
   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok  2019/2020  

 
 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z. z.  
 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje: 

Názov školy Hotelová akadémia Jána Andraščíka,  

Pod Vinbargom 3, Bardejov 

Adresa školy Pod Vinbargom 3, 085 01  Bardejov   

Telefónne číslo školy 

Faxové čísla školy 

054/472 38 30,  054/488 51 26 

054/ 472 24 90 

Internetová adresa školy 

Elektronická adresa školy 

www.habj.edupage.org 

skola@habj.sk 

Údaje o zriaďovateľovi školy Prešovský samosprávny kraj 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Odbor školstva  

Námestie mieru 2, 080 01  Prešov 

Vedúci zamestnanci školy: Riaditeľka školy Ing. Helena Ferková  

Zástupkyňa RŠ Ing. Martina Šimcová 

Zástupkyňa RŠ pre PV Ing. Mária Schaderová 

Zástupkyňa RŠ pre TEČ PhDr. Eva Barnová  

Údaje o Rade školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predseda Rady školy Ing. Zdenka Dziaková 

Zástupca ped. zam. školy Bc. Mária Klimkovská 

Zástupca neped.zam.školy Bc. Helena Tejová 

Zástupcovia rodičov Erika Reľovská do 15.5.2020 

Gabriela Hnatová 

Katarína Dančišinová 

Mária Hrabčáková od 16. 5. 2020 

Zástupca žiakov Lenka Soroková 

Zástupca zriaďovateľa MUDr. Patrik Mihaľ 

Pavol Ceľuch  

Ing. Jozef Kmec, PhD. 

PaedDr. Ján Furman 

PK vzdelávacej oblasti 

jazyk a komunikácia  

PaedDr. Miroslava Hasarová 

PK ostatných 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov 

Mgr. Pavol Lacek 

PK odborných 

ekonomických predmetov 
Ing. Renáta Akbariová 

PK odborných 

gastronomických 

predmetov 

MVDr. Katarína Vaľková 

http://www.habj.sk/
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§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami k 15. 9. 2019 

 

Študijný /učebný 

odbor 

denné štúdium 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Spolu 

tried 

Spolu 

žiakov 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník 5.ročník       

6323 K 

hotelová akadémia 

1 14 - - 1 16 1 22 1 21 4 73 

6324 M man. reg. 

cest.ruchu 
1 17 0,5 14 0,33 8 0,5 16 - - 2,33 55 

6325 M ekonomické 

lýceum   
1 19 1 19 1 15 1 14 - - 4 67 

6332 Q daňové 

služby  
1 22 - - - - - - - - 1 22 

6444 K čašník-

servírka SDV 
0,5 7 - - - - - - - - 0,5 7 

6444 K čašník-

servírka 
- - 0,5 9 - - 0,33 8 - - 0,83 17 

6445 K kuchár 

SDV 
0,5 9 - - - - - - - - 0,5 9 

6445 K kuchár - - 0,5 9 0,33 7 0,66 16 - - 1,50 32 

6445 H kuchár 

externé štúdium 
1 10 - - - - - - - - 1,00 10 

2951 M výživa a 

šport 
- - 0,5 18 0,33 14 0,5 16 - - 1,33 48 

Spolu 6 98 3 69 3 60 4 92 1 21 17 340 

z toho dievčat  232 

Priemerný počet žiakov na triedu 20,00 

 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 0 
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Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno -

vzdelávacími potrebami k 31. 8. 2020 

Študijný /učebný 

odbor 

denné štúdium 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Spolu 

tried 

Spolu 

žiakov 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník 5.ročník       

6323 K 

hotelová akadémia 

1 14 - - 1 16 1 22 1 21 4 73 

6324 M man. reg. 

cest.ruchu 
1 15 0,5 14 0,33 8 0,5 16 - - 2,33 53 

6325 M ekonomické 

lýceum   
1 19 1 19 1 15 1 13 - - 4 66 

6332 Q daňové 

služby  
1 22 - - - - - - - - 1 22 

6444 K čašník-

servírka SDV 
0,5 7 - - - - - - - - 0,5 7 

6444 K čašník-

servírka 
- - 0,5 9 - - 0,33 8 - - 0,83 17 

6445 K kuchár 

SDV 
0,5 9 - - - - - - - - 0,5 9 

6445 K kuchár - - 0,5 9 0,33 5 0,66 15 - - 1,50 29 

6445 H kuchár 

externé štúdium 
1 8 - - - - - - - - 1,00 8 

2951 M výživa a 

šport 
- - 0,5 17 0,33 14 0,5 15 - - 1,33 46 

Spolu 6 94 3 68 3 58 4 89 1 21 17 330 

Priemerný počet žiakov na triedu 19,41 
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§ 2. ods. 1 d 

 

Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka SŠ, údaje o počte a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

 

Študijný/učebný 

odbor 

Druh 

štúdia 

Dĺžka 

štúdia 

Počet 

plán. 

tried 

Počet 

prihlá- 

sených 

Úspešní 

v prijí

ma- 

com 

konaní 

Zapísaní 

v prijí- 

macom 

konaní 

k 30. 6. 

2019 

Počet 

tried 

k 

15. 9. 

2019 

Pristú

pili 

do 14. 

9. 

2019 

Počet 

žiakov 

k 15. 9. 

2019 

6323 K 

hotelová 

akadémia 

 

3A 

 

5 1 20 19 10 1 4 14 

6324 M  

manažment reg. 

cest. ruchu 

3A 4 1 31 27 13 1 4 

 

17 

6325 M 

ekonomické 

lýceum 

3A 4 1 28 26 19 1 0 19 

6444 K 

čašník-servírka 

3A 4 0,5 19 15 8 0,5 0 7 

6445 K  kuchár 3A 4 0,5 18 16 9 0,5 0 9 

6332 Q daňové 

služby 
3A 2 1 22 22 22 1 0 22 

6445 H kuchár 3C 2 1 10 10 10 1 0 10 

 

Nenaplnené odbory: 6323 K hotelová akadémia, 6324 M manažment regionálneho 

cestovného ruchu 
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§ 2. ods. 1 e     
 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov v študijných odboroch 

R
o

čn
ík

 Počet 
Prospeli 

Neprospeli 

N
ek

la
si

fi
-k

o
v
a
n

í 

so zníž. 

stup. 

správania 

Počet 

vymeškaných 

hodín 

tried žiakov spolu 
s 

vyz. 
VD ost. spolu 

z 1. 

pred. 

z. 2 

pred. 

3 

a viac 

oprav. 

skúšky 

2. 3. 4. spolu 
z toho 

neospr. 

1. 4 64 64 12 18 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 955 7 

2. 3 68 67 7 22 38 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1781 102 

3. 3 58 58 15 15 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1173 67 

4. 4 89 89 14 18 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1948 52 

5. 1 21 21 4 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 28 

Spolu 15 300 299 52 77 170 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6384 256 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov 

odbor: 6323 K hotelová akadémia 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2FJ CHE DEJ OBN BIO MAT TSV PVY EPP TOB OXH OXP - - 

I.H 2,86 2,21 - 2,36 - 2,79 2,00 2,29 2,64 2,57 1,29 2,61 2,71 2,79 2,36 1,57 - - 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ OBN MAT TSV EKO PXV MNZ CTO MKT PVY EPP ADK OXH KAZ OVY 

III.H 2,56 1,88 - 2,25 1,63 1,69 1,00 2,44 1,88 2,56 1,5 2,69 2,50 2,31 3,31 2,06 1,88 1,38 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2FJ MAT TSV API GOR EKO UCT HGM DAS OVY AZS OXH PVY SLK 

IV.H 2,68 1,82 - 2,38 2,5 2,41 1,00 1,5 1,5 2,95 3,41 2,32 2,73 1,68 2,64 2,55 2,27 2,41 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2RJ TSV API GOR EKO UCT HGM USP PRW PMO TOB UCX MEG - 

V.H 2,9 2,38 - 2,41 1,5 1,0 1,1 1,57 2,43 2,1 2,71 2,0 2,14 2,81 2,29 2,29 2,71 - 

 

 

odbor: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

Trieda SJL 1AJ 1RJ 2NJ 2FJ 2RJ DEJ OBN BIO CHE MAT INF TSV TSF EKE BHP GOR KAZ SLK ADK 

I.A 2,87 2,07 -- 2,8 - 2,4 2,13 1,73 2,47 2,4 2,53 1,73 1,5 2,33 3,2 2,4 2,2 2,53 2,27 3,00 

Trieda SJL 1AJ 1RJ 2NJ 2FJ 2RJ DEJ OBN TSV MAT EKE PXV DEK TSF MKT UCT ADK TSQ - - 

II.A 3,00 2,79 - 2,8 - 1,5 1,93 1,64 1,00 2,21 2,79 2,5 2,29 2,0 2,79 3,14 3,00 2,14 - - 

Trieda SJL 1AJ 2FJ 2NJ PXA 1RJ 2RJ OBN MAT API TSV MNZ EKE HOT UCT DAS AZS PRN - - 

III.A 2,5 1,38 - 1,83 1,25 - 1,00 1,63 1,38 1,13 1,13 1,88 2,00 1,75 2,13 2,00 2,00 1,63 - - 

Trieda SJL 1AJ 1RJ 2NJ 2RJ 2FJ MAT TSV SRQ EKE UCT USP AZS EKC KGN RCU GOR VCR PRN - 

IV.A 2,75 1,36 3,00 1,6 1,75 2,71 1,81 1,06 1,44 2,31 2,94 2,13 2,63 1,56 2,19 1,44 1,19 1,94 1,56 - 
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odbor: 6325 M ekonomické lýceum 

Trieda SJL 1AJ 1RJ 2NJ 2FJ 2RJ DEJ OBN BIE ZPV MAT INF TSV POE TRI AGE ADK - - 

I.E 2,21 1,68 - 1,77 - 2,33 1,00 1,47 1,53 2,26 2,11 1,37 1,0 2,11 1,68 1,26 1,84 - - 

Trieda SJL 1AJ 1RJ 2NJ 2FJ 2RJ DEJ OBN BIE INF MAT OMA TSV CVU POE KMM UCT ADK - 

II.E 2,47 1,95 - - - 2,26 1,53 1,95 2,11 1,47 2,42 2,0 1,28 2,16 2,05 1,84 2,32 2,84 - 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2RJ OBN TSV MAT KAJ KRJ MAK MVP ADK CVU OPV POE AKV CEI UCT 

III.E 2,33 1,33 - - 1,93 1,60 1,00 1,8 1,25 1,36 2,2 1,6 1,73 1,87 1,87 1,53 1,73 1,13 2,2 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2RJ TSV MAT POE UCT EKC KAJ KRJ MAK AKV CEI CVM DSR BAK - 

IV.E 2,38 1,85 - 2,25 1,4 1,00 2,08 1,69 1,92 1,62 1,8 2,00 1,62 1,77 1,69 1,77 1,62 1,62 - 

 

odbor: 6444 K čašník, servírka 
Trieda SJL 1AJ 1NJ DEJ 

 

OBN CHE TSV MAT INF PXV EKO KMM PVY TOB TOS TEC ADX OVY 

I.C 3,71 3,14 - - - 2,43 1,43 3,00 2,71 - 3,29 2,86 - - 3,43 3,43 - 2,0 

II.C 2,67 1,67 1,67 - 1,44 - 1,00 1,89 1,33 1,44 2,33 - 2,11 2,00  2,00 2,00 1,33 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 1RJ TSV MAT EKO PVY TOB TEC OVY CTB IOD USP - - - - 

IV.C 3,5 3,4 4,0 2,0 1,86 1,63 3,75 3,25 3,38 3,00 2,25 3,38 2,00 3,00 - - - - 

 

odbor: 6445 K kuchár 

Trieda SJL 1AJ 1NJ DEJ OBN CHE 

 

TSV MAT INF PXV EKO PVY TEC TOB TOS ADX OVY  

I.C 3,00 2,11 - - - 1,56 1,00 2,11 2,00 - 1,89 3,11 2,67 - 2,78 - 1,11 - 

II.C 3,11 1,88 3,00 2,22 2,00 - 1,33 2,22 - 2,78 3,44 2,89 2,78 2,56 - 2,33 1,44 - 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 1RJ OBN MAT API TSV EKO PVY TEC TOB OVY CTO CTC IOD ZYU USP 

III.A 3,83 3,4 - - 3,2 3,6 3,17 1,83 3,83 3,8 3,17 3,4 2,00 3,17 - -- 3,4 - 

IV.C 3,47 2,5 4,0 3,67 - 1,93 - 1,79 3,73 3,2 3,00 3,13 1,73 - 3,27 1,67 - 3,07 

 

odbor: 2951 M výživa a šport 
Trieda SJL 1AJ 2RJ 2NJ APC BAM DEJ API MAT EKO OBN 

 

PPB SRL SQS 

 

TVZ  PXV TSV VDA ZDR 

 

VWS 

ZZS 

II.A 3,06 2,82 2,56 3,13 2,35 3,00 2,24 1,59 2,12 2,94 1,59 1,00 1,88 1,06 2,35 2,35 1,00 3,00 1,59 2,76 

1,35 
Trieda SJL 1AJ 2RJ 2NJ APC 2FJ PXA MAT EKO OBN 

 

PPB SRL SQS 

 

PSM ZZS TSV VDA ZDR 

 

VWS PAV 

III.A 3,00 2,07 2,67 3,09 2,71 - 2,00 2,36 2,71 2,0 1,00 2,00 1,21 2,43 1,57 1,00 2,43 2,64 3,0 2,43 

Trieda SJL 1AJ 2RJ 2NJ 2FJ MAT TSV USP EKE PPB SRL SQS 

 

PSM HOQ VDA ZDR 

 

ADX APC -- - 

IV.A 3,31 2,75 2,83 2,44 2,00 2,6 1,06 2,13 2,5 1,88 2,00 1,13 2,40 2,6 2,75 2,8 2,4 2,93 -- - 

 

odbor: 6332 Q daňové služby  

Trieda ASF BAK CZD CVU DNV EKC EKP HVY KMU OBK PRW UCT 

I.Q 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,23 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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odbor: 6445 H kuchár (eterné štúdium)  

Trieda EKO OVY PVY TEC 

I.D 2,00 1,50 1,25 1,63 

 

 
 

Spolu 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Spolu 

priemer 

Študijné 

odbory 
2,07 2,14 2,16 2,32 2,18 2,17 

Učebné  

odbory 
1,59 - - - - 1,59 

 

 

Výsledky externej časti MS a PFIČ MS 
 

Predmet 
Úroveň 

Počet 

žiakov 

PFIČ 

v %* 

Úspešnosť EČ 

v %* 

Národný 

priemer* 

ANJ B1 57 - - - 

ANJ B2 4 - - - 

NEJ B1 12 - - - 

RUJ B1 16 - - - 

SJL - 89 - - - 

MAT - 6 - - - 

 

 

* Z dôvodu rozhodnutia MŠVVaŠ SR a vyhlásenía mimoriadnej situácie vládou SR 

spôsobenej pandémiou COVID 19 sa EČ, PFIČ MS 2020 v dňoch 17. – 19. marec 2020 

nekonala. 
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Výsledky ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

 

 

Povinné predmety 

Predmet Spolu 1 2 3 4 5 MS 

nekonali 

Priemer 

predmetu 

Slovenský jazyk a literatúra 88 5 20 33 30 0 1 3,00 

Anglický jazyk  - úroveň B1 58 15 19 13 11 0 1 2,34 

Anglický jazyk  - úroveň B2 2 2 0 0 0 0 0 1,00 

Nemecký jazyk  - úroveň B1 1 6 4 1 0 0 0 2,42 

Ruský jazyk – úroveň B1 16 3 6 4 3 0 0 2,59 

Teoretická časť odbornej 

zložky 

88 12 31 30 15 0 1 2,55 

Praktická časť odbornej 

zložky 

88 25 36 26 1 0 1 2,03 

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky 

Nemecký jazyk – úroveň B1 1 1 0 0 0 0 1,0 
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§ 2. ods. 1 f  

 

Zoznamy študijných a učebných odborov a ich zameranie, ktoré sú 

zaradené v zozname študijných a učebných odborov 

 

2950 M  poradenstvo vo výžive   

2951 M  výživa a šport   

2964 H  cukrár   

6317 M  obchodná akadémia   

6323 K  hotelová akadémia   

6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu   

6325 M  ekonomické lýceum   

6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy   

6332 Q  daňové služby   

6341 M  škola podnikania   

6352 M  obchod a podnikanie   

6411 L  prevádzka obchodu   

6421 L  spoločné stravovanie   

6442 K  obchodný pracovník   

6444 H  čašník, servírka   

6444 K  čašník, servírka   

6445 H  kuchár   

6445 K  kuchár   

6460 H  predavač 
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Zoznam  študijných a učebných odborov,  v ktorých sa zabezpečuje 

výchova a vzdelávanie v hodnotenom školskom roku s uplatňovanými 

učebnými plánmi 
 

P.č. Študijný, učebný odbor Uplatňovaný  učebný  plán 

1. 6323 K hotelová akadémia pre 1. – 5.  

ročník 

Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Gastronomické 

a hotelové služby – hotelová akadémia II 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 

2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom 

2. 6324 M manažment reg. cest. ruchu pre 1. – 

4. ročník 

Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Podnikanie 

v obchode a cestovnom ruchu – manažment 

regionálneho cestovného ruchu II 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 

2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom 

3. 6325 M ekonomické lýceum pre 1. - 4.  

ročník 

Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Ekonomické 

lýceum 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 

2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom 

4. 6332 Q daňové služby pre 1.  ročník Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Daňové služby 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 
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2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom 

5. 6444 K čašník-servírka pre 2. – 4 .ročník Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Gastronomické 

a hotelové služby – čašník, servírka 4 II 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 

2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom 

6. 6444 K čašník-servírka pre 1. ročník Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Gastronomické 

a hotelové služby – čašník, servírka SDV 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-

762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom 

Dodatok č. 2 ŠVP 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby I, II  schválilo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky dňa 

6. júla 2015 pod číslom 2015-15112/34034:11-10EO 

s účinnosťou od 1. septembra 2015 začínajúc prvým 

ročníkom 

Dodatok č. 4 ŠVP 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby I, II  schválilo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky dňa 

6. júla 2017 pod číslom 2017-1927/31929:35-10EO 

s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým 

ročníkom 

7. 6445 K kuchár pre 2. – 4. ročník Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Gastronomické 

a hotelové služby – kuchár 4 II 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 

2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom 

8. 6445 K kuchár pre 1. ročník Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Gastronomické 

a hotelové služby – kuchár SDV 
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Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-

762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom 

Dodatok č. 2 ŠVP 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby I, II  schválilo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky dňa 

6. júla 2015 pod číslom 2015-15112/34034:11-10EO 

s účinnosťou od 1. septembra 2015 začínajúc prvým 

ročníkom 

Dodatok č. 4 ŠVP 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby I, II  schválilo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky dňa 

6. júla 2017 pod číslom 2017-1927/31929:35-10EO 

s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým 

ročníkom 

9. 2951 M výživa a šport pre 2.- 4. ročník Štátny vzdelávací program: 29 Potravinárstvo 

Školský vzdelávací program: Výživa a šport – 

zdravý životný štýl 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 

2013-762/1735:1-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom 

10. 6445 H kuchár pre 1. ročník Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Gastronomické 

a hotelové služby – kuchár 3 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 

2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom 
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§ 2. ods. 1 g  

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

Pracovný pomer Počet 

učiteľov 

Počet 

majstrov 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov 

Počet spolu 

TPP 25 6 16 47 

DPP 10 - 1 11 

z toho so zníženým 

úväzkom 

8 2 1 11 

ZPS - - 1 1 

Na dohodu 5 - 14 29 

 

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov 

Počet kvalifikovaní nekvalifikovaní spolu Poznámka 

Učiteľov 
35 - 35 -  

Majstrov OV 6 - 6 - 

 

 

Predmety vyučované  nekvalifikovane 

Počet tried Predmet Počet hodín  týždenných 

2 BIO 1 
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§ 2. ods. 1 h  

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

Forma vzdelávania Počet  absolventov Počet študujúcich 

1. atestácia 16 - 

2. atestácia 13 - 

DPŠ 25 - 

Bakalárske štúdium – MOV 6 - 

Vysokoškolské štúdium 35 - 

Špecializačné inovačné štúdium 0  

Národné projekty ESF   

 

3 - 

Priebežné vzdelávanie MPC 2 - 

Špecializačné kvalifikačné 

štúdium 

2 - 

Štúdium manažmentu 4 - 

Doktorandské štúdium - - 
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§ 2. ods. 1 i  

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Prehľad o účasti žiakov na súťažiach a olympiádach  
 

Názov súťaže (podľa 

názvu uvedeného na 

stránke  

Úroveň                        

(okresné kolo, 

krajské, 

celoštátne, 

medzinárodné

) 

Umiestenie 

(1., 2. 

alebo 3. 

miesto) 

Meno a priezvisko 

žiaka / pri 

kolektívnych 

športoch názov 

družstva 

Meno a priezvisko 

pedagogického 

zamestnanca školy, ktorý 

pripravoval žiaka/žiakov 

na súťaž 

Olympiáda v 

nemeckom jazyku 
okresné  

1. miesto  

Tibor Havír Mgr. Mária Mudrová 

Olympiáda v 

nemeckom jazyku 
krajské 

2. miesto 
Tibor Havír Mgr. Mária Mudrová 

Medzinárodný veľtrh 

cvičných firiem krajín 

V 4 

medzinárodné 

3. miesto  
Cvičná firma 

GalaAgency 

Ing. Magdaléna 

Gajdošová 

Cezpoľný beh žiačok okresné  2. miesto  Kristína Sivčová Mgr. Martin Želinský  

Stolný tenis žiačok okresné  2. miesto  družstvo HAJA Mgr. Pavol Lacek 

Futsal okresné  1. miesto  družstvo HAJA Mgr. Martin Želinský  

Futsal krajské  4. miesto  družstvo HAJA Mgr. Martin Želinský  

Bowling žiakov okresné  1. miesto  družstvo HAJA Mgr. Pavol Lacek 

Bowling žiačok  okresné  2. miesto  družstvo HAJA Mgr. Adriana Štrausová 

Vianočný volejbalový 

turnaj dvojíc 
okresné  

3. miesto 
družstvo HAJA Mgr. Adriana Štrausová 

Spracovanie informácií 

na počítači - 

Wordprocessing 

krajské kolo 

4. miesto  
Michaela 

Skoncová 
Ing. Štefan Bartoš 

Stredoškolská odborná 

činnosť 
krajské 

3. miesto Samuel Lenárt, 

Františka 

Kundrátová 

Ing. Iveta Michalčinová 

Stredoškolská odborná 

činnosť 
krajské 

3. miesto Erika Huňadyová, 

Michal Matisko 
MVDr. Lenka Dubivská 

Olympiáda podnikový 

hospodár  
celoštátne 

 
Lívia Bezáková, 

Ivana Vojtechová 
Ing. Ingrid Hüblerová 
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Bedminton žiačok okresné  

1. miesto  Kristína Sivčová, 

Katarína 

Hudačková 

Mgr. Martin Želinský  

Florbal žiačok okresné  1. miesto  družstvo HAJA Mgr. Martin Želinský  

 

 

Počty žiakov zapojených do jednotlivých kôl súťaží  
 

Názov súťaže Počet 

žiakov 

Okresné  

Obvodné 

kolo 

Krajské 

kolo 

Národné 

kolo 

Medzinárodn

é kolo 

Hviezdoslavov Kubín 31 2 - - - 

Vansovej lomnička 7 2 - - - 

Olympiáda ANJ 13 1 - - - 

Olympiáda NEJ 15 2 1 - - 

Súťaže v oblasti telovýchovy 

a športu  

81 54 24 - - 

Olympiáda ľudských práv 11 - 1 - - 

Gastronomické súťaže 27 - - 4 4 

SOČ 10 - 4 - - 

Junior Achievement Slovensko 16 - - - - 

Maturita v knižnici - - - - - 

Súťaž v spracovaní informácií 

na PC 

36 - 4 - - 

Zdravotnícka súťaž - - - - - 
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Aktivity školy a reprezentácia školy na verejnosti  

  

I. ODBORNÉ: 

1. Prezentačné akcie 

a) v Ľudovej jedálni 

b) v priestoroch školy 

c) mimo priestorov školy 

2. Súťaže 

a) olympiády 

b) odborné gastronomické 

c) odborné ekonomické 

d) prírodovedné 

e) športové 

f) kultúrne     

3. Kurzy (pre žiakov) 

4. Junior Achievement Slovensko 

5. Besedy a prednášky 

 

II. PROGAGAČNÉ 

1. Publikačná činnosť 

2. Informačno-propagačné ponuky 

3. Informačné slovné a fotodokumentačné propagačné materiály 

4. Webová stránka školy 

5. Fotodokumentácia 

6. Kronika 

7. Deň otvorených dverí 

 

III. CHARITATÍVNE 

1. Zbierky 

2. Návštevy 

3. Darovanie krvi 

 

IV. KULTÚRNE 

 1. Melody – hudobno- spevácke zoskupenie 

 2. Návštevy divadelných a kultúrnych predstavení 

 3. Tematické exkurzie 

 4. Návštevy výstav, múzeí 
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I. ODBORNÉ 

1. Prezentačné akcie 

a) V Ľudovej jedálni:  

- Dni zručnosti, 

- dňa 13.12.2019 v Ľudovej jedálni MOV a žiaci vítali hostí 

zručnosťami v duchu Vianoc, 

- svadby, 

- stužkové slávnosti, 

- plesy, 

- recepcie, 

- slávnostné akcie, 

- školské reprezentačné akcie, 

- výstava slávnostných tabúľ. 

