerušeniu vyučovania sa výber žiakov pozastavil. Nebola možná ani samotná realizácia 

odborných praxí v zahraničí. SOŠ podnikania požiadala o predlženie realizácie projektu o 12 

mesiacov. Jeho realizácia tak bude prebiehať do novembra 2021.  

 

Realizácia projektu Odborné vzdelávanie – šanca pre rozvoj regiónu poľsko-

slovenského pohraničia v rámci programu INTEREG V-A PL-SR 2014 – 2020 mala 

začať v septembri 2019 a pokračovať do augusta 2021. V októbri 2019 sa zástupcovia školy 

stretli v Krosne so zástupcami vedúceho partnera projektu Úradom mesta Krosna. 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 boli úpravy harmonogramu plánovaných aktivít a riešenie 

formálnych záležitostí prístupu do systému sl-2014. V novembri 2019 sa vedenie školy 

rozhodlo odstúpiť z projektu. Po zmene riaditeľa školy v januári 2020 a na základe 

problémov, ktoré predchádzajúcim rozhodnutím vznikli pre partnerov projektu aj pre samotnú 

SOŠ podnikania, bolo prijaté nové rozhodnutie – pokračovať v projekte so zabezpečením 

externého manažmentu projektu. Nasledovali rokovania vedúceho partnera s predstaviteľmi 

Spoločného technického sekretariátu, písanie správ, odoslanie návrhu na predĺženie realizácie 

projektu, presun financií a jednotlivých aktivít ako aj hľadanie externej firmy pre riadenie 

projektu. Začiatkom augusta 2020 vydal Spoločný technický sekretariát v Krakove súhlasné 

rozhodnutie o predlžení realizácie projektu do 30.6.2022. Na základe výberového konania 

bude externý manažment projektu realizovať  Agentúra Regionálneho Rozvoja Prešovského 

samosprávneho kraja . Obsahom projektu sú vzájomné stáže učiteľov odborných 

ekonomických predmetov, súťaž Nápad predáva, odborné kurzy: barmanský, animátorský 

a práce s pokladňou, odborné praxe žiakov, spracovanie dokumentácie, zakúpenie zariadení 

pre realizáciu cvičných firiem, propagácia školy a podobne. 

Obsahom projektu sú vzájomné stáže učiteľov odborných ekonomických predmetov, 

súťaž Nápad predáva, odborné kurzy: barmanský, animátorský a práce s pokladňou, odborné 

praxe žiakov, spracovanie dokumentácie, zakúpenie zariadení pre realizáciu cvičných firiem a 

podobne. RNDr,. Ing. Mária Vavreková ako koordinátorka projektu zabezpečovala 

komunikáciu s vedúcim partnerom, vypracovávala priebežné správy. 
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k) údaje o výsledkoch  inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

    v škole 

   

V školskom roku 2019/2020 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 
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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 2019            47 310,00 €            

                                 január – august 2020         1 156 964,00 €            

Dotácie na školský rok 2019/2020                                 1 204 274,00 €            

 

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov 
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Rodičia v školskom roku 2019/2020 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 2019/2020 bolo škole pridelených 7.245,00 € na vzdelávacie poukazy. 

Z prostriedkov na vzdelávacie poukazy boli financované DOVP – dohody o vykonaní práce 

s externými zamestnancami, odmeny pedagogickým zamestnancom za vedenie krúžkovej 

činnosti, odvody do poistných fondov a nákupy materiálu  potrebného na zabezpečenie 

krúžkovej činnosti.  

 

Rozpis použitých finančných prostriedkov: 

 

- odmeny ped. zamestnancom           1 740,00 €    24,0 % 

- odvody do poistných fondov     608,00 €      8,0 % 

- materiálne zabezpečenie              4.897,00 €    68,0 %  

   SPOLU                                            7.245,00 €   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, 

zákonných zástupcov žiakov. Finančný dar poskytlo:  

 

Občianske združenie PRO REGIO v sume   2 415,00 € 

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

 

Škola v  školskom roku 2019/2020 nepožadovala žiadne účelové finančné prostriedky od 

zriaďovateľa.  

Veľkým prínosom pre školu sú finančné prostriedky, ktoré škola získava  podnikateľskou 

činnosťou zameranou na poskytovanie gastronomických služieb, poskytovanie ubytovania 

a prenájmom nebytových priestorov. 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. 
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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. Zapojiť žiakov tretích ročníkov do odborného vzdelávania formou jednodňovej praxe 

realizovanej každý týždeň u vytypovaných zamestnávateľov.  

3. Skvalitniť priestorové, personálne a materiálno-technické podmienky na rozvíjanie 

schopnosti žiakov v oblasti počítačovej gramotnosti, práce s informačnými 

komunikačnými technológiami vo výchovno-vzdelávacom procese. 

4. Humanizáciou hodnotenia a klasifikácie vytvárať priestor pre sebahodnotenie žiakov. 

5. Napomáhať zamestnancom školy pri zavádzaní informačných technológií do pracovného 

procesu a pri samovzdelávaní prostredníctvom office 365-tky. 

6. Pokračovať v zapojení školy do medzinárodného projektu Erasmus +. 

7. Zapojiť školu do medzinárodného projektu Interreg. 

8. Udržať systém manažérstva kvality podľa normy  ISO 9001:2015 v každodennej činnosti 

všetkých stredísk školy. 