 

b) v Jedálni Pod Vinbargom  

- Deň otvorených dverí,  

- svadby, 

- stužkové slávnosti, 

- plesy, 

- recepcie, 

- slávnostné akcie, 

- školské reprezentačné akcie, 

- výstava slávnostných tabúľ, 

- 11. Reprezentačný ples Hotelovej akadémie Jána Andraščíka (24. 1. 

2020), 

- dňa 13. 2. 2020 sa uskutočnil Valentínsky ples, organizátormi boli 

III.A trieda a TU Ing. Mačejová. 

 

c) V priestoroch školy 

- Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020, 

- rodičovské združenie so zamestnávateľmi v SDV – 3.9.2019, 

- dňa 9. 9. 2019 sa uskutočnilo celoškolské rodičovské združenie 

v jedálni Pod Vinbargom za účasti 152 rodičov a následne po ňom sa 

konali triedne rodičovské združenia, 

- dňa 1. 10. 2019 sa konal v hale školy volejbalový turnaj zamestnancov 

PSK o pohár predsedu PSK. Na novej, zrekonštruovanej palubovke  

haly súťažilo celkovo deväť družstiev zo všetkých okresov kraja a 

družstvo vytvorili aj zamestnanci PSK. Vo veľkej konkurencii 

nakoniec zvíťazil tím Prešov. Druhé miesto  získalo družstvo 

Medzilaborce – Snina a tretia bola Stará Ľubovňa a Sabinov, 
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- uskutočnené stužkové slávnosti: - stužková slávnosť: 25. 10. 2019 V.H 

– Mgr. Kačmaríková, 8. 11. 2019  IV.E odovzdávanie stužiek na MsÚ 

Bardejov – Ing. Gajdošová, 15. 11. 2019 IV.A Akbariová, 22. 11. 2019 

IV.C Krumlovská – na veľmi dobrej úrovni,  

- Prezentácia odborných aktivít  a zručností žiakov pre verejnosť, žiakov 

ZŠ a rodičov. dňa 12. 11. 2019 sa už po dvanástykrát konal Deň 

Prešovského samosprávneho kraja. Aj Hotelová akadémia Jána 

Andraščíka, ako inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, prispela 

svojimi aktivitami k predstaveniu kompetencií krajskej samosprávy. 

Tento slávnostný deň sme začali spomienkou na nežnú revolúciu. 30. 

výročie udalostí z novembra 1989 si žiaci pripomenuli 

prostredníctvom prezentácie vo všetkých triedach počas 1. vyučovacej 

hodiny. Pod názvom Jesenná výprava do gastronómie sa v dielňach 

praktického vyučovania a v ľudovej jedálni konala prezentácia 

zručností žiakov, ktorej súčasťou boli aj slávnostné tabule. Centrum 

odborného vzdelávania otvorilo svoje dvere pre milovníkov kávy, ktorí 

si mohli pozrieť činnosti baristického krúžku a  zručnosti našich žiakov 

v príprave kávy a miešaných nápojov pod názvom Starší učia 

mladších. V knižnici sa žiaci stretli na besede s poslancom PSK Ing. 

Jozefom Kmecom, PhD., ktorý žiakom ozrejmil kompetencie PSK a 

prácu poslanca PSK na krajskej, ale aj obecnej úrovni. Nasledovala 

prezentácia o zaujímavostiach niektorých okresov PSK. Vo vestibule 

školy si žiaci, ale aj široká verejnosť mohli pozrieť prezentáciu o 

pôsobnosti PSK v celom svojom regióne. Okrem aktivít, ktoré sa 

konali priamo počas dňa PSK, sme navštívili aj iné inštitúcie, ktoré sú 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. V HOS sme sa zúčastnili besedy 

„Za železnou oponou“, expozície diel Andyho Warhola a navštívili 

sme aj Okresnú knižnici, kde si žiaci pozreli film o M.R. Štefánikovi. 

Deň PSK pokračoval..... 21. 11. 2019 sa študenti odborov manažment 

regionálneho cestovného ruchu a hotelová akadémia vydali poznávať 

náš kraj. Tento krát sa rozhodli cestovať do rodiska človeka, ktorého 

meno nesie naša škola. Ján Andraščík síce pôsobil veľkú časť svojho 

života v Bardejove ako rímsko-katolícky kňaz, ale jeho rodiskom je 

malá dedinka Lipovce na rozhraní dvoch pohorí,  Bachureň a Branisko. 

Okrem pamätnej izby Jána Andraščíka navštívili aj maličkú a 

zaujímavú jaskyňu Zlá diera. Aj keď počasie sa rozhodlo 

nespolupracovať a sprevádzali ich dážď a hmla, zážitok to bol 

zaujímavý. Veríme, že v poznávaní nášho kraja budú pokračovať. 

- 11. 12. 2019 uskutočnený Deň otvorených dverí Hotelovej akadémie 

Jána Andraščíka v Bardejove, na veľmi dobrej úrovni, za početnej 

účasti žiakov ZŠ (cca 500 žiakov), 
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- žiaci 4. H triedy odboru hotelová akadémia pripravili 29. januára 2020 

pre svojich rodičov a pozvaných hostí slávnostnú čašu vína, ktorá sa 

niesla v čarovnom duchu zimy. Žiaci prezentovali svoje zručnosti pri 

príprave miešaných nápojov, flambovaní ovocia a príprave pokrmu 

Kurací Stroganoff pred zrakom hosťa. Pripravili chuťovky, finger 

food, dezerty a múčniky, ktoré všetkým prítomným veľmi chutili. Celý 

večer sa niesol v príjemnej atmosfére. 

- dňa 20. 2. 2020 sa konal slávnostný banket žiakov III.H triedy pre 

rodičov a pozvaných hostí, na ktorom si mohli žiaci overiť 

nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické zručnosti v praxi, s 

veľmi dobrým ohlasom,  

- Inovatívne metódy vyučovania vo vyučovacom procese – aktualizačné 

vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov,                                               

- dňa 27. 2. 2020 sme privítali  deviatakov zo štrnástich základných škôl 

okresu Bardejov, pre ktorých študenti študijného odboru manažment 

regionálneho cestovného ruchu a ekonomického lýcea zorganizovali 

Deň finančnej gramotnosti. Deviataci spoločne s našimi študentmi 

prostredníctvom bádateľských metód vyučovania  postupne vnikali do 

problematiky inflácie, daní a riadenia osobných financií. Uvedomili si, 

že je potrebné platiť dane preto, aby nám štát, mesto alebo obec mohli 

za zaplatené dane  poskytnúť vzdelávanie, kultúru, šport, 

modernizovať dopravu. Na úvod dňa problematiku finančnej 

gramotnosti z oblasti daní, inflácie a riadenia osobných financií 

deviatakom priblížili pán František Šoltýs a pán Peter Motýľ z OVB 

odbornou prezentáciou i osobnými skúsenosťami z finančného sveta. 

Finančné vedomosti získané počas dňa si deviataci neskôr overovali 

pri riešení prípadovej štúdie „Rodina platí dane“ a finančného pexesa. 

Pri vypracovaní  mohli využívať pomoc „finančných poradcov“, 

ktorými boli študenti študijného odboru manažment regionálneho 

cestovného ruchu a ekonomického lýcea. Najúspešnejšou základnou 

školou pri riešení prípadovej štúdie bola Základná škola sídlisko 

Vinbarg a pri riešení pojmového pexesa  Základná škola B. Krpelca. 

Úspešní boli všetci. Každý tím základnej školy pracoval svedomito, s 

nadšením a zápalom pre vyriešenie úloh. Dnešný deň finančnej 

gramotnosti ukázal, že  dnešní mladí ľudia  majú záujem byť finančne 

gramotní a rozumieť svetu financií.   

 

d) Mimo priestorov školy 

- slávnostné prijatie študentov prvých ročníkov na Mestskom úrade v 

Bardejove  dňa 8. 11. 2019 a slávnostná imatrikulácia študentov na 

Mestskom úrade Bardejov (I.A, I.H, I.C, I.E) s doplnkovým 
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programom v telocvični HAJA – organizátormi boli III.A trieda, Ing. 

Mačejová a TU 1. ročníkov, 

- Športová hala Mier Bardejov privítala 27. 11. 2019 stredné odborné 

školy a žiakov základných škôl na Burze informácií 2019. Program 

burzy bol zameraný na rozšírenie prehľadu a informácii potrebných pri 

rozhodovaní sa o výbere povolania, možnostiach štúdia ako ceste k 

naplneniu cieľa, ktorým by malo byť nielen úspešné uplatnenie sa na 

trhu práce, ale i možnosť vlastnej sebarealizácie vo vybratej profesii. 

Aj naša škola prijala pozvanie na túto akciu. Počas nej študenti 

predviedli žiakom základných škôl svoje vedomosti, zručnosti, 

záujmové činnosti a rôzne súťaže, čím im priblížili obsah štúdia v 

jednotlivých študijných a učebných odboroch. Žiaci základných škôl 

sa zaujímali o podnikateľské aktivity cvičnej firmy GalaAgency s. r. 

o., ktorá pracuje v rámci študijného odboru ekonomické lýceum, o 

stravovanie a pohybové programy športovcov študijného odboru 

poradenstvo vo výžive, o baristické a barmanské umenie študentov 

študijného odboru hotelová akadémia a ochutnávali rôzne pochúťky 

našich kuchárov s príjemnou obsluhou našich čašníkov. 

- Účasť na prezentácii školy medzi deviatakmi ZŠ a na rodičovských 

združeniach rodičov deviatakov ZŠ. 

 

2. Súťaže 

a) Olympiády 

- 30. ročník školského kola olympiády v anglickom jazyku sa konal 13. novembra 

2019. 13 žiakov zo všetkých ročníkov súťažili spolu v rámci jednej kategórie 

2D, kde preukázali nielen svoje vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby či 

čítania s porozumením, ale naplno prejavili aj svoje konverzačné schopnosti. 

Umiestnenie: 

1. miesto Tibor Havír, III. H 

2. miesto Šimon Knap, III. A 

3. miesto Klaudia Karolová, I. A 

- dňa 26. 11. 2019 sa konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku (30. 

ročník). Na olympiádu v NJ sa prihlásilo 15 žiakov a súťažili v kategórii 2D. 

Žiaci sa počas dopoludnia popasovali s mnohými úlohami, ako počúvanie s 

porozumením, čítanie s porozumením a gramatickým testom. Po krátkej 

prestávke sme pokračovali popisom obrázkov na aktuálnu tému: 

„Prvý prázdninový deň„ a viedli krátky rozhovor na tému "Počítač - môj najlepší 

priateľ - áno či nie?"  

Umiestnenie : 

1. miesto Tibor Havír III. H 

2. miesto Patrik Helmanovský V. H 
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3. miesto Simona Snaková III. A 

- dňa 16. 1. 2020 sa konalo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku v 

ktorom súťažili tí najlepší z okresov Bardejov, Stará Ľubovňa, Svidník a 

Stropkov a 16. 1. 2020 nemeckom jazyku. Ako víťaz školského kola olympiády 

v anglickom jazyku žiak Tibor Havír z 3.H reprezentoval našu školu v 

obvodnom kole, aj keď bez pódiového umiestnenia. Postup na krajské kolo sa 

mu však podaril hneď na druhý deň 16. 1., kde sa popasoval s úlohami v 

nemeckom jazyku. Tibor sa umiestnil v obvodnom kole ONJ na úžasnom 1. 

mieste. Postúpil na krajského kolo ONJ, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. 2. 2020 v 

Poprade. Druhý zúčastnený žiak na OK ONJ Patrik Helmanovský z V.H triedy 

si nezabezpečil postup do KK ONJ. 

- dňa 11. 2. 2020 sa konalo v Gymnáziu D. Tatarku krajské kolo olympiády v 

nemeckom jazyku v Poprade, našu školu reprezentoval žiak Tibor Havír z III.H 

triedy, získal 2. miesto, pg. dozor: Ing. Stajochová. 

- Súťaž Olympiáda ľudských práv je zameraná na  prezentáciu  a obhajobu 

ľudských  práv vo svete. Olympiáda mala  školské kolo kde sa zúčastnilo 11 

žiakov. V školskom kole, ktoré sa konalo 4. 12. 2019, zvíťazila žiačka III.E 

Frederika Chovancová, ktorá sa zúčastnila dňa 6. 2. 2020 krajského kola  na  

Metodickom centre v Prešove bez výrazného umiestnenia.  

 

b) Odborné – gastronomické 

- dňa 17. 10. 2019 sa na škole konal Deň zdravej výživy pri príležitosti Svetového 

dňa výživy. Jednou z aktivít podporujúcich zdravie bola prednáška Výživa 

mládeže a jej najväčšie nedostatky, ktorú sme pripravili pre žiakov ZŠ Pod 

Vinbargom a III. ZŠ. Súčasťou prednášky bola aj degustácia pokrmov 

pripravených podľa zásad správnej výživy. 

- v dňoch 23. - 24. októbra 2019 organizovala Hotelová akadémia v Prešove 27. 

ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov EUROCUP 2019. Súčasťou 

podujatia bola aj tento rok baristická zložka s medzinárodným zastúpením 

súťažiacich, ktorí pod dohľadom technickej a degustačnej komisie pripravovali 

4 espressa, 4 cappucina a 4 miešané nápoje z kávy. Baristov úspešne 

reprezentoval Michal Matisko, ktorý sa umiestnil celkovo na 5. mieste a v 

príprave cappuccina si vybojoval 4. miesto. 

- dňa 24. októbra 2019 organizovala Hotelová akadémia v Prešove 27. ročník 

medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov EUROCUP 2019. Medzi 60 

súťažiacimi sme mali dve reprezentantky našej školy. Podľa zostavených 

originálnych receptúr pripravovali nápoje aj žiačky III. H odboru hotelová 

akadémia. Jednotlivci každoročne súťažia v iných kategóriách prípravy 

miešaných nápojov.  Tento  rok súťažili v  kategórii Bartender´s choice drink a 

Fancy soft drink. Súťaž je miestom užitočnej  výmeny skúseností a príležitosťou 

prezentácie mladých barmanov z rôznych krajín Európy. Odborným garantom 

súťaže je Slovenská asociácia barmanov a odborná komisia hodnotí: písomný 
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test z oblasti barmanstva a nápojov, zloženie nápojov, vhodnosť pohárov, 

spôsob prípravy, dekorácie, oblečenie barmanov. Alžbeta Marcinová sa 

umiestnila v bronzovom pásme, Miriam Knapíková sa umiestnila v striebornom 

pásme, za školu sme získali bronzové pásmo.   

- dňa 29.10.2019 sa konala na SSOŠ Mladosť v Prešove baristická súťaž 

"SLOVAK BARISTA CUP" Junior, 5. a predposledné kolo súťaže. Michal 

Matisko získal ocenenie za najlepšiu techniku mlynčeka. 

- Správna starostlivosť o pivo je umenie  - odborníci zo spoločnosti Plzeňský 

Prazdroj Slovensko sa v rámci vzdelávacieho programu pod názvom Cervesario 

pivná akadémia rozhodli podeliť  o svoje dlhoročné znalosti. Žiaci štvrtých 

ročníkov odborov hotelová akadémia a kuchár, čašník mali možnosť vyskúšať 

si rôzne štýly a techniky čapovania, prísť do kontaktu s výčapným zariadením 

a zistiť aká dôležitá je čistota pivného skla (7. 11. 2019). 

 

c) Odborné – ekonomické 

- dôležitosť finančného vzdelávania spotrebiteľov pre získanie zodpovedného 

prístupu k financiám si uvedomuje aj manažment Národnej banky Slovenska, 

ktorý v dňoch 23. - 24. októbra pripravil už druhý ročník podujatia s názvom 

Dni finančného spotrebiteľa 2019. Do tejto aktivity sa zapojili aj študenti IV. E 

triedy ekonomické lýceum riešením kvízových otázok. Ich aktivitou v rámci 

mesiaca finančnej gramotnosti bolo absolvovanie testu finančnej inteligencie. 

Žiaci získali hodnotenie testu s výsledkom "extra trieda hotový finančný génius. 

- dňa 3. 10. 2019 sa konali aktivity projektu školy a KNB – Svetový deň 

cestovného ruchu sme si v škole aj vďaka finančnému príspevku Komunitnej 

nadácie Bardejov pripomenuli trochu netradične - súťažnou hrou Bardejovský 

streetcaching. Ide o variáciu známeho trendu v modernom cestovnom ruchu 

geocaching. Žiaci po prvom - kvízovom kole vyrazili do terénu bardejovských 

ulíc. Ich úlohou bolo čo najskôr prejsť uličkami v centre mesta, ktoré sú 

pomenované po osobnostiach, ktoré v našom meste žili a pôsobili, alebo sa tu 

narodili (Ján Andraščík, Leonard Stockel, Vojtech Keller alebo Viktor 

Miškovský). Družstvo TEAM SEBASTIÁN (ktoré tvorili študenti 3. E a 1. E) 

trasu zvládlo v najlepšom čase, získalo najviac bodov v kvízovej časti, a preto 

sa zaslúžene stalo konečným víťazom súťaže. 

- účasť na vzdelávacom programe ROZBEHNI SA ! ACADEMY (Ing. Kriššová, 

žiačka Soroková Lenka III.A, Prešov, 24. 10. 2019). 

- 23. a 24. 10. 2019 sa v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach konal 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V 4. Aj naša škola sa zúčastnila 

tohto veľtrhu s cvičnou firmou Gala Agency, s. r. o., ktorá propagovala 

produkty Farmy Busov Gaboltov, ako aj voľnočasové aktivity  usporiadávané 

v priestoroch tejto farmy. Cvičnú firmu reprezentovali žiačky 4. E triedy 

ekonomického lýcea pod vedením Ing. Gajdošovej. V celkovom hodnotení 
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medzinárodnou porotou získali  3. miesto v kategórii najlepší stánok z 

celkového počtu 24 firiem. 

- Zvládnutie náročných testov Finančnej olympiády, do ktorej sa zapojili žiaci 

III. E a III. H triedy odborov ekonomické lýceum a hotelová akadémia si 

vyžiadalo ich odbornú prípravu. Dňa 26. 11. 2019 absolvovali vzdelávací 

cyklus Finančnej akadémie zameraný na problematiku investovania a 

dôchodkového poistenia, ktoré  zrealizovala Nadácia PARTNERS pod 

hlavičkou dlhodobého vzdelávacieho projektu "Deň finančnej gramotnosti". 

- Školské kolo súťaže SIP prebehlo dňa 3. 12. 2019. Súťaž mala dve zložky – 

odpis textu na rýchlosť a presnosť a wordprocessing. Zložka odpis textu a 

rýchlosť a presnosť pozostáva z 2 kategórií – začínajúci žiaci (1. ročník vš. 

odborov) a pokročilí žiaci – ostatné ročníky vš. odborov. Zložka 

wordprocessing mala 2 časti – úprava textu a hromadná korešpondencia. 

Odpis textu na rýchlosť a presnosť: 

V 1. kategórii sa zúčastnilo 8 žiakov, a to žiaci I. A, I. E triedy. 

Umiestnenie:   

 1. Lešičková Timotea z I. E 

2. Fečaninová Emma z I. E 

3. Kanaloš Jozef z I. E triedy. 

V 2. kategórii sa zúčastnilo 22 žiakov, a to žiaci II. A, II. E, III. A, III. E,  III. 

H, IV. A, IV. E triedy. 

Umiestnenie:  

1. Kováčová Lucia z  IV. E 

2. Bogdanová Alexandra z III. E 

3. Kawaschová Sarah z II. A triedy. 

Wordprocessing: 

Súťaže sa zúčastnilo 6 žiakov. 

Umiestnenie:    

1. Knap Šimon z III. A 

2. Skoncová Michaela  z II. E 

3. Velgos Ján  zo IV. H triedy. 

- Dňa 13. 2. 2020 sa traja žiaci našej školy zúčastnili 54. ročníka krajského kola 

súťaže žiakov stredných škôl - Spracovanie informácií na počítači, ktoré sa 

konalo v Obchodnej akadémii v Poprade. Žiačka Lucia Kováčová zo IV.E  

súťažila v disciplíne písanie na počítači, ktorá je zameraná na rýchlosť a 

presnosť odpisovania textu v časovom limite 10 minút. Žiaci Michaela 

Skoncová z II.E, Šimon Knap z III.A súťažili v disciplíne wordprocessing, ktorá 

je zameraná na profesionálne spracovanie textu. Michaela Skoncová sa 

umiestnila na 4. mieste a Šimon Knap na 7. mieste.  