9. Naďalej udržať kvalitnou prácou hodnotu „A“ ratingu „IES“. 

10. Zapojiť školu do medzinárodného projektu Interreg. 

11. Uviesť do praxe používanie elektronickej triednej knihy resp. internetovej žiackej knižky. 

12. Orientovať súťaž Módna línia mladých na súťaž stredoeurópskeho regiónu. 

13. Zefektívniť a viac využívať sociálne siete pri propagácií školy. 

 

 

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  

1. Obmedzený nákup učebných pomôcok 

   z dôvodu nedostatku finančných 

   prostriedkov 

2. Slabá podpora zo strany podnikateľských  

   subjektov  

3. Nedostatok učebníc a odbornej literatúry  
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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 5 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 

20. Možnosť ubytovania a stravovania žiakov  

      v školskej jedálni  

21. Príjemné, čisté a moderné prostredie 

22. Zavedenie do vyučovacieho procesu  

      Eduscrum 

23. Zvýšenie počtu hodín IKT vo 

vyučovacom procese 

 

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 po- 

    dobného zamerania 

8. Možnosť využitia zahraničných 

      finančných a informačných zdrojov 

9. Zapájanie sa do školských projektov a  

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  
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      prevádzkových projektov 

10. Možnosti rozširovania okruhu destinácií 

      pre odbornú prax žiakov v SR a zahraničí 

11. Zvýšiť počet žiakov o žiakov z Ukrajiny 

12. Rozšíriť ubytovacie kapacity pre žiakov v 

ŠI 

 

      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 stránky 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. 

 

 

1.p)  údaje o úspešnosti absolventov 
  

O vysokoškolské štúdium prejavilo záujem 27 žiakov, podali spolu 43 prihlášok na 16 

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 27 žiakov, t.j. 100% z prihlásených žiakov.  

 

 

-údaje o evidencii absolventov, ktorí maturovali v máji 2020, na ÚPSVaR Prešov 

k 15.9.2020 

 

Podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k 15.9.2020 bol v evidencii údaj po 

15.9.2020 absolvent 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.  
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2.b) voľnočasové aktivity školy 

 

Pre voľnočasové aktivity školy mali žiaci v školskom roku 2019/2020 k dispozícii 18 

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. Anglicky prevažne vážne Mgr. Amanová Júlia 28 

2. Cvičenia v podnikaní Mgr. Šebejová Jana 19 

3. Internetové okienko Mgr. Vargovčíková Ľudmila 10 

4. Matematika pre maturantov RNDr. Ing. Vavreková Mária 11 

5. Mladý cestovateľ Ing. Miklušová Anna 9 

6. Mladý módny tvorca Ing. Vrabeľ Miroslav 13 

7. Multimediálny krúžok Ing. Vrabľová Danka  8 

8. Podnikanie v ekonómii Ing. Vrabeľ Miroslav 13 

9. Pohybom ku zdraviu Bc. Pistráková Janka 11 

10. Potulky po regióne Ing. Kočárová Jana 11 

11. Ruština pre maturantov PaedDr. Černajová Valentína 24 

12. Rýchle prsty Ing. Onderková Mária 8 

13. Salón krásy Bc. Poklembová Mária 11 

14. Spoločenská tvorivosť  Mgr. Benko Ján, PhD. 9 

15. Styling mladých  Ing. Drábová Marta 8 

16. Športom za zdravím PaedDr. Kamenická Jana 13 

17. Tvorivé dielne Ing. Kohútová Alena 9 

18. Za krásou tela Mgr. Kušnírová Martina 13 

 

 

2d) vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými        

osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách 

podieľajú 

 

Predmet Vyučujúci Téma Forma Odborník 
(meno, priezvisko, firma) 

PDN, ADK, 
EKO 

Onderková –
Džoganíková 

Podnikanie mladých prednáška a 
beseda 

Riaditeľ RPIC  R.Tkáč 

VP Drabová Som absolvent... prednáška UPSVaR 

 Simková    

EKO Oršuľáková Finančná gramotnosť kvíz MPC Prešov 

ETV Šoltysová Zdravá výživa prezentácia  

1PP Marinicová Právo v praxi prehliadka Krajský súd v Prešove 

ETV Leláková Ekosatelit prednáška Ekoklub SOŠP 

EKO Oršuľáková Finančná sloboda prednáška OVB Allfinanz Slovensko a.s. 

EKO Marinicová Úspešné podnikania prednáška Ing. Matúš Murajda, DBA 
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OBN Jadušová Zamatová revolúcia prezentácia ZRŠ 

ADK Onderková Dôležitosť designu pri 
tvorbe mobilných 
aplikácií a webov. 

prednáška UPJŠ v Košiciach 
IT Čajovňa 

RJ Černajová Učím sa ruštinu prezentácia AFS Interkultúra Moskva 

OBN Šebejová Integrácia telesne 
postihnutých detí 

prezentácia OZ Barlička 

PDN Kočárová Rozbehni sa! prezentácia Social Impact Award 
Juraj Kováč 

OBN Šebejová Protidrogový vlak prezentácia Revolution Train 

MAT Vavreková Matematický klokan súťaž MŠ SR 

1PP Marinicová Jasný pohľad na 
financie.... 

prednáška PROSIGTH Slovensko 

EKO Džoganíková Nápad predáva súťaž SOŠP Prešov 

  

 

 

 

 

 

 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 30. septembra 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Mgr. Michal Čiernik v.r. 

                                                       riaditeľ SOŠP  
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Stanovisko zriaďovateľa:  

 

 

 

 

Odbor školstva schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2019/2020 

 

 

 

 

       

 

 

 

                                          ___________________________ 

 

                                    PaedDr. Ján Furman v.r. 

                              Vedúci odboru školstva PSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