- Ekonomická olympiáda je najväčšia celoslovenská súťaž z ekonómie a financií, 

ktorú organizuje inštitút INESS v spolupráci s českým Inštitútom 

ekonomického vzdelávania (INEV). Má zistiť, koľko toho vedia stredoškoláci 
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o ekonómii. Súťaž má medzinárodný charakter, čo prináša možnosť porovnať 

výsledky s inými krajinami. Od 9. 12. do 13. 12. 2019 sa konali školské kolá 

Ekonomickej olympiády na Slovensku. Do tretieho ročníka Ekonomickej 

olympiády sa zapojila aj naša škola. Žiaci 3. a 4. ročníka študijného odboru 

ekonomické lýceum si tiež otestovali svoje vedomosti z ekonómie a financií. 

Testovanie trvalo 40 minút. Žiaci zodpovedali 25 otázok. Poradie študentov v 

školskom kole za jednotlivé kraje bude zverejnené na webových stránkach 

INESS. Z každej školy postúpi minimálne jeden súťažiaci /podmienkou je 60 

% úspešnosť, teda aspoň 15 bodov z 25/ a maximálne desať študentov. 

Školských kôl sa zúčastnilo približne 204 škôl z celej republiky.  

- vyhodnotenie online školského kola ekonomickej olympiády: Medzi 

najúspešnejšími riešiteľmi, v rámci školských kôl Prešovského kraja, sú aj piati 

žiaci našej školy z odboru ekonomické lýceum Juliána Beňová IV. E, Sebastián 

Hnatko IV. E, Slávka Matejková III. E, Marcela Nováková a Kamila Polčová 

zo IV. E. Postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 28. 2. 2020 v 

Prešove. Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými 

stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v 

rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. 

Ide o postupovú súťaž, súťažiaci začína v školskom kole, ak je úspešný 

postupuje do krajského kola a ďalej do finále v rámci SR. Otázky do súťaže a 

koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z 

inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej 

spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu 

ekonomického vzdelávania a Českej národnej banky. 

- dňa 28. 2. 2020 sa 5 žiakov zúčastnilo krajského kola Ekonomickej olympiády 

v PU, FEM v Prešove, pg. dozor Ing. Hüblerová. 

- dňa 9. 3. 2020 prebehlo školské kolo SOČ. 

- krajské kolo XLII. ročníka SOČ, ktoré sa malo uskutočniť dňa 27. 3. 2020 sa 

zrealizovalo dištančne elektronickou formou, administratívnym zhodnotením a 

online rozhovormi z dôvodu pandémie. V boji so silnou konkurenciou sa 

umiestnili dve práce našich žiakov na peknom 3. mieste. V odbore: 05 - Životné 

prostredie, geografia, geológia získala 3. miesto práca: "Druhá šanca pre kávu 

... druhá šanca pre Zem", ktorej autormi sú Michal Matisko z 3. H triedy a Erika 

Huňadyová z 2. C triedy. Konzultantom žiakov bola MVDr. Lenka Dubivská. 

V práci sa žiaci venovali ekologickému spracovaniu odpadu vznikajúceho pri 

výrobe a príprave kávy a šíreniu ekologickej osvety. Jedným z produktov 

žiakov bol aj ekomanuál, ktorý je k nahliadnutiu na stránke školy. 

- V odbore: 08 - Cestovný ruch, hotelierstvo gastronómia získala taktiež 3. miesto 

práca: "Osobnosti skryté v uličkách", ktorej autormi sú Františka Kundrátová z 

2. A triedy a Samuel Lenárt zo 4. A triedy. Konzultantom žiakov bola Ing. Iveta 

Michalčinová. 
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- Olympiáda podnikový hospodár je súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá 

je určená pre žiakov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického 

zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl 

zameraných na služby. Cieľom súťaže je popularizácia ekonómie ako vedného 

a študijného odboru a podpora celospoločenských snáh o zvyšovanie finančnej 

gramotnosti mladých ľudí. Súťaž je organizovaná Podnikovohospodárskou 

fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. 

- Žiaci zo IV. E - odboru ekonomické lýceum (Do súťaže sa zapojili: Lívia 

BEZÁKOVÁ, Ivana VOJTECHOVÁ, Sebastián HNATKO, Kristína 

BIROŠOVÁ, Lucia KOVÁČOVÁ, Viktória PAĽOVÁ, Katarína 

KNAPÍKOVÁ, Kamila POLČOVÁ), prejavili záujem a rozhodli sa zúčastniť 

Olympiády podnikový hospodár. Školské kolo prebiehalo v našej škole 7. apríla 

2020 formou online testu, ktorý žiaci vypracovali z domu. Úspešne olympiádu 

zvládli a do celoslovenského kola postupili: 

1. Lívia BEZÁKOVÁ 

2. Ivana VOJTECHOVÁ 

- Celoslovenské kolo Olympiády podnikový hospodár prebehlo formou 

elektronického testovania 28. apríla 2020 od 10:00 do 11:00 hod. Naše žiačky 

sa v celoslovenskom kole umiestnili na 34. a 35. mieste.   

 

d) Prírodovedné 

- zapojenie sa do testu Digitálna škola, absolvovanie hodiny informatiky 

zameranej na bezpečnosť na internete, príprava na celoslovenský test digitálnej 

inteligencie. Unietnenie školy na 27. mieste. 

 

e) Športové 

- účelové cvičenia ochrany života a zdravia pre 1. a 2. ročníky (5. 9. 2019 II. 

ročníky – II.A, II.E, 6. 9. 2019 I. ročníky – I.A, I.E, I.C, I.H, 12. 9. 2019 – II.C) 

v rámci Ochrany života a zdravia 1. a 3. účelové cvičenie. Podľa plánu 

účelového cvičenia sa uskutočnil turistický pochod, ktorý viedol cez Čerešňu 

do Bardejovských Kúpeľov. Na jednotlivých stanovištiach mali žiaci  

prednášky z topografie, zdravotníckej prípravy a civilnej ochrany. Účelové 

cvičenie splnilo svoj cieľ. Aj pri povinných aktivitách mohli triedni učitelia 

lepšie spoznať svojich žiakov a stráviť s nimi príjemný čas. 

- kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročníky (11. 9. – 13. 9. 2019) pre triedy 

tretieho ročníka III. A, III. H a III. E. Po prednáškach s témami:  

1.  Pohyb a pobyt v prírode – topografia - pán Lacek 

2. Obchodovanie s ľuďmi – nadporučíčka pani Pekáriková 

3. Civilná ochrana obyvateľstva – pán Želinský 

4. Prvá pomoc – pani Štrausová 

- nasledoval turistický pochod na Bardejovskú hať a návšteva Hasičského a 

záchranného zboru v Bardejove. Záverečný deň kurzu sa začal vyhlásením 
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požiarneho poplachu a evakuáciou školy na školský dvor. Pod dohľadom 

riaditeľky školy Ing. Heleny Ferkovej bezpečnostný technik školy Štefan Gall 

skontroloval prítomnosť všetkých žiakov a zamestnancov školy. Žiaci tretieho 

ročníka pokračovali v KOŽaZ rozdelením po triedach na jednotlivých 

stanovištiach, na ktorých riešili zadané úlohy. 

1.       Testovanie žiakov – testy z topografie, prvej pomoci, civilnej ochrany 

2.       Hod granátom na cieľ 

3.       Streľba zo vzduchovej zbrane. 

Záverečné vyhodnotenie KOŽaZ: 

Testy –    1. miesto – III.E 

                2. miesto – III.H 

               3. miesto – III.A 

Granát -  1. miesto – III.A 

                2. miesto – III.H 

                3. miesto – III.E 

Streľba -  1. miesto – III.H 

                2. miesto – III.A 

                3. miesto – III.E. 

V celkovom hodnotení:  1. miesto III. H, 2. miesto III. A, 3. miesto III. E trieda. 

Najlepšiu dochádzku na trojdňovom kurze mali triedy III. E a III. H.  

- Európsky týždeň športu 23.9.2019 – 30.9. 2019 Celoškolské športové 

aktivity:  volejbalový, futsalový,  florbalový turnaj, cestný beh okolo rieky 

Topľa, letný biatlon. 

- dňa 26. 9. 2019 sa uskutočnila okresná súťaž v cezpoľnom behu v okolí sídliska 

Vinbarg v Bardejove. Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat v zložení 

Viktória Kažimírová a Kristína Sivčová. Družstvo chlapcov Jaroslav Lizák, 

Patrik Odrobina a Timotej Čižmár. V konkurencii 8 stredných škôl okresu 

Bardejov sa Kristína Sivčová umiestnila na 2. mieste a družstvo celkovo druhé. 

Družstvo chlapcov sa umiestnilo na 4. mieste.  

- v rámci Európskeho týždňa športu usporiadala HAJA dňa  27. 9. 2019 futsalový 

turnaj O pohár riaditeľky školy pre žiakov základných škôl, na ktorom sa 

zúčastnili nesúťažne aj žiaci prvých a druhých ročníkov našej školy. Súťažná 

premiéra novej zrekonštruovanej palubovky sa vydarila. Po pekných zápasoch 

a dobrých výkonov všetkých zúčastnených si víťazstvo odniesli žiaci  IV. ZŠ 

Bartolomeja  Krpelca  pred žiakmi V. ZŠ Pod Vinbargom, na treťom mieste sa 

umiestnili žiaci VII. ZŠ Vinbarg. 

- 28. 10. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise chlapcov na SSOŠ 

Bardejov, 4. miesto (Želinský). 

- dňa 29. októbra 2019 sa na SSOŠ v Bardejove konalo okresné kolo v stolnom 

tenise dievčat. V zložení žiačok našu školu reprezentovali z odboru výživa a 

šport: Kristína Sivčová (II. A), Natália Vasiľková (III. A), Dominika Šestáková 

(IV. A), ktoré obsadili pekné 3. miesto. 
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- dňa 6. 11. 2019 sa v hale Hotelovej akadémie Jána Andraščíka uskutočnilo 

obvodné kolo vo futsale chlapcov stredných škôl,  ktorého sa zúčastnilo sedem 

stredných škôl. Naši chlapci sa prezentovali vynikajúcimi výkonmi a po 

zápasoch, v ktorých vyhrali nad SOŠ 5 : 1 a Súkromným gymnáziom 6 : 0 sa 

vo finálovom zápase stretli so Strednou priemyselnou školou a víťazstvom 6 : 

0 si vybojovali 1. miesto a postup do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v 

Prešove 12. 11. 2019. Školu reprezentovali: Marek Billy, Timotej Čižmár, 

Maroš Jarkovský, Filip Marton, Gabriel Čupka, Patrik Odrobina, Martin Rábik, 

Dominik Pivovarský, Jaroslav Lizák, Samuel Sopko a Radovan Gimecký. Dňa 

12. 11. 2019 sa v halách Hotelovej akadémie, Spojenej školy a ZŠ Sibírska v 

Prešove uskutočnilo krajské kolo vo futsale chlapcov stredných škôl, ktorého 

sa zúčastnilo dvanásť najlepších kolektívov Prešovského samosprávneho kraja. 

Naši chlapci sa prezentovali dobrými výkonmi, po zápasoch, v ktorých vyhrali 

nad Gymnáziom v Sabinove  7 : 1, remíze s Gymnáziom sv. J. Zlatoústeho 

Humenné 2 : 2 a prehre s Gymnáziom Konštantína Stropkov  0 : 2 obsadili v 

skupine 2. miesto, z ktorého  sa nám nepodarilo postúpiť do finálovej trojčlennej 

skupiny. Školu reprezentovali: Dávid Serva, Filip Marton, Jaroslav Lizák, 

Gabriel Čupka, Marek  Billy, Radovan Gimecký, Maroš Jarkovský, Dominik 

Pivovarský, Samuel Sopko  a Patrik Odrobina. 

- Mikulášsky medzitriedny turnaj o cenu riaditeľky školy sa konal dňa 6. 12. 

2019. Mikuláš, anjelik a čert prišli do telocvične na Mikulášsky volejbalový 

turnaj. Atmosféra na turnaji bola výborná, jednotlivé družstvá bojovali medzi 

sebou o postup do finále, ale víťazom sa mohlo stať len jedno družstvo. 

Zvíťazilo družstvo zo IV. A triedy, na druhom mieste skončilo družstvo z II. A, 

na treťom mieste družstvo z V. H triedy. Víťazi turnaja boli odmenení sladkou 

odmenou. 

- Dňa 12. 12. 2019 sa na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove uskutočnil  

tradičný Vianočný volejbalový turnaj dvojíc, v ktorom nás reprezentovali 

žiačky Viktória Kažimírová, Viktória Lešičková a Kristína Sivčová z II. A a 

žiaci Marek Herstek a Patrik Helmanovský z V. H triedy. V napínavých 

súbojoch sa chlapcom nepodarilo umiestniť na popredných miestach. Dievčatá 

si počínali veľmi dobre a po peknej hre sa umiestnili na krásnom 3.mieste. 

- V dňoch  13. 12. 2019 a 16. 12. 2019 sa v Bowling clube Bardejov uskutočnilo 

Okresné kolo žiakov stredných škôl v bowlingu. Našu školu reprezentovali 

žiaci: Lenka Soroková, Andrea Fecková z III. A triedy, Ľuboš Lipták, Maroš 

Jarkovský z II. A triedy, Gabriel Čupka zo IV. A triedy a Sebastián Hnatko zo 

IV. E triedy. Po veľmi dobrých výkonoch sa žiačka Andrea Fecková umiestnila 

na krásnom III. mieste a z chlapcov si tiež vybojoval III. miesto Gabriel Čupka. 

Najlepší výsledok dosiahol Sebastián Hnatko zo IV. E triedy, ktorý si vybojoval 

I. miesto a postúpil na krajské finále v bowlingu do Prešova. Dňa 19. 12. 2019 

sa konalo krajské kolo v bowlingu v Prešove, zúčastnený Sebastián Hnatko 

nezískal popredné umiestnenie. 
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- dňa 13. 2. 2020 sa uskutočnilo v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v 

Bardejove okresné kolo v bedmintone žiačok a žiakov stredných škôl. V 

kategórii žiačok nás reprezentovali: Kristína Sivčová a Katarína Hudačková z 

triedy II. A, študijného odboru výživa a šport, ktoré sa umiestnili na 1. mieste a 

zabezpečili si postup na krajské kolo, ktorého sa zo zdravotných dôvodov 

nezúčastnili. V kategórii žiakov nás reprezentovali: Kristián Kekeľ a Gabriel 

Čupka z triedy III. A, IV. A, študijného odboru výživa a šport, ktorí sa 

umiestnili na 4. mieste. 

- 27. 2. 2020 sa uskutočnilo v priestoroch  Mestskej športovej haly Mier v 

Bardejove obvodné kolo vo florbale žiačok stredných škôl. Našim dievčatám sa 

po dobrých výkonoch a veľkej bojovnosti  podarilo umiestniť na 1. mieste a 

postupujú na krajské kolo v Prešove. 

- 28. 2. 2020 sa uskutočnilo v priestoroch  Mestskej športovej haly Mier v 

Bardejove obvodné kolo vo florbale žiakov stredných škôl. Našim chlapcom sa 

po dobrých výkonoch a veľkej bojovnosti  nepodarilo umiestniť na popredných 

miestach. Ďakujeme a gratulujeme za úspešnú reprezentáciu školy. Školu 

reprezentovali: Tibor Gurský, Matej Horňák, Ľuboš Lipták, Radovan Gimecký, 

Dávid Serva, Kristián Kekeľ, Patrik Odrobina, Tomáš Valenga, Marek Billý, 

Richard Keselica, Marek Herstek, Patrik Helmanovský.      

 

f) Kultúrne 

- dňa 18. 9. 2019 navštívili žiaci HAJA zábavno-náučné podujatie Európsky deň 

jazykov organizované Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach. Prihlásení študenti z tried IV. H, II. A, IV. E si najprv v sprievode 

ambasádorov UPJŠ prezreli inšpirujúce priestory univerzitnej knižnice, 

kaviarne i televízneho a filmového ateliéru, a následne sa presunuli do hlavnej 

budovy fakulty Platón, kde prebiehali zábavné interaktívne aktivity formou 

workshopov. Žiaci si mohli preveriť svoje znalosti v angličtine, nemčine, 

chorvátčine, francúzštine, taliančine, španielčine aj slovenčine absolvovaním 

vedomostných kvízov, hier a iných aktivít priamo s vyučujúcimi katedry, dňa 

sa 26.septembra 2019 vo vestibule školy pripomenul význam štúdia cudzích 

jazykov pripravenými panelmi vo svetových jazykoch, vyučujúcich sa na našej 

škole. 

- rok 2019 je venovaný významnej osobnosti našich dejín M. R. Štefánikovi. Pri 

tejto príležitosti  škola pripravuje rôzne aktivity, na ktorých sa žiaci majú 

možnosť zoznámiť s týmto velikánom. Dňa 3. 10. 2019 žiaci z tried II. E, II. A, 

III. A navštívili Okresnú  knižnicu D. Gutgesela, ktorá v spolupráci s nadáciou 

M. R. Štefanika pripravila výstavu. Po prezretí jednotlivých panelov z jeho 

života a činnosti sa presunuli do čítarne, kde im bol premietnutý dokumentárny 

film Štefánik, neuveriteľný osud, ktorý poukázal na prínos tohto velikána aj pre 

našu generáciu. Dňa 11. 10. 2019 sa uskutočnila ďalšia aktivita súvisiaca s  

rokom M. R. Štefánika. Žiačky 3. A triedy v spolupráci s vyučujúcimi 
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slovenského jazyka a literatúry si naštudovali rozhlasové pásmo, ktoré túto 

osobnosť predstavilo z viacerých pohľadov. Zaoberali sa detstvom a 

mladosťou, vedeckou kariérou, vojenskou kariérou, cestovateľstvom  a 

organizátorkou činnosťou Štefánika pri zakladaní Československej národnej 

rady. Pripomenuli si pamätník na Bradle, kde je Štefánik pochovaný a okolnosti 

jeho tragickej smrti. Súčasťou aktivity je aj panel Rok M. R. Štefánika, ktorý 

bude dlhodobo k dispozícii ako súčasť výuky v rámci viacerých predmetov.  

- Počas hodiny literatúry žiaci III. E využili projektové vyučovanie, v rámci 

ktorého dôkladne vyhľadali, spracovali dostupné textové informácie, z ktorých 

využili podstatné informácie a tie použili vo svojich prezentáciách, v ktorých 

predstavili detstvo, mladosť, kariéru a tragickú nehodu M. R. Štefánika. Kto to 

bol? Čo urobil, čím sa preslávil? Ako žil a o čo sa zaujímal? Reč je o letcovi, 

generálovi, ministrovi vojny, o osobnosti, ktorá pozmenila a bola zapísaná do 

našich dejín. Cieľom tohto vyučovania bolo, aby sa žiaci aktívne zapojili do 

poznávacieho  procesu, čo bolo vidieť pri diskusii a vo vlastnej tvorbe. 

- posledný októbrový týždeň prebiehala zážitková výučba spojená s vyrezávaním 

tekvíc. Na hodinách angličtiny sa žiaci realizovali nielen po umeleckej stránke, 

ale dozvedeli sa aj veľa zaujímavostí o histórii jesenného sviatku, ktorý siaha 

až 2000 rokov dozadu na územie dnešného Írska. Z náučného videa v anglickom 

jazyku zistili, že Halloween sa na Slovensku neoslavuje najmä kostýmami a 

zbieraním sladkostí, ale dlhoročnou tradíciou spojenou so Sviatkom Všetkých 

svätých, ktorý si pripomíname 1. 11., ako aj Dušičkami, kedy 2.11. spomíname 

na našich zosnulých. Táto aktivita teda priniesla žiakom nielen množstvo 

zábavy a dobrej nálady, ale aj nové poznatky o vlastnej histórii a slovnú zásobu 

v cudzom jazyku. 

- 29. 10. 2019 knižnica školy ožila nebývalým ruchom. V rámci medzinárodného 

dňa školských knižníc sa tu konalo podujatie venované 145. výročiu narodenia 

Jozefa Gregora Tajovského. Študenti s pomocou vyučujúcich pripravili 

prezentáciu o živote a tvorbe tohto realistického spisovateľa spojenú s 

umeleckým čítaním Tajovského poviedok a ukážkami dramatickej tvorby. 

Priestory knižnice boli zaplavené svetlom sviečok a vôňou čaju. Atmosféra ako 

stvorená na stretnutie s literatúrou. Účinkujúci si okrem premiéry užili aj 

reprízu, pretože prezentáciu navštívilo dvakrát po tridsať študentov prvých a 

druhých ročníkov, ktorí napriek dosť smutným textom vydržali program 

pozorne a so záujmom sledovať od začiatku až do konca. Ukázalo sa, že 

kvalitne pripravené podujatie môže do knižnice priviesť aj mladých ľudí. 

- v posledný októbrový týždeň sa žiaci školy v rámci hodín anglického jazyka 

vybrali po stopách Andyho Warhola. Bol to známy predstaviteľ umeleckého 

smeru pop art, ktorého rodičia pochádzajú z Medzilaboriec, a ktorý žil v USA. 

Žiaci sa zoznámili s jeho maľbami a dozvedeli sa aj zaujímavé informácie z 

jeho života, čo určite zužitkujú pri ústnej maturitnej skúške. Veľmi ich zaujala 
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aj vosková figurína v životnej veľkosti. Výstava sa konala v Hornošarišskom 

osvetovom stredisku, ktoré je v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

- v súvislosti s výročím nežnej revolúcie sa žiaci III. H a III. A zúčastnili besedy 

pod názvom Za železnou oponou, ktorá sa konala 6. novembra v 

Hornošarišskom osvetovom stredisku. Besedu zorganizovali dve mladé 

zcestované dámy, ktoré sa po rokoch života v zahraničí vracajú späť na 

Slovensko, aby dokumentovali históriu, ktorá bola kedysi ukrytá za „železnou 

oponou“. Žiakom ponúkli pohľad na udalosti pred rokom 1989 a veľmi 

zaujímavým momentom bola online diskusia, do ktorej sa žiaci mohli zapájať 

priamo počas besedy.  

- Zážitkové vzdelávanie: na hodine angličtiny pripravili žiaci I. H zaujímavý 

panel s názvom "Autumn Poetry" - Jesenná poézia. Zamerali sa na základnú 

slovnú zásobu, ktorú so sebou jeseň prináša, ako aj pokročilejšie frázy v 

citátoch, metaforách, idiomatických výrazoch, básničkách a receptoch. Výstavu 

napokon doplnili vlastnými kresbami a umožnili tak okoloidúcim v školskom 

vestibule rozširovať svoje jazykové vedomosti príjemným a originálnym 

spôsobom.  

- Súťaž Olympiáda ľudských práv je zameraná na  prezentáciu  a obhajobu 

ľudských  práv vo svete. Olympiáda mala  školské kolo kde sa zúčastnilo 11 

žiakov. V školskom kole, ktoré sa konalo 4. 12. 2019, zvíťazila žiačka III.E 

Frederika Chovancová, ktorá sa zúčastnila dňa 6. 2. 2020 krajského kola  na  

Metodickom centre v Prešove bez výrazného umiestnenia. 

- V priestoroch Okresnej knižnice Davida Gutgesela sa dňa 28. februára 2020 

konal 53. ročník okresnej súťaže v prednese poézie a prózy Vansovej 

Lomnička. Naša škola je dlhoročným účastníkom tejto súťaže. V tomto roku sa 

na súťaž pripravovali dve recitátorky. Ani jedna z nich sa neumiestnila medzi 

prvými tromi. 

- dňa 5. 2. 2020 si 11 maturantov preverilo úroveň svojich vedomostí zo 

slovenského jazyka a literatúry v generálnej skúške elektronickou formou, nikto 

z nich sa nerozhodol vykonať ostrú MS zo SJL elektronickou formou 

- 21. február je Medzinárodný deň materinského jazyka. Tento dátum ustanovilo 

UNESCO v roku 1999 a odvtedy sa slávi po celom svete. Pri tejto príležitosti 

sa konalo podujatie - literárno-vzdelávacie pásmo pripravené pri príležitosti 

Medzinárodného dňa materinského jazyka v podaní študentov našej školy v 

dôstojných priestoroch školskej knižnice dňa 21. februára 2020. Zúčastnili sa 

ho študenti končiacich ročníkov, aby si pred maturitnou skúškou zrekapitulovali 

svoje vedomosti z dejín jazyka. 

3. Kurzy  

- v čase od 7. 10. – 10. 10. 2019 sa uskutočnil baristický kurz organizovaný 

Akademy of coffee. Žiaci sa učili pripravovať kávové nápoje, nastavovať 

mlynček a samozrejme aj sanitačné postupy. Po záverečnom teste a príprave 
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určeného kávového nápoja obdržali certifikáty. Najaktívnejší žiaci boli ocenení 

kávovými balíčkami. 

- v termíne od 27. 1. – 31. 1. 2020 sa 39 žiakov 1. ročníkov zúčastnilo lyžiarskeho 

kurzu v Ždiari. Príjemné prostredie nám pripravili v penzióne Jánošík, kde sme 

strávili pekné chvíle mimo svahu, lyžovanie prebiehalo v lyžiarskom stredisku 

SKI Strednica. Lyžiarsky výcvikový kurz splnil všetky ciele a očakávania. 

 

4. Junior Achievement Slovensko 

- 29. 4. 2020 - žiaci III. E triedy, odbor ekonomické lýceum sa zapojili do 

webinára organizovaného jaslovensko.sk – Ako sa zo záľuby stane podnikanie. 

 

5. Besedy a prednášky (aj s odborníkmi z praxe) 

- dňa 24. septembra 2019 navštívili prváci z odborov manažment regionálneho 

cestovného ruchu a druháci ekonomického lýcea Židovské Suburbium. Ide o 

tradičnú aktivitu  Pán Hudák žiakov sprevádzal celým komplexom židovských 

stavieb, veľmi zaujímavo, ale aj so zármutkom v hlase rozprával o vyhladzovaní 

nielen bardejovských židov a poskytol žiakom informácie, ktoré v učebniciach 

nenájdu. Žiaci odišli s dôležitým posolstvom, a to nielen zachovávať naše 

kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie, ale hlavne, aby sa nezmyselné 

vyvražďovanie ľudí už nikdy viac neopakovalo.   

- dňa 8. 10. 2019 sa uskutočnila prednáška Drogová pasca "Môže sa to stať aj 

tebe" s nadporučíčkou Kvetoslavou Pekaríkovou z OR PZ Bardejov pre žiakov 

I. A, I. H a II. A triedy, informovala o drogovej problematike a následne 

prezentovala filmový dokument „Drogová pasca“ /môže sa to stať aj tebe/. V 

závere diskutovala so žiakmi o nežiadúcich vplyvoch drogovej závislosti a jej 

dopadu na život človeka a jeho blízke okolie.  

- dňa 10. 10. 2019 nadporučíčka Kvetoslava Pekariková z OR PZ Bardejov v 

triede I. E a III. A prednášala a diskutovala so žiakmi na citlivú tému 

kyberšikany a šikany medzi mladými ľuďmi. Prednáška bola veľmi pútavá a 

doviedla žiakov k zamysleniu sa nad danou problematikou. 

- dňa 22. 10. 2019 sa uskutočnila v spolupráci s CPPPaP prednáška na tému 

"Zvládam nové zmeny" s pani Mgr. Benkovou-Rybárovou pre žiakov z I. H a 

I. E triedy. 

- 28. 10. 2019 sa uskutočnila prednáška s pracovníčkou RÚVZ pani Mgr. 

Müllerovou pre žiakov z II. A triedy tému "Poruchy príjmu potravy", počas 

ktorej sa žiaci dozvedeli nové informácie o vzniku obezity, cukrovky, anorexie 

a bulímii. 

- dňa 29.10. 2019 sa uskutočnila prednáška pre žiakov II.E s pracovníčkou 

CPPPaP Mgr. M. Kukulskou „To všetko z lásky“ o domácom násilí. Žiaci sa 

dozvedeli, že existuje psychické násilie, ktorým viac trpia muži a fyzické, 
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ktorým trpia ženy. Mgr. M. Kukulská žiakom porozprávala, že domáce násilie 

je trestný čin. Ak máme podozrenie na násilie, mali by sme podať trestné 

oznámenie, a tak obeť povzbudiť, aby o násilí hovorila, aby neospravedlňovala 

násilie partnera. Upozornila ich na varovné signály, ktoré vysiela partner, napr. 

neprimeraná žiarlivosť, majetníckosť, zákazy, rozkazovanie. Inšpirujúce boli 

návrhy na odstránenie násilia, napr. nebyť ľahostajní, nezľahčovať takúto 

situáciu a netolerovať žiadnu formu násilia. Obsah výchovy k manželstvu a 

rodičovstvu sa realizuje vo vyučovaní viacerých predmetov a vychádza z 

Koncepcie Výchovy k manželstvu a rodičovstvu.  

- ďalšou prednáškou vychádzajúcou z tejto koncepcie je pomáhať deťom a 

mládeži uvedomiť si, "že príprava na rodinný život nie je menej dôležitá ako 

príprava na povolanie a poskytnúť jej účinnú pomoc" - dňa 29. 10. 2019 sa 

uskutočnila pre žiakov IV. E, IV. C a V. H beseda s Mgr. S. Benkovou-

Rybárovou. Žiaci sa dozvedeli, aký dôležitý je význam harmonického 

manželstva pre zdravý vývoj dieťaťa, vysvetlila im význam dodržiavania 

vernosti v manželstve - tolerancia, vzájomné pochopenie, pomoc, zdôraznila 

zodpovednosť rodičov  za výchovu dieťaťa, porozprávala im o príčinách a 

dôsledkoch rozpadu partnerstva a ako rozpad manželstva negatívne vplýva na 

deti. 

- v dňoch 5. 11. a 6. 11. 2019 pracovníci finančnej skupiny OVB Slovensko 

zrealizovali dni finančnej gramotnosti, ktorých mottom bolo: „Finančné 

vzdelávanie – cesta k Vašej finančnej nezávislosti.“ Študenti štvrtých a piatych 

ročníkov (IV.A, IV.E, V.H, IV.H) získavali zručnosti potrebné pre investovanie 

na finančnom trhu, pre získanie hypotekárnych úverov. Spoločne spoznávali 

riziká, ktoré sú na finančnom trhu a ich dôsledky, ktoré sa premietajú do 

osobných financií prostredníctvom hry „Finančná sloboda.“ Hra simulovala 

reálne životné situácie, ktoré majú negatívny, ale aj pozitívny vplyv pre 

manažovanie osobných financií v reálnom živote. 

- 20.11.2019  - IV. E Prednáška miestne dane a VZN mesta Bardejov  - Ing. 

Nemec. 

- žiaci I. a II. E triedy odboru ekonomické lýceum boli dňa 12. 11. 2019 súčasťou 

webinara o inováciách v podnikaní, ktorého cieľom bolo motivovať žiakov cez 

praktické príklady úspešných mladých ľudí v podnikaní. Hlavným rečníkom 

bol pán Tomáš Krajčovič ako Marketing and Founder Profit365 Academy. Live 

prednáška bola spojená aj s online besedou.   

- 19. 11. 2019 bol študentom tretích a vyšších ročníkov odprezentovaný 

motivačný videoshot projektu "ROZBEHNI SA". Projekt podporuje startup-y 

študentov stredných škôl a v rámci prezentácie im odovzdali informácie o 

možnostiach, ktoré projekt ponúka. Cieľom je, aby si študent vytvoril vlastný 

podnikateľský zámer a zároveň vytvoril tzv. "ťahák" pre jeho rozbehnutie sa v 

reálnom podnikateľskom prostredí. 



 

34 

 

 

 

 

 

- žiaci štvrtých ročníkov (IV.A – 18. 11. 2019, IV.E – 18. 11. 2019, IV.C – 29. 

11. 2019) a V. H triedy (29. 11. 2019) sa zúčastnili prednášky Úspešný začiatok 

kariéry s Mgr. K. Harňákovou, riaditeľkou CPPPaP. Žiaci sa dozvedeli, ako 

správne zvládnuť pracovný pohovor do nového zamestnania, ako sa správne 

podáva ruka pri pozdrave, poďakovaní, kedy je vhodné tykanie a kedy zase nie 

- kto, kedy ho prvý navrhuje, ako spoznať človeka podľa jeho správania - postoj, 

mimika tváre, gestá. 

- seminár o zahraničnej praxi - dňa 20.11. 2019  sa konal seminár o zahraničnej 

praxi. Starší žiaci zo IV. H a V. H triedy prezentovali svoje skúsenosti a zážitky, 

oboznámili mladších spolužiakov s podmienkami na praxi v Nemecku, 

Taliansku a Chorvátsku. Odpovedali na zaujímavé otázky, ktoré sa týkali práce, 

pracovnej doby, jazykových znalostí a prínosu pre budúcnosť každého 

hoteliera. Tí starší si už uvedomujú, že dvere do Európy sa dajú otvoriť a 

poznávať len znalosťou cudzieho jazyka a pracovitosťou. 

- dňa 20. 11. 2019 s konala prednáška o miestnych daniach a poplatkoch s Ing. 

Nemcom z MsÚ Bardejov pre III.E triedu. 

- uskutočnená prednáška na tému ochrany lesov a životného prostredia s 

predstaviteľov OZ VLK p. Leškom dňa 22. 11. 2019 pre I.A, I.E, I.H, I.C triedu. 

- prednáška na tému násilia páchaného na ženách: dňa 25. 11. 2019 pani npor. 

Pekariková z PZ v Bardejove uskutočnila prednášku pre študentky z III. E, IV. 

E, IV. a V. H triedy na tému "Násilie páchané na ženách". 

- Schválenie VZN v priamom prenose alebo vyučovanie zážitkom - všeobecné 

záväzné nariadenie alebo skrátene VZN, je právna norma vydávaná orgánom 

samosprávy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace 

na území daného samosprávneho celku. Ako prebieha proces jeho schválenia si 

v priamom prenose mohli pozrieť žiaci IV. E triedy odboru ekonomické 

lýceum, účasťou na zastupiteľstve mesta, ktoré sa konalo 26. 11. 2019. V rámci 

hodiny Praktikum z daňovej sústavy si mohli overiť svoje teoretické vedomosti 

priamo v praxi. 

- dňa 21. 11. 2019 sa  v  Metodicko-pedagogickom centre v Prešove konala 

„Konferencia pre ŽŠR 2019“, na ktorej sa zúčastnili žiačky: Lenka Soroková, 

žiačka III. A a Slávka Bučková, žiačka III. H triedy. Programom konferencie 

bola séria neformálnych prednášok: Odvaha pre budúcnosť, Ako nás členstvo 

v SP PSK namotivovalo, Vzdelávať možno aj rovesníkov, Moderné online 

nástroje v práci s mládežou. Ďalším bodom programu boli voľby do 

Stredoškolského parlamentu PSK a vyhlásenie výsledkov volieb do SP PSK. 

Konferencia pre ŽŠR 2019 bola ukončená diskusiou a spoločnou fotografiou 

členov ŽŠR. 

- Prednáška na tému smrteľnej choroby HIV/AIDS. Žiaci II. A a III. A triedy sa 

dňa 5.12. 2019 zúčastnili prednášky na tému HIV/AIDS. Prednášajúcim bol 

MUDr. Zbyňovský, ktorý žiakov informoval, že 1.12. sme si pripomenuli 

Svetový deň boja proti AIDS. Rozprával o tejto infekčnej a smrteľnej chorobe, 
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ktorou trpí veľké množstvo ľudí. Hovoril o jej príznakoch aj o tom, že najviac 

nakazených sa nachádza v Afrike a Južnej Amerike. V závere prednášky boli 

žiaci rozdelení do 3 skupín, kde mali odpovedať na vopred pripravené otázky.  

- Úspešný začiatok kariéry. Žiaci štvrtých ročníkov a V. H triedy sa zúčastnili 

prednášky Úspešný začiatok kariéry s Mgr. K. Harňákovou, riaditeľkou 

CPPPaP. Žiaci sa dozvedeli, ako správne zvládnuť pracovný pohovor do 

nového zamestnania, ako sa správne podáva ruka pri pozdrave, poďakovaní, 

kedy je vhodné tykanie a kedy zase nie - kto, kedy ho prvý navrhuje, ako 

spoznať človeka podľa jeho správania - postoj, mimika tváre, gestá. 

- Diagnostika profesionálnej orientácie študentov, ktorá pomáha pri výbere 

smeru vysokoškolského štúdia prostredníctvom psychologickej diagnostiky 

schopností a záujmov s psychológom Mgr. Tomášom Trembáčom v triedach 

III.A (9.12.2019), III.E (10.12.2019), IV.H (12.12.2019). 

- dňa 9. 12. 2019 sa uskutočnila prednáška pre I.A triedu s Mgr. Trembáčom na 

tému „Komunikácia“. 

- Projekt SIR – Social Innovation Relay, ktorý sa prostredníctvom viacerých 

aktivít snaží vytvoriť tvorivé a motivujúce prostredie pre žiakov základných a 

stredných škôl v oblasti sociálnych inovácií, v rámci webinára odprezentovala 

našim žiakom skúsená odborníčka Ing. Eva Pongrácz, PhD., z katedry 

sociálneho rozvoja a práce dňa 21. januára 2020. Prostredníctvom webinára 

žiakom priblížila tému sociálneho podnikania, oboznámili sa s pojmom sociálna 

inovácia, dobrý sociálny nápad a dozvedeli sa o možných rizikách takéhoto 

podnikania. 

- dňa 4. 2. 2020 prezentovali v COV zástupcovia Fakulty manažment PU v 

Prešove možnosti štúdia na Prešovskej univerzite, Fakulte manažmentu pre 

študentov končiacich ročníkov. 

- dňa 20. 2. 2020 prezentovala MUDr. Belovičová možnosti štúdia v odbore 

ošetrovateľstvo VŠ zdravotníctva sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 

- dňa 17. 2. 2020 IV.C, V.H – Stres a zvládanie záťažových situácií s Mgr. Benka 

– Rybárovou z CPPPaP Bardejov. 

- dňa 18. 2. 2020 pre V.H o II. a III. pilieri s pracovníkmi OVB Mgr. Motýľom a 

p. Šoltysom. 

- dňa 18. 2. 2020 pre I.C „Ako čeliť agresivite a šikanovaniu“ s Mgr. 

Pekárikovou. 

- dňa 19. 2. 2020 v Bašte premietanie filmu spojené s besedou pre II.A MRCR a 

IV.A MRCR o Iráne.  

- Dňa 21. 2. 2020 sa žiaci IV. E triedy odboru ekonomické lýceum zúčastnili 

prednášky na tému Obchodovanie s ľuďmi s Mgr. M. Kukulskou, ktorá žiakom 

porozprávala o nástrahách, ktoré číhajú nielen na mladých ľudí. Upozornila ich 

na hrozby, ktoré môžu začať nenápadným a navonok serióznym pracovným 

pohovorom, ale aj nato, že v žiadnom prípade nemajú podpísať pracovné 

zmluvy v cudzom jazyku či odovzdávať osobné doklady zamestnávateľovi. 
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Žiaci si v dokumente vypočuli príbehy ľudí, ktorí sa stali obeťami 

obchodovania s ľuďmi. M. Kukulská ich upozornila na telefónne čísla, ktoré 

majú vytočiť v núdzi.  

- Dňa 24. 2. 2020 sa konala prednáška pre IV.C „Ako čeliť agresivite a 

šikanovaniu“ s nadporučíčkou Mgr. Pekárikovou – s upozornením na dôsledky 

z páchania takejto trestnej činnosti. 

- dňa 24. 2. 2020 pre IV.E a IV.A – Stres a zvládanie záťažových situácií s Mgr. 

Benka – Rybárovou z CPPPaP Bardejov..   

- v popoludňajších hodinách dňa 28. 2. 2020 sa žiaci V.H triedy zúčastnili 

prednášky pri príležitosti Svetového dňa obezity s MUDr. Belovičovou v 

Poľsko – slovenskom dome Bardejov. 

- príprava „Zážitkového vyučovania v ANJ“ pri príležitosti dňa sv. Patrika. 
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II. PROPAGAČNÉ 

1. Publikačná činnosť 

- v miestnej a regionálnej tlači, v Bardejovských novostiach a v Ahoj Bardejov: 

- 30. 09. 2019 - Dobrovoľníci z Hotelovej akadémie 

- 28. 02. 2020 – Finančná gramotnosť na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v 

Bardejove – (+ stránka PSK) 

- 27. 7. 2020  - Úspechy a záľuby žiakov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v 

Bardejove (Králičí hop) 

- Ponuka študijných a učebných odborov – Ahoj Bardejov  

- Region press - Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko -  ponuka študijných a 

učebných odborov v školskom roku 2020/2021   

- Region press - Bardejovsko-Svidnícko-Stropkovsko -  ponuka pomaturitného 

štúdia na škole v školskom roku 2020/2021   

- relácie odvysielané v Ahoj Bardejov:  

Deň otvorených dverí,  

Finančná gramotnosť,  

Reprezentačný ples,  

Volejbalový turnaj. 

- relácie odvysielané v BTV:  

14. 4. 2020 – Karanténa, 

27. 4.  2020 – Karanténa, 

Burza informácií, 

Dni Dobrovoľctva, 

Maturitné skúšky, 

Telocvičňa, 

Úcta k starším. 

 

2. Informačno-propagačné ponuky  

- Reklama Hotelovej akadémie J. Andraščíka   

- Informačné slovné a fotodokumentačné propagačné matariály 

- Príprava panelov:  študijné odbory, kurzy                                                                                             

- Brožúra – charakteristika študijných odborov 

- propagačné tabule na DOD 

- ponuka Ľudovej jedálne a Jedálne Pod Vinbargom 

 

3. Informačné, slovné a fotodokumentačné propagačné materiály (Reklamné letáky 

o škole) 

- Podklady do BTV  

- Pozvánka na DOD  a reprezentačný ples HA JA v Bardejovských novostiach  

- Vianočné blahoželanie HAJA  
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- inovovaná brožúra o štúdiu na Hotelovej akadémii J. Andraščíka v slovenskom 

jazyku 

- inzeráty o odboroch školy 

4. Webová stránka školy – www.habj.edupage.org 

- je pravidelne dopĺňaná novými informáciami 

 

5. Fotodokumentácia  

- z uskutočnených akcií fotodokumentáciu zabezpečuje Mgr. Kvetoslava 

Čuláková: otvorenie školského roka 2019/2020, seminár o pive, celoškolské 

rodičovské združenie, vianočná akadémia, baristický  kurz, prednášky, Deň 

otvorených dverí, Novoročné posedenie, školský ples, Medzinárodný deň 

materinského jazyka, Súťaž v písaní na stroji. 

 

 

6. Kronika 

- kroniku z uskutočnených akcií vedie Mgr. Kvetoslava Čuláková (120 zápisov)  

 

Vysielanie v školskom rozhlase: 

- Deň holokaustu;  

- organizovanie finančnej zbierky na pomoc nevidiacim - “Biela pastelka“;  

- Biela pastelka – rozhlasová relácia, 

- 20. 09. – Klimatický štrajk – rozhlasová relácia k životnému prostrediu, 

- Svetový deň srdca,  

-  26.09. -Európsky deň cudzích jazykov – rozhlasová relácia 

- Medzinárodný deň starších osôb; 

- Deň obetí Dukly; 

- Svetový deň duševného zdravia – výzva k účasti na celonárodnej Zbierke Dni 

nezábudiek,  

- Deň bielej palice; 

- Svetový deň potravy/výživy, 

- 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska (28. október 1918), 

- 100 rokov od prijatia Martinskej deklarácie (30. október 1918), 

- 11. 10. – Rok M. R. Štefánika – rozhlasová relácia – Duhanová, 

- 17. 10. -Deň zdravej výživy pre žiakov ZŠ – Vaľková 

- Svetový deň slobody; 

- Svetový deň diabetu; 

- Deň boja za slobodu a demokraciu; 

- Medzinárodný deň bez fajčenia; 

- Svetový deň televízie, 

- Svetový deň boja proti AIDS, 

- Deň ľudských práv; 

- Pásmo vianočných vinšov a kolied; 

http://www.habj.sk/
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- Medzinárodný deň ľudských práv 

- Novoročné priania a tradície osláv nového roka v jednotlivých krajinách sveta 

- Deň vzniku SR   

- Európsky deň ochrany osobných údajov  

- Svetový deň mlieka 

7. Deň otvorených dverí na Hotelovej akadémii J. Andraščíka 

- 11. 12. 2020 uskutočnený Deň otvorených dverí Hotelovej akadémie Jána 

Andraščíka v Bardejove, na veľmi dobrej úrovni, za početnej účasti žiakov ZŠ 

(cca 500 žiakov). 

- prezentácia študijného odboru ekonomické lýceum - podnikateľských aktivít 

a vyučovacích predmetov, Cvičnej firmy, JASR programov, Aplikovanej 

ekonómie, vyučovania účtovníctva na PC, 

- prezentácia populárnych študijných odborov (pradenstvo vo výžie), 

- prezentácia gastronomických aktivít barmanov, kuchárov, čašníkov,  študentov 

odboru hotelová akadémia, 

- prezentácia zahraničnej praxe a otvorených vyučovacích hodín z anglického a 

nemeckého jazyka, 

- ukážky z činností krúžkov: somelierskej súťaže, dekoratívne vyrezávanie do 

ovocia a zeleniny, hravé jazykové cvičenia 

- sprievodcovské slovo manažérov regionálneho cestovného ruchu, 

- naši hostia: žiaci ZŠ, rodičia a priatelia školy, absolventi našej školy, 

- barmanská šou komentovaná sprievodným slovom hotelierov, 

- ukážky slávnostného stolovania, zručnosti pri stole hosťa, ochutnávky, ukážky 

carvingu, flambovanej kávy, vystúpenia Melody, športových priestorov 

a športových aktivít žiakov školy.  
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III. CHARITATÍVNE  

1. Zbierky: 

- dňa 20.9.2019  Biela Pastelka- dobrovoľnícka činnosť pre zbierke, III.H trieda s Úniou 

nevidiacich a slabozrakých – charitatívna zbierka pre nevidiacich a slabozrakých - 

dobrovoľnícka činnosť pri zbierke. 

- dňa 14. 11. 2019 sa uskutočnila zbierka Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska, 

žiačky Soroková Lenka, Kristína Purdešová (III.A VaŠ) v škole a v OD Tesco 

Bardejov vyzbierali cca 89 EUR. 

- týždeň dobrovoľníctva na HAJA: v čase od 16. – 22. septembra 2019 prebieha Týždeň 

dobrovoľníctva 2019. Počas tohto týždňa si škola mohla vybrať z množstva 

dobrovoľníckych aktivít, v rámci ktorých môžeme nezištne pomôcť jednotlivým 

organizáciám. Žiačky 4. H triedy odboru hotelová akadémia Emília Vujčíková, 

Miroslava Špiková a Klaudia Korbová strávili pondelkové dopoludnie s klientami 

Domova sociálnych služieb sv. Egídia v Bardejove, kde spoločne pripravovali 

palacinky plnené jablkovou, tvarohovou, orechovou a čokoládovou plnkou a upiekli 

spolu mrkvovo–orechový koláč. Palacinky si klienti DSS mohli za pomoci dievčat 

upiecť, naplniť ľubovoľnou plnkou a ozdobiť. Takéto maškrty mohli hneď aj 

ochutnať. Dňa 20. 9. 2019 sa študenti IV. A, IV. E, IV. C a V. H triedy v spolupráci 

so svojimi triednymi učiteľmi, vyučujúcimi telesnej a športovej výchovy a v 

spolupráci s mestom Bardejov, rozhodli pokračovať v Týždni dobrovoľníctva úpravou 

a vyčistením okolia historicko-kultúrnej pamiatky Bardejovskej Kalvárie.  

- Deň duševného zdravia - celonárodná zbierka „Modrá nezábudka! - organizovaná 

Ligou za duševné zdravie od 29.9. - 3.10.2019. 

- Pomoc pri starostlivosti o repatriantov v karanténnom stredisku na škole sa zapojili 

pani učiteľka Ing. Galina Stajochová so sestrou a žiačka IV.H Emília Vujčíková. 

2. Návštevy  

- žiaci štvrtých ročníkov odborov hotelová akadémia a manažment regionálneho 

cestovného ruchu spolu so súborom Melody dňa 17. 10. 2019 navštívili zariadenie pre 

seniorov Antic, aby prejavili klientom úctu a potešili ich pri príležitosti mesiaca úcty 

k starším. Vyjadrili presvedčenie, že starší ľudia sú dôležití pre svoje neoceniteľné 

skúsenosti a životný elán, ktorý mladým ľuďom často chýba, a preto sú pre nich stálym 

zdrojom inšpirácie. Do svojho programu žiaci zaradili dva bloky ľudových piesní a 

báseň o plynutí života. Nasledoval kvíz, v ktorom si klienti spolu s našimi žiačkami 

mohli zaspomínať na čas strávený v školských laviciach a pripomenúť si významné 

osobnosti, udalosti či pamiatky mesta Bardejov. V závere príjemného stretnutia žiaci 

odboru hotelová akadémia ponúkli prítomným punč, ktorý sami pripravili a so želaním 

zdravia a ďalších príjemne strávených rokov sa s obyvateľmi Anticu rozlúčili.  

- Domov sociálnych služieb: Alia, Dúha, Antic, základných a materských škôl. 

3. Darovanie krvi 

- žiaci darovali krv v rámci Vianočnej študentskej a Valentínskej kvapky krvi a 

v nevyhnutných prípadoch. 
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IV. KULTÚRNE 

1. Melody – hudobno-tanečné zoskúpenie: 

- práca s dievčatami v hodobno – tanečnej školskej skupine (I.A trieda až V.H 

trieda ), zabezpečovanie programu: 

- dňa 9.12.2019 vystúpili dievčatá z Melody s vianočnými koledami a 

programom, čím vyčarovali slávnostnú atmosféru Rozprávkových Vianoc v 

poľsko-slovenskom dome, ktoré organizovala Únia žien v Bardejove. 

- DOD, 

- októbrové vystúpenia v Dome seniorov,  

- dňa 19. 12. 2019 sa študenti po vyučovaní rozlúčili so starým  kalendárnym 

rokom výborne pripraveným programom - Vianočná akadémia, ktorý 

zorganizovali PhDr. Duhanová a žiaci končiacich ročníkov a hudobno-

tanečného krúžku Melody, 

- 11. reprezentačný ples – vystúpenie Melody (24. 1. 2020), 

- dňa 12. 2. 2020 Melody sprevádzali vyhlasovanie Najúspešnejšieho športovca 

PSK za rok 2019.   

 

      2. Návštevy divadelných a kultúrnych predstavení:  

- pri príležitosti 30 výročia Nežnej revolúcie sa uskutočnil program PSK v DJZ 

v Prešove, účasť 4 žiakov III.A MRCR a pedagogický dozor Michalčinová 

(14.11.2019). 

- 26. 11. 2019 sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili na 

divadelnom predstavení s názvom Remeselníci v Štátnom divadle Košice. 

Čierna komédia o veľkej prerábke malého domu sa odohrala na veľkej scéne. 

Týmto divadelným predstavením sme si zároveň pripomenuli aj 100. výročie 

založenie Slovenského národného divadla, ktoré oslavujeme tento rok. 

- dňa 3. 12. 2019 sa žiaci I.A, I.H a I-E triedy zúčastnili výchovného koncertu 

ZUŠ M. Vileca pod názvom Štedrosti Vianoc v Športovej hale Mier. 

- Boli sme súčasťou pôsobivého diela dánskej autorky. 12. decembra 2019 sa 

žiaci I. A, I. H a III. A triedy vžívali do predstavy, že by sa ich život mohol 

zmeniť na utečenecký. Herci divadla Nová scéna Dávid Hartl a Michal Candrák 

im prostredníctvom predstavenia "DOMOV, kde je ten tvoj?" ponúkli žiakom 

možnosť vžiť sa do životov ľudí, ktorí boli ťažkou politickou alebo 

ekonomickou situáciou vo vlastnej krajine nútení svoje domovy opustiť. Do 

osudov, ktoré, dúfajme, nikdy nebudú naše. Inscenácia bola obohatená o známe 

piesne a umožnila bezprostrednú blízkosť s hercami, čím žiakov naozaj zaujala. 

Po predstavení sa konala krátka beseda s pracovníkmi Migračného úradu 

Ministerstva vnútra SR a utečeneckého tábora v Humennom. 

- dňa 13. 12. 2019 sa žiaci I.A triedy zúčastnili výchovného vianočného koncertu 

SZUŠ Bardejov s názvom „Každý máme svoje meno“  (Ing. Michalčinová). 
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- dňa 25. 2. 2020 sa žiaci III. E triedy, odboru ekonomické lýceum zúčastnili 

divadelného predstavenia “Revízor” v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. 

Moderné spracovanie najslávnejšej komédie Nikolaja Vasilieviča Gogoľa sa 

žiakom mimoriadne páčilo. 

 

3. Tematické exkurzie: 

- dňa 24. septembra 2019 navštívili prváci z odborov manažment regionálneho 

cestovného ruchu a druháci ekonomického lýcea Židovské Suburbium. Ide o 

tradičnú aktivitu  Pán Hudák žiakov sprevádzal celým komplexom židovských 

stavieb, veľmi zaujímavo, ale aj so zármutkom v hlase rozprával o vyhladzovaní 

nielen bardejovských židov a poskytol žiakom informácie, ktoré v učebniciach 

nenájdu. Žiaci odišli s dôležitým posolstvom, a to nielen zachovávať naše 

kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie, ale hlavne, aby sa nezmyselné 

vyvražďovanie ľudí už nikdy viac neopakovalo.   

- dňa 17. 10. 2019 sa študenti II. A a II. E triedy zúčastnili exkurzie Dukla – 

Svidník. Prvou zastávkou exkurzie bol Pamätník československého armádneho 
zboru na Dukle, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Vyšný Komárnik 

v blízkosti štátnej hranice s Poľskom. Pri pamätníku leží vojenské pohrebisko 

– cintorín, na ktorom sú pochovaní príslušníci zboru. Ďalšou zastávkou bol 

Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku. Poslednou zastávkou tematickej 

exkurzie bolo Vojenské historické múzeum vo Svidníku, ktoré sa špecializuje 

na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska v rokoch 1914 – 1945, teda na 

dejiny 1. aj 2.svetovej vojny. Žiaci si vypočuli v ňom odborný výklad spojený 

s premietaním dvoch krátkych filmov, kde si pripomenuli 74. výročie víťazstva 

nad fašizmom a 75. výročie Slovenského národného povstania. Táto exkurzia 

sa zorganizovala aj v čase 75. výročia Karpatsko–duklianskej operácie 

(Stajochová, Hasarová, Olejárová). 

- tematická exkurzia žiakov II.E triedy dňa 6. 11. 2019 do JAS Bardejov 

(Michalčinová). 

- vybrať si vysokú školu a naštartovať svoju kariéru si mohli aj naši budúci 

maturanti. Múdrosť minulosti, poznatky prítomnosti a vzdelanie budúcnosti. Aj 

takým heslom sa niesol 13. ročník medzinárodného veľtrhu vzdelania 

PROEDUCO, ktorý sa konal 4. - 5. decembra 2019 v Steel aréne v Košiciach. 

Vybrať si vysokú školu a naštartovať svoju kariéru si mohli aj maturanti z V. 

H, IV. A, IV. E triedy. Predvianočnú atmosféru si spríjemnili aj návštevou 

vianočných trhov. 

- dňa 11. 12. 2019 sa žiaci V.H a II.A zúčastnili tematickej exkurzie Prechádzka 

"perníkovým" mestečkom v HOS Bardejov. 

- žiaci V.H triedy sa zúčastnili dňa 16. 12. 2019 tematickej exkurzie hotela 

Yazmín v Košiciach (Ing. Mgr. Kačmaríková). 

- dňa 23. – 24. 1. 2020 sa žiaci III.A MRCR zúčastnili tematickej exkurzie – 

Danubius Gastro + ITF Slovakiatour 2020 s cieľom získania aktuálnych 

informácii a trendov v gastronómii a cestovnom ruchu (pedagogický dozor 

Michalčinová). 

- Euro cup Prešov 2019, 

- Košice  - letisko,  
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- Lipovce – rodisko Jána Andračšíka, 

- zariadenia SS a CR v Bardejove a Bardejovských Kúpeľoch, 

- Exkurzia do Vojenského historického múzea vo Svidníku, 

- Exkurzia na Duklu, 

- Bardejovské Kúpele, hotel Alexander, kúpeľné hotely, 

- do Synagógy: pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu a obetí rasového násilia 

s p. Bogoľom. cieľom bolo priblíženie udalostí holokaustu z roku 1942. 

Poukázal na nebezpečenstvo holokaustu a nenávisť medzi ľuďmi. 

- TIK Bardejov, 

- návšteva kogeneračnej kotolne,  

- hypermarkety a predajne mäsa ( s cieľom rozpoznať druhy mäsa a mäsových 

výrobkov), 

- Bazilika sv. Egídia, radnica, 

- Prírodovedné múzeum, 

- Šarišské múzeum – ikony,  

- Exkurzia pre študijný odbor výživa a šport v posilňovniach v Bardejove, 

- cestovné kancelárie v Bardejove, 

- predajňa JOKER Bardejov, 

- Zlatníctvo Golden Island, 

- Elektrotechnický tovar, miesto:  obchody s elektronikou v Bardejove (Nay, 

Okay)   

- do Okresnej knižnice Dávida Gutgessela. 

 

4. Návštevy výstav, múzeí  

- Návšteva židovskej synagogy v Bardejove 

- Premietanie filmu kampane Príbehy anjelov a krátkych videí o nákaze a 

prenose vírusu HIV a o aktuálnej liečbe tohto vírusu 

- 03. 10. – návšteva Okresnej knižnice D.G. – Rok M. R. Štefánika  

- návšteva výstavy A. Warhola v HOS Bardejov – III. E  

- okresnej knižnice D. Gutgesela – M: R. Štefánik, J.G. Tajovský            

- Slovensko – poľský dom  

 

5. Nástenné noviny a panely   

- SNP  - 75. výročie 

- AKO SA UČIŤ   - metódy správneho prístupu k učeniu 

- DEŇ JAZYKOV – ČO VIEME O SLOVENČINE 

- ROK M.R.ŠTEFÁNIKA 

- ROK M.R.ŠTEFÁNIKA - príprava a realizácia rozhlasovej relácie  

- 17. NOVEMBER – významné udalosti spájajúce sa s týmto dátumom  

- ŠŤASTIE, ZDRAVIE, POKOJ SVÄTÝ   

- J.G. Tajovský – prezentácia študentov pri príležitosti výročia autora 
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- PRIPRAVUJEME SA NA HK – o histórii súťaže  

- DEŇ JAZYKOV  

- VIANOCE  

- HALLOWEEN 

- „Pýtajme si slovenské“ 

- Zdravý životný štýl 

- „Mesiac úcty k starším“ 

- Žite aktívne a zdravo“ 

- „Etické desatoro“ 

- Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu  a obchodovaniu so ženami 

a deťmi 

- Medzinárodný deň boja proti chudobe 

- Deň boja  za slobodu a demokraciu , znášanlivosť  medzi národmi 

- 30. výročie nežnej revolúcie 

- Svetový deň detí 

- Medzinárodný  deň tolerancie 

- Extrémizmus 

- Medzinárodný deň ľudských práv 

- Prevencia voči rasizmu , xenofóbii a intorelancii 

- Medzinárodný deň obetí holokaustu 

- o Histórii Rómov a Židovskej kultúry 

- Svetový deň boja proti HIV/AIDS 

- Francúzština naživo  

- Vansovej Lomnička  

- Fašiangy – zvyky, história, gastronómia 
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§ 2. ods. 1 j   

 

Údaje o zrealizovaných projektoch 

 

A. Návrhy projektov 

 Názov  projektu 

Dátum 

podania 

žiadosti 

Vyhlasovateľ výzvy 

Žiadaná 

suma  

EUR 

Schválená 

suma 

EUR 

1. 

PROGRAM 

ERASMUS + 

KĽÚČOVÁ AKCIA 

2: ŠKOLSKÉ 

VÝMENNÉ 

PARTNERSTVÁ 

UKÁŽ CO UMÍŠ 

november 

2019 

Slovenská akademická 

asociácia pre 

medzinárodnú 

spoluprácu  

Národná agentúra 

programu Erasmus + pre 

vzdelávanie a odbornú 

prípravu 

27 510 € 27 510 € 

2.  

ZVYŠOVANIE 

KVALITY 

VZDELÁVANIA NA 

HOTELOVEJ 

AKADÉMII JÁNA 

ANDRAŠČÍKA 

V BARDEJOVE 

marec 2020 

Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu 

SR, Stromová 1, 813 30 

Bratislava  

Operačný program 

Ľudské zdroje 

226 498,81€ 238 419,80 € 

 

1. PROGRAM ERASMUS + KĽÚČOVÁ AKCIA 2: ŠKOLSKÉ VÝMENNÉ 

PARTNERSTVÁ „UKÁŽ CO UMÍŠ“  

Ide o spoločný projekt Střední školy gastronomie a služeb v Novej Pake a Strednej odbornej 

školy ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka. Zameriava sa na rozvoj 

medzinárodnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a spolupráce so 

sociálnymi partnermi, budúcimi potenciálnymi zamestnávateľmi. Je to projekt pre študijné 

odbory a vzdelávanie v odbore hotelová akadémia, odbore kuchar-čašník a cieľom je zlepšiť 

úroveň kľúčových kompetencií a zručností žiakov gastronomických odborov a odborov služieb 

cestovného ruchu v súvislosti s ich uplatňovaním na trhu práce, podporou podnikavosti, 

tvorivosti a medzikultúrneho povedomia. Témou budú národné tradície a moderné trendy v 

gastronómii, od prípravy jedál a nápojov až po ich podávanie a oboznámenie sa s kultúrnym 

prostredím. 
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Bude to o mobilite učiteľov aj žiakov. Žiaci spolupracujú pod dohľadom učiteľov na danej 

téme podľa svojich študijných odborov. Základnou myšlienkou je zachytiť silné stránky škôl a 

odovzdávať skúsenosti v danej téme - pre jednotlivé témy budú v školách garanti. Mobilitu 

bude vždy navštevovať 8 žiakov a 2 pedagógovia. Mobilita pedagógov - 3 učitelia. Žiaci v 

odbore kuchár, čašník a hotelová akadémia sa budú zaoberať nasledujúcimi témami, ktoré 

povedú k zvýšenej tvorivosti a zlepšeniu kľúčových kompetencií: 

Mobility  

1. Kulinárské umenie 

2. Kulinárské tradície 1 

3. Kulinárské tradíce 2 

4. Moderné trendy v gastronomii 

5. Moderní trendy - estetika servírovánia 

6. Baristika a barmanstvo - moderné trendy podávánia nápojov 

7. Moderné trendy v súťažiach barmanov a baristov 

8. Somelierstvo - moderné trendy  

9. Moderné trendy ve výžive 

10. Medzinárodná spolupráca 

 

2. ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA NA HOTELOVEJ AKADÉMII JÁNA 

ANDRAŠČÍKA V BARDEJOVE  

Cieľom projektu je podpora zvyšovania kvality odborného vzdelávania a prípravy v prepojení 

na praktické vzdelávanie s dôrazom na čitateľskú, prírodovednú gramotnosť, jazykové, IKT 

zručnosti, finančnú gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. 

Realizácia projektu pozostáva z jednej hlavnej aktivity: "Zvyšovanie PISA gramotnosti vo 

vzdelávaní v súlade s požiadavkami trhu práce". 

Hlavná aktivita pozostáva z podaktivít:  

1. Implementácia extra hodín. Cieľom je zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s 

dôrazom na čitateľskú, prírodovednú gramotnosť, jazykové, IKT zručnosti, finančnú 

gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Extra hodiny sa 

budú vyučovať nad rámec povinných a disponibilných hodín v 5 študijných odboroch: 

Poradenstvo vo výžive, Hotelová akadémia, Ekonomické lýceum, Kuchár a Čašník a servírka.  
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2. Rozšírenie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov: Cieľom podaktivity bude 

zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových 

kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom rozvíjania čitateľskej, 

prírodovednej gramotnosti, jazykových, IKT zručností, finančnej gramotnosti vrátane 

podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia študentov. 

2.1: Pedagogické kluby: akýkoľvek projekt pri ktorom sa vyžaduje jeho udržateľnosť, si 

vyžaduje zohratý a kooperujúci pracovný kolektív, ktorý má snahu sa ďalej vzdelávať. V rámci 

pedagogických klubov pôjde o výmenu skúseností pri využívaní moderných vyučovacích 

postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní, čo bude viesť k jej zlepšeniu 

výchovno-vzdelávacieho procesu a identifikácii osvedčených pedagogických skúseností pri 

práci so študentmi. 

Ciele pedagogických klubov: 

• rozvíjať kľúčové kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom rozvíjania 

čitateľskej, jazykovej, finančnej a prírodovednej gramotnosti študentov  

• umožniť pedagógom získavať nové vedomosti a zručnosti s cieľom rozvíjania čitateľskej, 

jazykovej, finančnej a prírodovednej gramotnosti študentov  

• realizovať výmenu skúsenosti pedagógov školy z vlastnej vyučovacej činnosti 

• vykonať prieskumno-analytickú aktivitu týkajúcu sa výchovy a vzdelávania  

• stotožniť osvedčené pedagogické skúsenosti  

• uskutočniť výmenu skúsenosti pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód 

podporujúcich inovácie vo vzdelávaní  

• realizovať výmenu skúsenosti v oblasti medzi predmetových vzťahov  

• podporiť vyššiu úroveň vzdelávacieho procesu 

 

Plánované pedagogické kluby: 

1. Pedagogický klub čitateľskej gramotnosti  

2. Pedagogický klub finančnej gramotnosti  

3. Pedagogický klub prírodovednej gramotnosti 

Počet členov jednotlivých klubov: 10 členov/klub 

 

2.2: Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov: Učitelia sú hlavnými 

sprievodcami, poradcami a organizátormi učenia sa študentov. Ich základnou úlohou je 
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podporovať rozvoj a formovanie kompetencií študentov, medzi ktorými sú mimoriadne dôležité 

čitateľská, prírodovedná gramotnosť, jazykové a IKT zručnosti a finančná gramotnosť vrátane 

podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia. Ak má učiteľ na zodpovedajúcej úrovni 

študentov viesť a usmerňovať, potrebuje mať dostatok aktuálnych poznatkov z týchto oblasti. 

V rámci podaktivity „Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov“ sa pedagogickí 

zamestnanci našej školy zúčastnia školenia a medzinárodného gastronomického veľtrhu, ktoré 

sa budú konať v čase realizácie predkladaného projektu. 

B. Realizácia projektov 

 Názov  projektu 

Dátum 

podania 

žiadosti 

Vyhlasovateľ výzvy 

Žiadaná 

suma  

EUR 

Schválená 

suma 

EUR 

1. 

BARDEJOVSKÝ 

STREETCACHING 

 

máj 2019 
Mesto Bardejov – 

Komunitná nadácia  
450 € 250 € 

2. 

PROGRAM 

ERASMUS + 

KĽÚČOVÁ AKCIA 

1: VZDELÁVACIA 

MOBILITA 

JEDLOTLIVCOV 

UČÍME SA PRE 

PRAX – 

REALIZOVANÝ 

ČIASTOČNE, 

REALIZÁCIA V ŠK. 

ROKU 2020/2021 

máj 2019 

Slovenská akademická 

asociácia pre 

medzinárodnú 

spoluprácu  

Národná agentúra 

programu Erasmus + 

pre vzdelávanie 

a odbornú prípravu 

31 740 € 31 740 € 

 

1. BARDEJOVSKÝ STREETCACHING  

Projektom Bardejovský streetcaching sme skĺbili učenie  so športom a zábavou. O 

osobnostiach, ktoré v Bardejove pôsobili alebo sa tu narodili, sme zostavili prehľad týchto 

osobností do podoby malého bedekra. Šport a zábava bola ďalšou realizovanou aktivitou – 

konkrétne streetcaching, teda hľadanie bardejovských uličiek pomenovaných po týchto 

osobnostiach. Na jednotlivých zastávkach sa účastníci streetcachingu dozvedeli, kto bol Rhody, 

Keller, Stockel, Andraščík a iní.  

Cieľom projektu bolo: 
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- podporiť mimoškolské aktivity študentov 

- zatraktívniť proces učenia sa o svojom meste, jeho histórii, osobnostiach aj súčasnosti 

- prispieť k propagácii mesta a jeho osobností 

- popularizovať komunitný život v Bardejove. 

Cieľovou skupinou projektu boli: 

- študenti Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove, 

- deti základných škôl v Bardejove, 

- študenti iných stredných škôl, 

- turisti. 

Základnou motiváciou k realizácii tohto projektu bolo učenie, resp. snaha o čo najtraktívnejšie 

učenie a skĺbenie učenia sa so športom a zábavou. Ku konkrétnemu obsahu nás viedol fakt, že 

medzi dostupnými materiálmi o Bardejove (prospekty, turistické mapy a bedekre, učebnice, 

odborná literatúra, časopisy) sme nenašli žiaden taký, ktorý by sa venoval bardejovským 

osobnostiam. Teda ľuďom, ktorí v našom meste pôsobili alebo sa tu narodili. Návštevníci, ani 

samotní bardejovčania sa nedozvedia z bežne dostupných zdrojov, kto bol Miškovský, Krpelec, 

Rhody a iní, po ktorých sú pomenované niektoré bardejovské ulice a uličky. 

Príprava a realizácia projektu  

jún – september  2019  

– z rôznych zdrojov – internet, archív, osobné rozhovory, literatúra, časopisy - získané 

informácie o osobnostiach nášho mesta – z minulosti aj súčasnosti, z rôznych odvetví ľudskej 

činnosti (umenie, kultúra, šport, veda, politika) – zhromaždenie čo najviac faktov o týchto 

osobnostiach: Jozef Grešák, Andrej Sviantek, Michal Vilec, Bartolomej Krpelec, Vojtech 

Kellér, Ján Andraščík, Rhody a, samozrejme, Leonard Stockel a a David Gutgessel 

 – zmapovali sme ulice mesta a na existujúcich mapách sme vyznačili tie, ktoré sú pomenované 

po bardejovských osobnostiach, 

– zostavenie  krátkeho sprievodcu históriou a súčasnosťou mesta z pohľadu súčasných aj 

minulých osobností  v tlačenej podobe, 

– predstavenie sprievodcu verejnosti, základným a stredným školám, Turisticko – informačnej 

kancelárii Bardejov, Mestskému úradu v Bardejove a Slovensko – poľskému domu v  

Bardejove , 

október 2019 – zorganizovaná súťažná hra  BARDEJOVSKÝ STREETCACHING, teda túlanie 

alebo beh  uličkami mesta s cieľom  prejsť všetky, ktoré sú  pomenované podľa osobností z 

bedekra. 

Realizačný tím projektu bol zložený z učiteľov školy – odborník na informatiku, učiteľ 

geografie, resp. predmetu regionálny cestovný ruch, učiteľ dejepisu a zo žiakov, ktorí majú 

záujem o mesto, jeho históriu, súčasnosť a dianie v ňom. 

Príprava projektu prebiehala v rámci krúžkovej činnosti – krúžok Podnikanie v cestovnom 

ruchu, v ktorom boli prihlásení študenti odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. 

Športová časť projektu bola v réžii učiteľov telesnej a športovej prípravy a študentov odboru 

výživa a šport. 
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Tlačený sprievodca má podobu niekoľkostranovej farebnej brožúrky, ktorej obsahom boli 

životné príbehy a tvorba bardejovských osobností v kontexte doby a udalostí, ktoré ich život 

sprevádzali. Súčasťou sprievodcu je krátky popis histórie odborného školstva v Bardejove, 

keďže jednou z najvýznamnejších osobností nášho mesta bol práve stredoveký „učiteľ 

Uhorska“ Leonard Stockel  a významným bojovníkom  za dôstojný život bez alkoholu u 

obyčajných ľudí kňaz Ján Andraščík (po ktorom je pomenovaná jedna z najväčších 

bardejovských odborných škôl). 

V projekte boli zapojení študenti a učitelia našej školy. Úloha učiteľov bola koordinátorská a 

organizačná. Študenti pripravili pod ich vedením jednotlivé aktivity a tiež sa spolupodieľali na 

príprave týchto aktivít. V krúžkoch, ktorých sa projekt týkal pracovalo spolu cca 30 študentov, 

ich vedúcimi sú 3 učitelia. 

Sekundárne sme do realizácie projektu zapojili aj deti a mládež nášho mesta – ako účastníkov 

hry, ktorá bude prebiehala uličkami mesta.  

Výsledky projektu sú merateľné aktivitami aj materiálnymi výstupmi:  

-  BARDEJOVSKÝ STREETCACHING  v októbri 2019  - hra zorganizovaná pre deti a mládež 

Bardejova ako podporná aktivita k predstavovaniu bedekra Bardejovské osobnosti 

– tlačený sprievodca mestom – bedeker BARDEJOVSKÉ  OSOBNOSTI. 

Bardejovský streetcaching je podobou, v súčasnosti stále populárnejšej, hry geocaching. Ide o 

zábavu, možno  aj druh športu, spočívajúci v hľadaní skrytého objektu, o ktorom sú známe len 

jeho geografické súradnice. Miesto úkrytu sa nazýva cache – skrýša. Hra je niekedy spojená s 

úlohami, riešením ktorých je získanie súradníc cieľa, alebo s poznávaním okolitej krajiny a 

miestnych pamätihodností. V našom prípade bude cieľom hľadať ulice mesta pomenované po 

osobnostiach a v  nájdenej schránke informáciu o tom, čím sa osobnosť zaslúžila o to, že má v 

Bardejove „svoju“ ulicu.  Veríme, že takýmto spôsobom sa mládež, deti ale aj turisti 

prichádzajúci do Bardejova dozvedia nové a zaujímavé informácie. Aj preto, že bedeker, ktorý 

sme zostavili bol ponúknutý bardejovskej Turistickej kancelárii a spoluprácu nám prisľúbil aj 

Slovensko – poľský dom. Okrem toho bolo pre takúto aktivitu potrebné preštudovať množstvo 

materiálu – tlačeného aj v elektronickej podobe na internete. 

 

2. PROGRAM ERASMUS + KĽÚČOVÁ AKCIA 1: VZDELÁVACIA MOBILITA 

JEDLOTLIVCOV 

UČÍME SA PRE PRAX – REALIZOVANÝ ČIASTOČNE, REALIZÁCIA V ŠK. ROKU 

2020/2021 

V čase od 26.1.2020 do 8.2.2020 realizácia projektu Erasmus +, odborná prax žiakov 

IV.E triedy (8 žiakov) v ČR (Ostrava), pg. dozor Gajdošová 

Projekt dáva možnosť žiakom odboru ekonomické lýceum zdokonaliť získané zručnosti 

a nadodubnúť nové odborné vedomosti pobytom v krajine, ktorá našej generácii (pedagógom) 

nie je tak historicky vzdialená, avšak generácií zapojenej do projektu je krajinou cudzou, aj keď 

je krajinou EÚ. Projekt je spracovaný v spolupráci s agentúrou Agamos, s.r.o. a reaguje na 

zvyšovanie kvalifikácie v záujme lepšieho uplatnenia absolventov na trhu práce, a tým aj 

zvýšenia kreditu školy, školy, ktorá buduje medzinárodnú dimenziu. Absolventi ekonomického 
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lýcea sa v dvoch turnusoch zúčastnia odbornej stáže vo firmách v Českej republike – Ostrava 

na ekonomických úsekoch. Počas dvoch týždňov pobytu budú môcť konfrontovať svoje 

vedomosti s požiadavkami praxe a na základe toho zistiť nedostatky, ktoré im umožnia sa 

dovzdelávať. Je to pre nich devíziou na trhu práce, nakoľko ich možnosti sa podstane odlišujú 

od možnosti získania práce v českých pobočkách firiem pôsobiacich na Slovensku ako aj 

prevádzkach slovenských firiem s pobočkami v Českej republike. Plán, vypracovaný 

zúčastnenými partnermi, vychádza z požiadaviek školského vzdelávacieho programu pre odbor 

ekonomické lýceuma zároveň odráža potreby súčasnej praxe. Každá skupina bude pracovať 

pod vedením tútora, povereného prijímajúcou organizáciou. Je to odborník v danom odbore. 

Počas absolvovania stáže vykonávajú podľa ich pokynov pridelené úlohy. Plnenie úloh 

zaznamenávajú do denníka a v súlade s vopred pripravenou jednotkou ECVET vypracovávajú 

záverečnú správu, ktorá bude ním aj hodnotená. Odborné napredovanie žiakov monitoruje 

učiteľ odborných ekonomických predmetov, ktorý ako zástupca vysielajúcej organizácie 

sprevádza žiakov počas celého pobytu. Voľnočasové aktivity budú orientované na získanie 

nových informácií o mieste pobytu, kultúre a nadviazaní kontaktov s Obchodnou akadémiou 

v Ostrave, čo v budúcnosti je možné využiť pri príprave maturitných zadaní, ale aj celkovej 

organizácií maturitných skúšok a prípravu pre dobrú prax. Pomáha rozvíjať osobné priateľstvá 

medzi žiakmi, ktorí realizujú výmenné pobyty v rodinách počas prázdnin. Žiak vypracúva 

prezentáciu, prezentuje ju pred žiakmi školy, ale aj v rámci prezentácie školy na základných 

školách pri nábore budúcich žiakov. Dosiahnuté výsledky budú prezentované nielen na stránke 

školy,a le ja prostredníctvom regionálnych masmediálnych prostriedkov. Absolvovanie 

zahraničnej stáže a získanie Europassu – Mobilita prispeje k zvýšeniu kreditu žiakov, ako aj 

samotnej školy. Tento projekt je dobrým krokom do budúcnosti, čím chceme našim žiakom 

vytvoriť široké možnosti iplatnenia pre budúcu prax alebo štúdium v zahraničí. 

 

 

Iné projekty 

Vzdelávacie poukazy   

Stredoškolské štipendiá 

 

 

§ 2. ods. 1 k   

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

- negatívny. V školskom roku 2019/2020 nevykonala ŠŠI inšpekčnú činnosť na škole.    
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§ 2. ods. 1 l   

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ulici Pod Vinbargom 3 v Bardejove.  

Kapacita školy: 

Školský manažment: 

Kancelária riaditeľky školy,   

Kancelária pre zástupkyňu riaditeľky školy TV,  

Kancelária pre zástupkyňu riaditeľky školy PV,  

Kancelária pre zástupkyňu riaditeľky školy pre TEČ, 

Kabinet pre školského poradcu. 

 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 

Zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,  

Kabinety pre učiteľov cudzích jazykov, slovenského jazyka a literatúry, ekonomických a 

gastronomických predmetov, informatiky, 

Sociálne zariadenie.   

 

Nepedagogickí zamestnanci školy: 

Kancelária pre sekretariát,  

Kancelária personálneho a mzdového oddelenia, 

Kancelária učtovníčok, 

Kancelária správcu,  

Miestnosť s odkladacím priestorom, 

Kotolňa, 

Vzduchotechnika, 

Archív. 

 

Ďalšie priestory: 

Hygienické priestory, sociálne zariadenia, šatne, 

Sklad učebníc, 

Sklad učebných pomôcok, 

Sklad inventára, strojov a zariadení, 

Sklad materiálov, surovín a polotovarov, 

Knižnica. 

 

Makrointeriéry: 

Objekt hlavnej školskej budovy 

Ľudová jedáleň – zariadenie praktického vyučovania 

Budova na ulici 29. augusta 

Objekt hlavnej školskej budovy – Pod Vinbargom 3, Bardejov (súčasť školy) 
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 Recepcia  

 Školský blok:  

 

Vyučovacie interiéry 

1. Klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie (14) 

2. Jazykové laboratórium 

3. Odborné triedy/ - učebne pre vyučovanie informatiky (2) 

4. Odborná trieda/ - učebňa pre vyučovanie ADK (2) 

5. Kabinety Slovenského jazyka a literatúry, ekonomických predmetov, informatiky, 

cudzích jazykov 

 Blok nová prístavba: 

1. Zborovňa 

2. Multimediálna učebňa 

3. Učebne techniky obsluhy (3) 

4. Učebne technológie prípravy pokrmov (2) 

5. Knižnica 

6. Kabinet odborných gastronomických predmetov (2) 

7. Sklad inventára, strojov a zariadení (2) 

8. Šatne 

9. Sociálne zariadenia 

 Blok turistická ubytovňa: 

1. Kancelárie školského manažmentu a nepedagogických zamestnancov 

2. Sociálne zariadenia 

3. Kancelária školského poradcu 

4. Klasické triedy / - učebne pre teoretické vyučovanie (5) 

5. Učebne pre vyučovanie cudzích jazykov (2) 

6. Učebňa techniky obsluhy 

7. Učebne ADK (3) 

8. Šatne 

9. Ubytovacie izby pre turistov (100 osôb)   

 

 Športová hala (telocvičňa, posilňovňa, šatne a hygienické zariadenia)  

 Jedáleň a kuchyňa 

 Odborná učebňa techniky obsluhy 

 Odborná učebňa technológie 

 Hygienické zariadenia 

 Kotolňa 

 

 Školská dielňa Ľudová Jedáleň, ul. 29. augusta, Bardejov (10 min od školy): 

1. Kabinety pre MOV 

2. Viacúčelová miestnosť (pre žiakov, MOV, rodičov a iných) 
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3. Odborné cvičné triedy 

4. Kotolňa 

5. Dielňa  

6. Cvičná kuchyňa 

7. Sklady pre stroje, nástroje, náradia, suroviny, materiál, polotovary 

8. Hygienické zariadenia 

9. Malá telocvičňa – pohybové štúdio (so sociálnym zariadením – WC, sprchy) 

 Budova na ulici 29. augusta: 

1. Odborné učebne 

2. Prenajaté priestory na podnikateľské účely  

 

Vyučovacie exteriéry 

1. Ihrisko s umelým trávnikom 

2. Viacúčelové ihrisko  

3. Atletická dráha 

 

MIESTA  PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA  

1. Ľudová jedáleň    dielňa   

2. Jedáleň Pod Vinbargom 3                 dielňa   

3. Liečebné domy Bardejovské Kúpele   pracovisko zamestnávateľa 

4. Reštaurácia a penzión MATT           pracovisko zamestnávateľa 

5. Reštaurácia Arkáda    pracovisko zamestnávateľa 

6. TIK Bardejov      pracovisko zamestnávateľa 

7. HOS  Bardejov     pracovisko zamestnávateľa 

8. Šarišské múzeum                             pracovisko zamestnávateľa 

9. CK Tančín      pracovisko zamestnávateľa 

10. CK Herkules     pracovisko zamestnávateľa       

              

Učebné pomôcky používané na zabezpečenie výučby: 

- mapy – geografické, dejepisné, jazykové, 

- magnetofóny s CD prehrávačom, 

- videá, 

- meotary, 

- datavideoprojektory, 

- počítače, 

- reštauačný inventár a zariadenie, ponukové a flambovacie vozíky, 

- odborná literatúra a časopisy. 

 

Potrebné a pripravované: 

- špecifický inventár na praktické vyučovanie, 

- vybavenie ďalších učební didaktickou technikou – prístup na internet, 

- notebooky a projektory pre predmetové komisie, 

- inštruktážne a odborné učebne na teoretické a praktické vyučovanie 
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§ 2. ods.1 m 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej     

činnosti (správa o hospodárení) 

 

tvorí Prílohu Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení 
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§ 2. ods. 1 n 

 Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský  

 rok 2019/2020  a vyhodnotenie jeho plnenia 

- podrobnejšie rozpracované vo vyhodnotení činnosti jednotlivých predmetových komisií  

       Ciele, úlohy a priority školy v školskom roku 2019/2020 sú stanované v súlade 

s platnou legislatívou, zámermi a odporúčaniami štátnej školskej inšpekcie, úlohami 

a usmerneniami zriaďovateľa a z komplexnej analýzy a poslania školy v školskom roku 

2019/2020. 

          Hlavným cieľom školy je  poskytovať  kvalitné a dostupné vzdelávanie, budovať  

modernú a efektívne pracujúcu školu, otvorenú verejnosti,  pripravujúcu svojich žiakov pre 

praktický život.  Vytvoriť zo školy vzdelávacie, kultúrne a športové centrum, ktoré bude 

prístupné nielen žiakom, zamestnancom ale aj rodičom a širokej verejnosti a to za účelom 

získavania vedomostí, prehlbovania komunikácie ľudí rôzneho veku a duševného 

obohacovania sa. Zároveň vytvárať na škole klímu podporujúcu vysokú úroveň pracovných 

výkonov so zameraním na slobodný a tvorivý rozvoj žiakov, pedagógov a zamestnancov školy. 

 

1. OBLASŤ  VÝCHOVY A VZDELÁVANIA    

 

V oblasti vzdelávania a výchovy je hlavným cieľom a prioritnou úlohou vytvárať 

podmienky vo vzdelávaní žiakov tak, aby získavali a rozvíjali kľúčové kompetencie, ktoré   sú 

definované v  školských vzdelávacích programoch a ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie žiakov  

v spoločnosti a v  pracovnom živote, zabezpečiť žiakom prístup ku kvalitným záujmovým 

a voľnočasovým aktivitám a tak vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám.   

- odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a na získanie kvalifikácie, 

- pripraviť žiakov na život a prácu s informačnými a komunikačnými technológiami, 

sprístupniť im všetky informačné zdroje, rozvíjať ich schopnosti vyhľadávať, 

vyhodnocovať a využívať pri učení rôzne druhy informácií, 

-    poskytovať žiakom zväčšený priestor na diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti 

(najmä extrémizmus, imigrácia, vplyv médií a osobitne sociálnych médií na vytváranie 

postojov, korupcia  a klientelizmus)  

-   podporovať metódy, techniky, stratégie a voľno-časové aktivity zamerané na rozvoj 

čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov, 

-    venovať pozornosť vyučovaniu cudzích jazykov, neustále zlepšovať úroveň jazykových  

kompetencií žiakov, 

-   podporovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu škôl a ich študentov s družobnými     

zahraničnými školami 

-  monitorovať pravidelne klímu školy, vytvárať vhodné prostredie pre formovanie pozitívnych 

vzťahov medzi pedagogickými zamestnancami a žiakmi, bezodkladne zamedziť vzniku 

nežiadúcich javov v interpersonálnej komunikácii. 

- pokračovať v poskytovaní vzdelávania externou formou v odboroch daňové služby, 

kuchár, čašník,  
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- zatraktívniť odborný výcvik v odboroch kuchár, čašník, hotelová akadémia.  

- vytvoriť konkurencieschopnú školou vo vzťahu k iným školám mesta Bardejov,    

- neustále  poskytovať a skvalitňovať konzultačné služby pre žiakov a rodičov. 

SPLNENÝ 

- Na základe analýzy uplatnenia absolventov za škoslký rok 2019/2020 vyplýva, že          30, 

7 % žiakov bolo prijatých na vysokú školu, 51,1 % žiakov sa uplatnilo na trhu práce a 18,2 

% žiakov je evidovaných na ÚPSVaR. Konštatujeme, že percento nezamestnaných narástlo 

v dôsledku nestabilnej situácie a mimoriadnej situácie zapríčinenej novým koronavírusom 

COVID 19. Pripravenosť žiakov na prácu s IKT sa prejavila v čase prerušeného 

vyučovania tým, že viac ako 95 % žiakov nemala problém zapájať sa do aktivít dištančného 

vzdelávania, boli spôsobilí vyhľadávať, vyhodnocovať a využívať IKT a informácie pri 

učení. V dôsledku rastúcej imigrácie a s tým súvisiacimi prejavmi extrémizmu škola 

zabezpečila odborné prednášky pre žiakov v tejto oblasti. S nadp. Pekárikovou viedli 

diskusie a prednášky na tému šikanovanie, kyberšikanovanie a o  vplyve médií a osobitne 

sociálnych médií na vytváranie postojov. Témy korupcia  a klientelizmus rozpracovali 

vyučujúci do besedy so žiakmi 3. a 4. ročníka. Škola sa zamerala na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti žiakov najmä aktivitami na vyučovacích hodinách ale aj sprievodnými 

podujatiami v školskej knižnici (medzinárodný deä školských knižníc, medzinárodný deň 

materinského jazyka). Finančnú gramotnosť rozvíjali prednášky a finančná hra Finančná 

sloboda, ako aj zorganizovanie workshopu finančnej gramotnosti pre žiakov základných 

škôl. Na hodinách cudzích jazykov vyučujúci venujú zvýšenú pozornosť zvyšovania 

úrovne jazykových  kompetencií žiakov prostredníctvom výučbových programov, e-

slovníkov, inovatívnymi metódami a formami práce. To sa prejavilo vo zvýšenej účasti 

žiakov na školských kolách olympiád v cudzích jazykoch, ako aj na obvodnom a krajskom 

kole postupovej súťaže. Škola nadviazala v školskom roku 2019/2020 spoluprácu s českou 

partnerskou školou v Novej Pake zapojením sa do PROGRAMU ERASMUS + 

KĽÚČOVÁ AKCIA 2: ŠKOLSKÉ VÝMENNÉ PARTNERSTVÁ „UKÁŽ CO UMÍŠ“. 

Vedenie školy zisťuje sociálnu klímu v triede medzi žiakmi, preventívnym poradenstvom 

s CPPPaP Bardejov zabezpečuje prednášky na zvládanie záťažových a stresujúcich 

situácií, syndróm vyhorenia pedagogických zamestnancov. Interpersonálna komunikácia 

prebieha na dobrej úrovni. V školskom roku 2019/2020 boli otvorené dve triedy v externej 

forme vzdelávania, I.Q trieda študijný odbor daňové služby s počtom žiakov 22, I.D trieda 

učebný odbor kuchár s počtom žiakov 10. V školskom roku 2019/2020 sa škola prvýkrát 

zapojila do vzdelávania žiakov v systéme duálneho vzdelávania v študijnom odbore 6444 

K čašník, servírka 1 žiak, v študijnom odbore 6445 K kuchár 5 žiakov. 

Konkurencieschopnosť školy je jednou z najväčších priorít vedenia školy, o čom svedčí aj 

skutočnosť, že škola je školou s druhým najväčším počtom žiakov v meste Bardejov. 

Konzultačné služby pre žiakov a rodičov sa poskytujú neustále prostredníctvom triednych 

učiteľov, vyučujúcich, sekretáriátim školy, vedením školy. Pedagogickí zamestnanci majú 
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zverejnené konzultačné hodiny, a je možné kontaktovať vyučujúcich aj prostredníctvom 

aplikácie EduPage. 

 

2. OBLASŤ MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA 

Hlavným cieľom v oblasti materiálno-technického zabezpečenia  je sústavné  

zlepšovanie a modernizácia materiálno – technických podmienok školy, zabezpečenie účelného 

vynakladania finančných prostriedkov 

- v spolupráci so zriaďovateľom zvyšovať  efektívnosť vykurovania budov školy, ktorá 

tvorí najväčšiu položku  prevádzkového rozpočtu školy, 

- pracoviská odborného vzdelávania modernizovať a dopĺňať novým strojovým 

zariadením podľa normatívu pre jednotlivé odbory, 

- modernizácia pracovného prostredia, 

- oprava miniihriska s umelou trávou, 

- dokončenie rekonštrukcie športovej haly (basketbalové koše, hrazdy...) 

 

ČIASTOČNE SPLNENÝ 

- V školskom roku 2019/2020 bola zriaďovateľovi predložená požiadavka na výmenu 

kotlov v objekte školy, dokončenie rekonštrukcie športovej haly a opravu miniihriska 

s umelou trávou. Realizácia výmeny kotlov bola uskutočnená v auguste 2020, inštalácia 

basketbalových košov bude prebiehať v mesiacich september-október 2020. Škola sa 

zapojila do projektovej výzvy MŠVVaŠ SR OP Ľudské zdroje predložením žiadosti 

o NFP Zvyšovanie kvality vzdelávania na Strednej odbornej škole ekonomiky, 

hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v plánovanými aktivitami od 09/2020. 

V dôsledku mimoriadnej situácie došlo k posunu posudzovania žiadostí, v auguste 2020 

MŠVVaŠ SR rozhodlo o schválení NFP. Presun aktivít na 02/2021. Realizáciou tohto 

projetu škola získa IKT vybavenie v dvoch učebniacch a v jazykovom laboratóriu, 

nákup softvérového vybavenia pre jednotlivé študijné odbory v rámci praktickej 

prípravy, čo prispeje k modernizácii vybavenia učební a pracovného prostredia.  

 

 

3. PERSONÁLNA OBLASŤ 

        Vo vzťahu k zamestnancom školy je cieľom  vytvorenie tvorivej pracovnej klímy  a rozvoj 

dobrých kvalitatívnych vzťahov medzi zamestnancami ako predpoklad osobnej 

zaangažovanosti  zamestnancov na dobrých výsledkoch školy.  

- výchovno-vzdelávaciu činnosť zamerať na kvalifikovaných pedagógov a zabezpečiť 

odbornosť vyučovania, predovšetkým vo vyučovaní cudzích jazykov, 
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- podporovať osobnostný rast pedagogických zamestnancov -  umožniť účasť na 

vzdelávacích podujatiach v rámci platnej legislatívy v súlade s potrebami školy,  

- interné vzdelávania pedagógov zamerať na oblasť IKT.  

ČIASTOČNE SPLNENÝ 

- v zmysle platnej legislatívy bolo uskutočnené v marci 2020 aktualizačné vzdelávanie 

pre pedagógov na tému Inovatívne metódy a formy vyučovania. Nakoľko MPC 

zverejnilo ponuku seminárov, vzdelávaní až januári 2020, pedagógovia sa nemohli 

zúčastniť vzdelávacích aktivít podľa vypracovaného ročného plánu profesijného 

vzdelávania pred vyhlásením mimoriadnej situácie. Od marca 2020 sa z dôvodu 

COVID 19 nekonali vzdelávania prezenčnou formou, ale formou webinárov, online 

workshopov. Pedagógovia promptne zareagovali na tieto ponuky a zúčastnili sa 

mnohých webinárov. V ďalšom období sa vzdelávanie zamestnancov bude zameriavať 

na vzdelávanie v oblasti IKT a možnosti vyučovania v čase prerušeného vyučovania – 

dištančného vzdelávania.  

  

4. PREZENTÁCIA ŠKOLY 

V oblasti prezentácie a propagácie školy je hlavným cieľom zvýšiť atraktivitu školy pre 

žiakov, učiteľov, rodičov, zamestnávateľov  a širokú verejnosť, pokračovať v budovaní 

pozitívneho imidžu školy, propagovať a zviditeľňovať jej výsledky.  

- zintenzívniť informovanosť širokej verejnosti o aktivitách školy, 

- vylepšiť a zatraktívniť internetovú stránku školy, využívať sociálne siete na propagáciu 

školy a vytvorenie bližšieho vzťahu so študentmi,  

- inovovať propagačné materiály školy, 

- prezentovať sa na verejnosti úspechmi žiakov a pracovníkov školy, 

- zverejňovať ponuku študijných a učebných odborov,  

- zúčastňovať sa na spoločenských, kultúrnych a športových súťažiach, 

- spolupráca s rodičmi – dosiahnuť pozitívne prepojenie rodičov na školu a získať ich  

- rozvíjať dobrú spoluprácu so zriaďovateľom a poradnými orgánmi školy, partnerskými 

a inými inštitúciami, 

- využiť všetky dostupné možnosti na propagáciu školy na verejnosti s cieľom budovať 

pozitívny imidž školy a tým zvyšovať záujem o školu u absolventov základných škôl. 

 

SPLNENÝ 

- od septembra 2019 prebiehali na škole prípravy na propagáciu školy a odborov 

ponúkaných pre žiakov ZŠ v školskom roku 2020/2021 – zrealizovaním Burzy 

informácií v Športovej hale, DOD, vysielaním reportáži o aktivitách školy a ponuky 

odborov v BTV a Ahoj Bardejov, tlačou nových propagačných materiálov, zapájaným 
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sa do športového, spoločenského a kultúrneho diania v meste Bardejov a PSK 

(vystúpenia Melody, športové, barmanské, baristické súťaže žiakov, olympiády a iné). 

Webová a facebooková stránka školy je pravidelne doplňovaná aktuálnymi 

informáciami, žiaci a rodičia dostávajú cez EduPage aktuálne informácie o dianí 

v škole, pokynoch najmä v čase prerušeného vyučovania. Efektívna spolupráca so 

zriaďovateľom školy, Radou školy, Radou rodičov, Žiackou školskou radou napomáha 

v napredovaní školy a budovaní dobrého mena školy.  

§ 2. ods. 1 o 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých  sú  

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 

 

SWOT ANALÝZA 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 záujem uchádzačov o štúdium 

(predpoklad naplnenia prvých 

ročníkov), 

 komplexnosť školy a jej poloha 

(škola, stravovacie zariadenie, 

športový areál), 

 kvalita a skúsenosť pedagogických 

zamestnancov, 

 zabezpečenie odborného výcviku 

v dielni školy a v zmluvných  

zariadeniach 

 záujem podnikateľských subjektov 

o absolventov študijného odboru, 

 nízke % nezamestnanosti našich 

absolventov v odboroch kuchár, 

čašník a pomerne vysoká úspešnosť 

prijatia absolventov študijných 

odborov pre štúdium na VŠ,   

 záujem žiakov o získavanie 

jazykovej spôsobilosti hlavne 

v nemeckom a anglickom jazyku, čo 

umožňuje žiakom bezproblémovú 

komunikáciu v cudzích jazykoch 

v zahraničí (zahraničná odborná 

prax), 

 nedostatok finančných prostriedkov 

na rekonštrukciu odborných učební 

a vonkajšieho športového areálu, 

 nedostatočná vybavenosť moderných 

jazykových učební a iných 

odborných učební,  

 nižšia vedomostná úroveň žiakov 

prichádzajúcich zo ZŠ, 

 nedostatok výučbových programov 

pre realizáciu IKT vzdelávania 

v odborných predmetoch, 

 nižší záujem žiakov o vyučovanie 

FRJ a RUJ, 

 nedostatok, resp. neexistencia 

učebníc pre niektoré odborné 

predmety, 

 pasívny prístup študentov a rodičov 

k dosahovaniu lepších študijných 

výsledkov, k dochádzke žiakov na 

teoretické vyučovanie a odborný 

výcvik, 

 nevhodné priestory pre vykonávanie 

niektorých mimovyučovacích aktivít.   
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 veľmi dobré meno a tradícia školy 

v regióne, 

 atraktivita školy, 

 vysoký stupeň kvalifikácie učiteľov, 

 práca učiteľov aj žiakov 

s dostupnými IKT s využitím 

moderných metód a foriem 

vyučovania, 

 vysoká praktická odborná úroveň 

žiakov našich odborov a schopnosť 

ich zapojenia do rôznych druhov 

podujatí, 

 účasť pedagógov na vzdelávacích 

podujatiach a záujem 

o samovzdelávanie, 

 rozvinutá spolupráca so školami na 

medzinárodnej úrovni, 

 spolupráca s bankovými, 

kultúrnymi, vzdelávacími, 

zdravotníckymi a správnymi 

inštitúciami a subjektmi tretieho 

sektora pri organizovaní besied, 

prednášok, prezentácii, 

 zapojenosť zamestnancov aj 

študentov v aktivitách súvisiacich so 

získavaním mimorozpočtových 

prostriedkov prostredníctvom 

grantov. 

  

Príležitosti Riziká 

 bezproblémové uplatnenie 

absolventov školy v gastronomických 

zariadeniach v Bardejove alebo mimo 

mesta prípadne regiónu, 

 dobré uplatnenie našich absolventov 

v zahraničných gastronomických 

prevádzkach (kontakty sa vytvárajú 

počas žiackych odborných praxí), 

 fungujúce partnerstvo s podobnými 

školami doma a v zahraničí (SRN, 

 nedostatok finančných prostriedkov 

na obnovu a prevádzku školy, 

 nízka vedomostná úroveň 

prichádzajúcich žiakov zo 

základných škôl, 

 nízka priemerná mzda v oblasti 

gastronómie, hotelierstva, obchodu 

a cestovného ruchu,  

 slabá spolupráca s rodičmi z dôvodu 

ich pasívneho prístupu k školskej 

problematike,  
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Poľsko, Francúzsko, SK – Humenné, 

Prešov, Kežmarok), 

 dobrá a funkčná spolupráca so 

zamestnávateľmi a zriaďovateľom, 

ŠPÚ a ŠIOV ako predpokladu dobrých 

koncepčných a poradenských služieb, 

 zosúladenie odbornosti žiakov 

s požiadavkami trhu práce na základe 

analýz podnikateľských subjektov,  

 zvýšenie kvality prípravy žiakov na 

budúce povolanie a štúdium, 

 zapojenie sa do systému duálneho 

vzdelávania, 

 diverzifikácia študijných odborov 

z dôvodu posilnenia konkurenčných 

schopností školy, 

 zvýšenie úrovne zapojenia do 

programov medzinárodnej spolupráce 

v rámci projektov, mobilít Erasmus + 

 možnosť ďalšieho vzdelávania 

učiteľov v projektoch ESF, podpora 

kariérneho rastu aj 

konkurencieschopnosti školy, 

 možnosti vykonávania praxe žiakov 

študijných odborov v cudzojazyčnom 

prostredí, 

 dobrá spolupráca školy so 

zastupiteľstvom mesta a zefektívnenie 

foriem prezentácie sa školy v regióne 

i v zahraničí. 

 

 pokles počtu žiakov v budúcich 

populačných ročníkoch, 

 rast počtu konkurenčných stredných 

škôl v regióne (cirkevné a súkromné 

školy), 

 zmena hodnotových priorít 

spoločnosti, 

 kríza rodiny, nezáujem rodičov 

o štúdium svojich deti, 

 rastúce výchovné problémy žiakov 

z dôvodu vysokého počtu rodičov 

zamestnaných v zahraničí. 
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§ 2. ods. 1 p 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

 

 

 

Celkový 

počet 

absolventov 

školy: 

88 

 

 

V študijných 

odboroch: 88 

 

študujúci na VŠ  

 

v zamestnaní  

 

evidovaní na ÚPSVaR 

 

27 

 

45 

 

16 

 

V učebných 

odboroch: 0 

študujúci na NŠ  

 

v zamestnaní  

 

evidovaní na ÚPSVaR 

0 

 

0 

 

0 

 

Najvyšší záujem a úspešnosť prijatia na VŠ  majú žiaci študijného odboru: 

- manažment regionálneho cestovného ruchu – 75 %, 

- výživa a šport – 40 %, 

- ekonomické lýceum 30,80 %, 

- hotelová akadémia – 23,81 %. 
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§ 2. ods. 2 b 

 

Voľnočasové aktivity: 295 žiakov školy pracovalo v uvedených krúžkoch, ktoré boli 

realizované na škole 

 

Názov krúžku 

 

Vedúci záujmového útvaru 

Počet 

prihlásených 

žiakov 

Administratíva a korešpondencia - 

zdokonaľovanie výkonu 
Ing. Zdenka Dziaková 12 

Angličtina v praktickom živote PaedDr. Miroslava Hasarová 18 

Baristický krúžok MVDr. Lenka Dubivská 15 

Barmanský krúžok - free style MVDr. Katarína Vaľková 11 

Carving Mgr. Adriana Sidorjaková 8 

Cvičná firma Ing. Magdaléna Gajdošová 13 

Čokoláda od A do Z 
Ing., Mgr. Marianna 

Kačmaríková 
14 

Florbal Mgr. Pavol Lacek 17 

Futsal Mgr. Martin Želinský 20 

Hravá matematika RNDr. Jarmila Krumlovská 9 

Hravé písanie Ing. Mária Tkačivská 11 

Hravý účtovník Ing. Renáta Akbariová 9 

Hudobno - spevácky krúžok Mgr. Antónia Gracová 9 

Internetový klub Ing. Štefan Bartoš 8 

Knihovnícky krúžok Mgr. Kvetoslava Čuláková 16 

Má dať/Dal Ing. Ingrid Hüblerová 8 

Maturujeme z anglického jazyka Mgr. Patrícia Bartošová 15 

Maturujeme z NJ Mgr. Mária Mudrová 8 

Maturujeme zo slovenského jazyka Mgr. Monika Dzubáková 10 

Nebojme sa gramatiky 
Ing., Mgr. Galina 

Stajochová 
9 

Nebojme sa rozprávať po anglicky! Mgr. Dominika Olejárová 9 

Podnikanie v cestovnom ruchu Ing. Iveta Michalčinová 8 

Pohybový krúžok Mgr. Adriana Štrausová 10 

Príprava na SOČ Ing. Dagmar Kriššová 12 

Príprava slávnostného pohostenia v praxi Ing. Anna Mačejová 8 

Zručnosti pre úspech Ing. Gabriela Pochová 8 
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§ 2. ods. 2 c 
 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca s rodičmi 

Zúčastňujú sa zasadnutí Rady školy. V rámci zasadnutí Rady rodičov sa zúčastňuje vedenie 

školy, na ktorých rodičov informuje o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, krúžkovej 

činnosti, o zahraničnej praxi, mimoškolskej činnosti a aktivitách na odbornom výcviku, 

o technickom vybavení školy, o družobných stykoch s ostatnými školami v zahraniční, 

o riešení výchovných problémov, o ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi na ich zdravý 

telesný a psychický vývin, o stravovaní žiakov a pod. 

 

§ 2. ods. 2 d 
 

Vzájomné vzťahy medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú 

Spolupráca školy a verejnosti 

Vedenie školy a pedagogickí pracovníci spolupracujú hlavne s organizáciami v rámci 

mesta a okresu. Táto spolupráca je vzájomná. Týka sa hlavne týchto oblasti: 

- pri príprave projektov, pri prevencii žiakov pred škodlivými vplyvmi, pri organizovaní 

kultúrnych vystúpení, pri charitatívnych činnostiach, pri skrášľovaní prostredia a pod., 

- spolupráca s podnikateľskou verejnosťou pri organizovaní praxe a odbornom výcviku. 

 

Organizácie, s ktorými škola najčastejšie spolupracovala 

Bardejovské kúpele a.s., MsÚ, OÚ, HOS, Republiková únia zamestnávateľov, Domovy 

sociálnych služieb – Alia, Dúha, Antic, NsP, SČK, Únia nevidiacich a slabozrakých, 

Regionálna liga proti rakovine, RÚVZ, RV a PS, SkBA, Slovenská asociácia somelierov, 

Centrum poradensko-psychologických služieb, pivovar Topvar, Academy of coffe, hotely 

a reštaurácie, podniky v rámci odbornej praxe a odborného výcviku žiakov a pod. 

 

Bardejov 6. októbra 2020  

         Ing. Helena Ferková 

             riaditeľka školy 

 

Správa prerokovaná a schválená v pedagogickej rade dňa: 6. októbra 2020  

Prílohy: 

1. Správa o hospodárení za rok 2019 

2. Vyjadrenie Rady školy 

3. Stanovisko zriaďovateľa 
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Prílohy :  
1. Správa o hospodárení za rok 2019 

2. Vyjadrenie Rady školy 

3. Stanovisko zriaďovateľa 
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Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01  Bardejov 
 

 

K O M E N T Á R 

k  Správe o hospodárení za kalendárny rok  2019 

 

       Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove je samostatnou príspevkovou 

organizáciou zriadenou Prešovským samosprávnym krajom k 1. 7. 2002. Podnikateľskú 

činnosť škola nemá, hospodárska činnosť školy sa realizuje v rámci hlavnej činnosti. 

        V  školskom roku 2019/2020 školu navštevuje 335 žiakov. V ďalších školských rokoch 

predpokladáme tieto počty žiakov:  šk. rok 2021/2022 – 308 žiakov, školský rok 2022/2023 – 

300 žiakov. Veľmi malý záujem je o učebné odbory, hoci zamestnávatelia majú veľký záujem 

predovšetkým o vyučených kuchárov a čašníkov.  

          Kapacita školy je  547 žiakov, takže v školskom roku 2019/2020 je  využitá na 61,24%, 

škola má dostatok štandardných aj odborných učební -  14 klasických učební, 24 odborných 

učební a knižnica s čitárňou. V zariadení praktického vyučovania -  odborného výcviku  - 

Ľudová jedáleň máme 4 odborné učebne a v rámci hlavnej činnosti školy prevádzkujeme 

reštauráciu, jedáleň v objekte školy a turistickú ubytovňu, kde sa realizuje odborný výcvik 

žiakov pri poskytovaní stravovacích  a ubytovacích služieb širokej verejnosti. Výnosy s tejto 

činnosti spolu s príjmom z prenájmu   priestorov tvoria vlastné zdroje príjmu školy.  

           Od 1. 10. 2018 Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove spravuje aj budovy 

bývalej Obchodnej akadémie na ul. Stockova 24 v Bardejove.   

                Činnosť školy je zabezpečovaná z  finančných zdrojov: 

1. Príspevok zo štátneho rozpočtu 

2. Vlastné zdroje 

3. Cudzie zdroje (v roku 2019 –  príspevok mesta na fungovanie krúžku MELODY)      

Príspevok zo štátneho rozpočtu prostredníctvom VÚC nám bol poskytnutý vo výške 

1.102 466,-€ – normatívne bežné výdavky.  

Z toho:  mzdy a poistné   857.158,-€,   prevádzka  245.308,-€  

        Zároveň nám bol poskytnutý príspevok na nenormatívne bežné výdavky vo výške 25.259,-

€  a to na:  vzdelávacie poukazy 10.438,-€, vo výške 6 000,-€ na lyžiarsky kurz žiakov a vo 

výške 8.857,-€ na výplatu odchodného. Príspevok  na vzdelávacie poukazy bol použitý na 

výplatu odmien za vedenie krúžkov v sume 5.560,00€, a odvodov  v sume 1.953,- €    2.925,00€ 

bolo  použité na materiálne vybavenie krúžkov a  zabezpečenie chodu krúžkov.  Príspevok na 

lyžiarsky kurz bol použitý vo výške 5.320.- na ubytovanie a stravu žiakov a vo výške 680.- € 

na dopravu žiakov, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu.    

       Poskytnutý normatívny aj nenormatívny príspevok bol vyčerpaný na 100%.  

       Príspevok na prevádzku bol použitý na plynulé zabezpečenie prevádzky školy.    

       Príspevok  na mzdy a poistné bol  čerpaný vo výške 999.807,-€, t. j.  z celkových mzdových 

výdavkoch tvoril príspevok VUC – 85,73%. 14,27% sme prispievali z prostriedkov získaných 

vlastnou činnosťou.   

      Bežné transfery  jednotlivcom sme evidovali v sume 22 207,-€  , z toho 21.066,-€zo 

zdrojov VUC a 1141,-€  sme prispievali z vlastných prostriedkov a boli to výdavky na  

nemocenské dávky.   

     Výdavky na prevádzku  v roku 2019  predstavovali čiastku 488.322,- €.  Z toho z príspevok 

PSK činil  242.024,-€, t.j. 49,56%, 43,36%  bolo financovaných z vlastných zdrojov organizácie 

(zdroje za predaj tovarov a služieb, prenájom priestorov), 7,08% bolo financovaných z rozpočtu 

VUC.  

        Výdavky na cestovné boli čerpané vo výške  973,-€, zo zdrojov VUC 76.- € a z vlastných 

zdrojov vo výške 897.- €.         
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       Celkové výdavky na energiu, vodu a komunikácie  tvoria 32,80% všetkých prevádzkových 

výdajov. Príspevok zo štátneho rozpočtu na ich financovaní sa  podieľal vo výške cca 77,86%, 

na krytie ostatných výdavkov boli použité vlastné zdroje. Výdavky na energie sú predovšetkým 

výdavky na plyn na vykurovanie hlavnej budovy, výdavky na elektrickú energiu a výdavky na 

teplo v Ľudovej jedálni, ktoré nám zabezpečuje mestský podnik BARDTERM v rámci 

mestského vykurovania a výdavky vo  výške 18.140,-€ sú výdavky na  energie za budovy 

bývalej Obchodnej akadémie a budov, ktoré nevyužívame na výchovno-vzdelávací proces.        

Materiálové výdavky tvorili v roku 2019   31,85%  všetkých výdavkov našej organizácie.  

Príspevok zo štátneho rozpočtu na túto položku bol čerpaný  vo výške 2,03%. Nízke krytie 

materiálových výdavkov z príspevku je z toho dôvodu, že na položke Potraviny sú  obsiahnuté 

výdavky z vlastných zdrojov na nákup potravín, ktoré sa používajú na prípravu jedál, t. j. na 

činnosť žiakov počas odborného výcviku v odbore kuchár, čašník,  a hotelová akadémia.  

Predaj týchto jedál sa nám premieta do tržieb, ktoré predstavujú naše vlastné príjmy. Nízke 

čerpanie je spôsobené aj tým, že príspevok z VUC bol v roku 2019 nižší z dôvodu nižšieho 

počtu žiakov, teda nám na zabezpečenie prevádzky nepostačuje.  

        Na tejto položke sledujeme spotrebu potravín, čistiacich a hygienických prostriedkov, 

materiálu na údržbu, nákupu kníh a časopisov, nákup bežného kuchynského inventáru, ktorý je 

potrebné pri našej kapacite jedálni  neustále vymieňať a dopĺňať. 

        Výdavky na dopravné sme vo výške  4.824,- € sme hradili   z   vlastných zdrojov. 

Predstavujú ich výdavky na nákup pohonných hmôt, na havarijné a povinné zmluvné poistenie 

áut a údržbu troch  áut, ktoré škola vlastní.  Výdavky na dopravne zo zdrojov VUC predstavujú 

680.- € za dopravu lyžiarskeho kurzu. 

          Výdavky na údržbu v roku 2019 predstavujú predovšetkým výdavky na opravy v objekte 

školy 97862,-€, ktoré nám boli pridelené v rámci účelových finančných prostriedkov z VUC, 

z vlastných zdrojov sme použili na opravy a údržbu 8.607,- €. 

        Výdavky za prenájom predstavujú výdavky na nájom kávovarov a nájom poštového 

priečinka.  

         Výdavky na služby  predstavujú za rok 2019 sumu 59.044,-€,  sú hradené z príspevku 

VUC  vo výške 15.590,-€  a z vlastných zdrojov vo výške 42.805,-€. Z väčšej časti sa na týchto 

výdavkoch podieľajú vlastné zdroje. Na tejto položke evidujeme  výdavky na tlač stravných 

lístkov, pranie prádla, odvoz odpadu,   výdavky na stravovanie zamestnancov, na poistenie 

majetku, prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25% vyplatených hrubých miezd a odmeny na 

základe dohôd o vykonaní práce.   

        Kapitálové výdavky  v roku 2019  boli škole pridelené na  rekonštrukciu palubovky  

telocvične, a na rekonštrukciu balkónov  v objekte budovy  školy  vo výške 278.713,-€ 

      Presun finančných prostriedkov  z roku 2018 do roku 2019 predstavoval sumu 82.463,- € 

a z týchto zdrojov boli vyplatené mzdy za mesiac december 2018 v januári 2019.   Nevyčerpané 

finančné prostriedky z roku 2019 predstavujú zostatok na účte vlastných prostriedkov 

a prostriedky na  mzdy a poistné za mesiac december 2019, ktoré boli vyplatené v januári 2019 

a z toho dôvodu boli presunuté do roku 2019. Presun je vo výške 79.580,-€.  

       Hospodársky výsledok roku 2019 je strata vo výške 9.531,58€. 

 

V Bardejove dňa   20. 3. 2020 

Vypracovala: PhDr. Eva Barnová 

 

Ing. Helena Ferková 

   riaditeľka školy   
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Príloha č. 2 

Rada školy pri Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva  

a služieb Jána Andraščíka v Bardejove 

 

 

Stredná odborná škola ekonomiky, 

hotelierstva a služieb Jána Andraščíka 

      Pod Vinbargom 3 

      085 01  Bardejov 

 

      Bardejov, 19. 10. 2020 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva  

a služieb Jána Andraščíka v Bardejove 

 

 Rada školy pri Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva a služieb 

Jána Andraščíka v Bardejove prejednala správu o výchovno – vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020                    dňa 

19. októbra 2020 a súhlasí s obsahom uvedenej správy. 

 

 

 

            

        Ing. Gabriela Pochová 

                           predseda Rady školy 



Príloha č. 3 

 

Prešovský samosprávny kraj, Odbor školstva  

Námestie mieru 2, 080 01  Prešov 

 

Stredná odborná škola ekonomiky, 

hotelierstva a služieb Jána Andraščíka 

      Pod Vinbargom 3 

      085 01  Bardejov 

 

      Prešov, .............................. 

 

Stanovisko zriaďovateľa 

 Odbor školstva  PSK    s c h v a ľ u j e     Správu o výchovno – vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Strednej odbornej škole ekonomiky, 

hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove za školský rok 2019/2020. 

 

 

 S pozdravom 

 

 

            

       ....................................................... 
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Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie 

 (12.3.2020 - 30.6.2020)  

 

 

A. Predmetová komisia vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia 

 

1. Informácie o upravených metódach a formách za: 

SJL – vyučujúce pri výučbe postupovali podľa výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré boli 

reflektované v dištančných úlohách a boli zadávané prostredníctvom portálu Edupage. 

Vyučujúce a žiaci používali IKT a stránky ako nucem.sk, zlatýfond, youtube (literárne diela a 

rozbory).  

CUJ – pri dištančnom vyučovaní cudzích jazykov v čase mimoriadnej situácie vyučujúce 

používali online nástroje ako napr. portál Edupage, ktorý slúžil nielen na samotnú komunikáciu 

so žiakmi a ich rodičmi, ale aj na zadávanie nového učiva, zadávanie a kontrolu DÚ, kontrolu 

samostatnej práce. Na hľadanie rôznych materiálov používali ďalej webové stránky ako 

Youtube.com, elearnig.sk, OUP.com, ucimenadialku.sk, learnenglishteens.britishcouncil.org, 

britishcouncil.org, sk.speaklanguages.com, anglictinarychlo.sk. 

2. Informácie o spôsobe hodnotenia za: 

SJL – žiaci boli priebežne hodnotení po odovzdaní úloh známkou. Kritériom hodnotenia bola 

dochvíľnosť a úplnosť odovzdaných úloh. Na základe odporúčania ministerstva školstva sa 

nerealizovali diktáty a kontrolné slohové práce.  

CUJ – žiaci z predmetu 1.CJ a 2.CJ boli hodnotení na základe ich práce, ktorú počas 

mimoriadnej situácie vykonávali z domu. Žiaci vyučujúcim odovzdávali online samostatnú 

prácu, ktorá bola známkovaná, boli hodnotení na základe slnenia dištančných úloh (pracovné 

listy, práca s videom, referáty, PP prezentácie, práca s učebnicou a pracovným zošitom), 

odovzdania projektov, na ktorých začali pracovať ešte pred mimoriadnou situáciou. Pre potreby 

ústneho skúšania učitelia používali Skype, Discord a Zoom. 

Na základe odporúčania ministerstva školstva sme do hodnotenia nezahrnuli testy a školské 

slohové práce z dôvodu ich nerealizovania. 

 

 

Bardejov, 29. jún 2020 

 

Vypracovala: PaedDr. Miroslava Hasarová 
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B. Predmetová komisia odborných ekonomických predmetov 

 

1.Dištančná forma vzdelávania žiakov školy prebiehala prostredníctvom elektronickej 

komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:  

-   prostredníctvom edukačného portálu EduPage, 

-   prostredníctvom sociálnych sietí,  

-   prostredníctvom e-mailovej komunikácie,  

- využívaním aplikácií napr. Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams, a pod. (podľa 

zváženia jednotlivých vyučujúcich),  

2. Žiaci sa riadili rozvrhom hodín a úlohy zadané učiteľom spracovávali podľa harmonogramu, 

ktorý určil učiteľ. 

3. Pripravovali sa formou samoštúdia podľa zaslaných materiálov a ďalších zdrojov. 

4. V období dištančného vzdelávania využívané elektronické materiály z rôznych zdrojov – 

vlastných aj externých. 

Vlastné učebné zdroje – spracované prezentácie vo všetkých predmetoch – ich tvorba 

priebežne, počas predchádzajúcich rokov. Pri každom použití vo vyučovaní - aktualizácia. 

Externé učebné zdroje -  rôzne portály určené učiteľom – lepsiageografia, zborovna, eTwinning 

aj edupage.  

5.Žiak alebo rodič informuje svojho TU o PN a iných dôvodoch, ktoré žiakovi bránia 

zúčastňovať sa dištančného vzdelávania.  

6. Pokiaľ sme žiakov za určité úlohy chceli hodnotiť, vopred sme ich informovali o tom, že ich 

práca bude hodnotená známkou, alebo slovne, písomne.  

7. V prípade, ak žiak od začiatku prerušenia vyučovania (16. 03. 2020) nereaguje na zadané 

úlohy a neplní si školské povinnosti, môže nastať problém s koncoročným hodnotením v danom 

predmete – návrh na KS. 

8. Individuálne vzdelávanie pri žiačke Majirošová III. E, ktorá má zároveň schválený 

individuálny študijný plán. 

Pozitíva dištančnej formy vzdelávania na škole:  

- žiaci majú pravidelný kontakt s učiteľom,  

- učitelia využívajú  aktivizujúce formy výučby a začali pracovať online,   

- žiaci majú možnosť pracovať elektronicky a využívajú všetky dostupné portály a 

systémy v škole na on-line vyučovanie,  

- cez tento systém je aktívnych vyše 90 % žiakov a 100 % učiteľov,  

- získanie skúsenosti s edukačnými portálmi a systémami. 

Negatíva dištančnej formy vzdelávania na škole:  

- žiaci nemajú doma 24 hodinový internet,  

- niektorí žiaci nemajú počítače a nereagujú na zadania on-line,  

- slabou stránkou  dištančného vzdelávania je preverovanie vedomostí žiakov, pretože 

na diaľku je veľmi  ťažké overiť, či žiak sám v danom čase vypracoval určené úlohy.  

Technické problémy dištančnej formy vzdelávania:  

- niekedy je problém s pripojením na internet 
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Iné problémy: 

- uvedomujeme si dlhodobej sociálnej izolácie väčšiny žiakov počas karantény a potrebu 

opätovnej adaptácie na školské prostredie, 

- počas výchovno-vzdelávacieho procesu sme brali do úvahy faktor naplnenia obsahu a 

cieľov vzdelávania,  

- počas domácej prípravy v čase prerušeného vyučovania žiaci  vypracovávali zadané 

úlohy, projekty a ponúkli si vzájomnú spätnú väzbu,  

- jednotlivé žiacke produkty a spracované projekty sú zdrojom pre sebahodnotenie (čo 

som sa nové naučil, v čom som sa zlepšil), ako aj hodnotenie.  

 

Metódy a formy vzdelávania: 

Žiaci sa zapájali do dištančného vzdelávania rôznou formou ,  priebežne sa zapájali do 

riešenia úloh a štúdia nových materiálov. 

    

Vyučovanie na predmete geografia prebiehalo nasledovne:  

- Štúdium nových materiálov pomocou priloženého učebného textu a prezentácii na 

edupage 

- Forma: frontálna, individuálna  

- Metódy : informačno- receptívna metódy, heuristická metóda 

- Slepé mapy  

- doplňovačky 

- otázky na vypracovanie – čítanie textu s porozumením a následne odpoveď žiakov na 

zadané úlohy. 

- Žiaci boli hodnotený priebežne známkou podľa schválenej stupnice školy a následné  

záverečné hodnotenie.  

Vyučovanie na predmetoch: právna náuka, obchodné a pracovné právo: 

- Štúdium nových materiálov pomocou priloženého učebného textu a prezentácii na 

edupage 

- Metódy : dialogické metódy, informačno – receptívna metóda , metódy objavovania 

- Formy: Individuálne vyučovanie a frontálne 

- Doplňovačky pomocou priloženého učebného textu 

- Žiaci tvorili: pojmové mapy podľa zadanej témy  

- otázky na vypracovanie  – čítanie textu s porozumením ( zákony a vyhlášky na internete 

) a následne odpoveď žiakov na zadané úlohy. 

- Žiaci boli hodnotený priebežne známkou podľa schválenej stupnice školy a následné  

záverečné hodnotenie.  

Vyučovanie na predmetoch občianska náuka:  

- Štúdium nových materiálov pomocou priloženého učebného textu a prezentácii na 

edupage 

- Metódy: stimulačné metódy, informačno – receptívna metóda 

- Formy: Individuálne vyučovanie a frontálne 

- tajničky pomocou priloženého učebného textu 
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- otázky na vypracovanie  – čítanie textu s  a následne odpoveď žiakov na zadané úlohy. 

- Zadanie tém žiakov, o ktorých majú uvažovať a následne spracovať uvahu prípadne 

vlastný názor na zadanú tému.  

- On-line konzultácie  

- Žiaci boli hodnotený priebežne známkou podľa schválenej stupnice školy a následné  

záverečné hodnotenie.  

Vyučovanie na predmete ekonomika:  

- Štúdium nových materiálov pomocou priloženého učebného textu a prezentácii na 

edupage 

- Metódy : informačno- receptívna metódy, heuristická metóda 

- Formy: Individuálne vyučovanie a frontálne 

- Tvorba grafov, kriviek a príkladov-  priložený učebný text  

- otázky na vypracovanie  – čítanie textu s  a následne odpoveď žiakov na zadané úlohy. 

- On-line konzultácie  

- Výpočty ekonomických úloh  

- vypracovanie podnikateľského zámeru v športovej oblasti  

- Žiaci boli hodnotený priebežne známkou podľa schválenej stupnice školy a následné  

záverečné hodnotenie.  

Vyučovanie na predmete marketing a ostatných odborných predmetoch:  

- Štúdium nových materiálov pomocou priloženého učebného textu a prezentácii na 

edupage 

- Metódy : informačno- receptívna metódy, heuristická metóda, stimulačné  

- Formy: Individuálne vyučovanie a frontálne 

- úlohy pomocou priloženého učebného textu 

- otázky na vypracovanie  – čítanie textu s  a následne odpoveď žiakov na zadané úlohy. 

- Zadanie tém žiakov, o ktorých majú uvažovať a následne vypracovať problémovú úlohu  

- Žiaci tvorili : pojmové mapy podľa zadanej témy  

- Tvorba rôznych prostriedkov komunikačného mixu    

- Žiaci boli hodnotený priebežne známkou podľa schválenej stupnice školy a následné  

záverečné hodnotenie.  

Vyučovanie na predmete ADK: 

- V dištančom vzdelávaní som používala nasledujúce vyučovacie metódy: 

- Práca s učebnicou – odpis textu s porozumením 

- Práca s odborným textom v časopise  Slovenský stenograf –odpis odborných 

textov,úprava textu korektorskými značkami, štylizácia obchodných listov 

- Metóda otázok a odpovedí – elektronickou formou cez Edupage 

- Riešenie problémovej úlohy – vytvorenie objednávky, dodacieho listu, faktúry, rôznych 

obchodných listov 

Formy vzdelávania: 

- Individuálne vyučovanie dištančnou formou 

- Individuálna práca žiakov 

- Samostatná práca žiakov 
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- Elektronické vzdelávanie – Edupage 

Vyučovanie na predmete informatika: 

Metódy a formy: 

- učebné texty vo forme wordového dokumentu, prezentácií, excelovských tabuliek 

a videosekvencie 

- názorno – demonštračná metóda  

Zapojenie žiakov: 

- žiaci vypracovávali úlohy z preberaného učiva, ktoré boli spätnou väzbou 

kontrolované, následne žiaci opravovali chybné kroky v zadaných úlohach,  napríklad 

tabuľky v programe EXCEL, obrázky alebo prevedené grafické operácie v programe 

Inkscape, prezentácie a pod. 

- so spätnou väzbou som bol vo väčšine prípadov spokojný, žiaci boli otvorení, 

k úlohám pristupovali zodpovedne a vzniknutú situáciu sa snažili primerane zvládnuť. 

Vo všetkých skupinách sme prebrali učivo v rozsahu tematického plánu. Vzhľadom na 

to, že nie všetci žiaci mali potrebné technické možnosti a nainštalované požadované 

programy ako napríklad ALFA PLUS a Inkscape, učivo bolo preberané viac 

v teoretickej rovine, tí, ktorí tieto programy mohli nainštalovať, riešili aj praktické 

úlohy. Špecifickým bol program Horec, ktorý nie je možné nainštalovať individuálne 

(je to serverová aplikácia) bez licencie, triedy III. AMRCR a V. H, v ktorých sa vyučuje, 

ho preberali iba v teoretickej rovine. 

Vyučovanie na predmete HGM,MNZ, marketing: 

- Striedanie viac spôsobov, zapájania žiakov do vzdelávacieho procesu. Pracovné listy 

a úlohy z nich vyplývajúce, samostatné práce, problémové úlohy. V rámci prípravy  

žiaci používali učebnice, pracovné listy, prácu s textom,  zošity, internetové stránky, 

kde vyhľadávali informácie potrebné pre  vypracovanie súvisiacej  úlohy.  Pri 

praktických úlohách som posielala videoukážku, ako   je možné určené prevedenie 

úlohy vykonať. V triedach IV.H HGM a III.H OXH žiaci  prostredníctvom projektovej  

metódy spracovávali podnikateľský plán a spoločenský protokol, príprave ktorých  sa  

venovali dva mesiace. Čas vypracovania úloh   vopred určený, väčšinou to bola 

nasledujúca vyučovacia hodina. Niektoré úlohy  mali žiaci vypracovať v časovo 

ohraničenom termíne. Na overenie vedomostí žiakov pri samostatných prácach - úlohy  

s tvorbou odpovedí, ale aj úlohy s výberom vopred určených odpovedí.    

Vyučovanie na predmete účtovnícto:  

- využívanie Edupage, zadávanie novej látky vypracovaním dokumentov, práca 

s internetom – vyhľadávanie informácií, pracovné listy na riešenie problémových úloh  

- softvérový program Omega na spracovanie podvojného účtovníctva, žiaci si 

nainštalovali zo stránky www.kros.sk  

Vyučovanie na predmete Podniková ekonomika, Praktikum z daňovej sústavy, 

Makroekonomika, Daňovníctvo, Cvičenia z daňovníctva, Bankovníctvo 

- využívanie Edupage, zadávanie novej látky na štúdium formou prezentácií, 

vypracovaním dokumentov, práca s internetom – vyhľadávanie informácií, pracovné 

http://www.kros.sk/
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listy, úlohy na opakovanie. V prípade žiakov IV. E využívanie samoštúdia pri 

vypracovaní konkrétnej témy podľa vopred pripravených bodov.  

Pre žiakov I.Q zadávanie tém prostredníctvom  http://eskola.habj.sk/, prostredníctvom 

tejto stránky prebiehala aj písomná komunikácia. 

- Formy: Hromadné vyučovanie realizované prostredníctvom Messenger vytvorením 

skupiny žiakov III. E  -  na okomentovanie výsledkov riešenia zadania na posúdenie 

finančnej situácie v podniku, ale aj pri záverečnom ohodnotení práce žiakov.  Pri  IV. E 

– využitá komunikácia pri  obhajobe záverečnej práce – podnikateľský zámer podľa 

vlastného rozhodnutia a taktiež pri záverečnom hodnotení, aj v prípade, ak žiaci 

potrebovali ďalšie informácie. 

Vyučovanie na predmete prax:  

- Počas dištančného vzdelávania vypracovávali žiaci III. A MRCR správu z praxe, 

následne prezentáciu k správe z praxe. Riešili problémové úlohy a zadania podľa 

TVVP. 

 

Kritériá hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie (od 16. marca 2020 – počas 

dištančného vzdelávania) 

 

Konkrétne kritériá hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie – počas dištančného 

vzdelávania: 

a) Získavanie podkladov na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov počas 

prerušeného vyučovania na školách prebieha dištančnou formou a to:  

-     z portfólia žiackych prác a z vypracovania komplexných úloh,  

- z aktívneho zúčastňovania sa na online vyučovaní, využívanie on-line platforiem,  

- z aktívnej práce v Edupage, 

- z rozhovorov so žiakmi – e-mail, sociálne siete, telefonicky a pod., 

- z konzultácií s rodičmi, zákonnými zástupcami žiaka,  

- z projektov žiakov, zo zadávaných úloh a aktivít o z dobrovoľných aktivít žiakov na 

danú tému,  

- zohľadnením svedomitosti a snahy žiakov pri plnení jednotlivých úloh a zadaní a 

včasného posielania spätných väzieb s prihliadnutím na individuálne podmienky 

každého žiaka, 

- v ojedinelých prípadoch, keď žiak nemá pripojenie na internet, nemá počítač alebo 

iné potrebné zariadenie, môže byť žiakovi umožnená aj iná forma dištančného 

vzdelávania – telefonické konzultácie alebo vytlačená forma materiálov. 

b) Pri záverečnom hodnotení a klasifikácii sa v čase prerušeného vyučovania budú brať do 

úvahy kritériá hodnotenia: 

     - polročné známky z uvedeného vyučovacieho predmetu, 

     - známky, ktoré žiaci získali v 2. polroku od 01.02. do 13.03.2020, počas riadneho   

       vyučovania v škole,  

     - princíp spravodlivosti v súlade s individuálnymi domácimi podmienkami. 

 

Minimum 2 známky pri 1  hod. týždenne.  

Minimum 3 známky pri 2  hod. týždenne. 

  

http://eskola.habj.sk/
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Váha 1  

- ústna odpoveď, 

- písomná práca,  

- pracovný list,  

- prezentácia. 

 

Váha 0,5  

- plnenie dištančných úloh,  

- aktivita žiaka,  

- krátka písomka.  

- malá prezentácia, informatívna, konštatovania.  

Žiak je povinný absolvovať všetky klasifikované výstupy v danom klasifikačnom období, ktoré 

vyučujúci určil pre toto obdobie. 

 

Požiadavky na elektronickú prezentáciu a jej prednes:  

Rozsah: 5-10 snímok 

Úvodná snímka: škola, autor, školský rok 

Posledná snímka: použité zdroje, minimum textu, obrázky, grafy. 

Samostatný ústny prejav, nečítať, argumentovať, komunikovať so žiakmi. 

  

Klasifikačná stupnica v predmetoch:  

100% - 90% = 1 (výborný)  

89% - 75% = 2 (chválitebný)  

74% - 50% = 3 (dobrý)  

49%- 30% = 4 (dostatočný)  

29% - 0% = 5 (nedostatočný) 

Spôsob hodnotenia: 

- hodnotenie bolo známkou, boli pozitívne motivovaní slovným hodnotením, boli upozornení 

na konkrétne chyby a nedostatky, hneď po oprave upozornenie  žiakov na prípadné  chyby, 

ktoré  urobili. Na základe komunikácie boli chyby odstránené. 

 

 

Bardejov, 29. jún 2020 

 

Vypracovala: Ing. Renáta Akbariová 
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C. Predmetová komisia odborných gastronomických predmetov 

1. Metódy a formy využívané počas dištančného vyučovania predmetov MEG, PVY, EPP, 

VDA, ZDR, VWS, biológia, biológia a ekológia, biológia a mikrobiológia, technika obsluhy, 

technika obsluhy a služieb, odborný výcvik -obsluha, Odborný výcvik – príprava jedál, 

Cvičenia z techniky obsluhy, ZZS, TER, TOS, MNZ, EKO, OXH, EKO, MKT, MNZ, MVP, 

HGM, OVY 

- využívali sme formy: vyučovanie riadené učiteľom, individuálna práca, spolupráca v malých 

skupinách. V rámci dištančného vzdelávania boli použité motivačné, expozičné, fixačné i 

diagnostické a klasifikačné metódy: demonštračné, problémové úlohy, motivačné výzvy, 

prednášky, hry, práca s textom a pod. (pracovné listy, doplňovačky, ...) Počas vyučovania sme 

využívali aj názorno – ukážkové videa, na lepšiu predstavivosť a osvojenie si učiva a postupov 

práce. Žiaci v rámci OVY mali vlastnoručne pripraviť jedlá a zaslať fotodokumentáciu. 

Vyučovanie prebiehalo prostredníctvom edukačného portálu EduPage, prostredníctvom 

sociálnych sietí (Messenger...) prostredníctvom e-mailovej komunikácie, ústnej komunikácie 

(telefón, skype). Pre tento účel sme používali rôzne nástroje, ktoré poskytuje virtuálny priestor, 

a to predovšetkým v prostredí LMS Moodle: multimediálne prednášky, prepojenia na rôzne 

videa k preberaným témam, videa vytvorené vo vlastnej réžii, kvízy, tajničky, online hry na 

tému separácie odpadov, zadania, problémové úlohy a pod. Keďže podmienky vzdelávania 

nemali všetci žiaci rovnaké, bolo potrebné pristupovať ku niektorým žiakom odlišne. Zadania, 

pracovné lisy, úlohy  sme  posielali denne, podľa rozvrhu hodín príslušného dňa. Pracovné listy 

a úlohy z nich vyplývajúce, samostatné práce, problémové úlohy, ich množstvo  sme volili 

podľa náročnosti témy a dotácie hodín k určitej téme. V niektorých triedach žiaci spracovávali 

podnikateľský plán a spoločenský protokol projektovou metódou, takmer 2 mesiace. Väčšinu 

úloh  mali žiaci vypracovať v časovo ohraničenom termíne. 

Zapojenosť žiakov a priebeh: Prvý týždeň sme stanovili zásady a pravidlá, ktoré by mali žiaci 

dodržiavať počas dištančného vzdelávania.  Prvý mesiac bol adaptačný, žiaci sa zoznamovali s 

pracovným prostredím Edupage a LMS Moodle, zvykali si na nový režim, bolo potrebné 

častejšie individuálne komunikovať so žiakmi, usmerňovať ich v práci a vyzývať na 

spoluprácu. Vyučovanie spočívalo v zadávaní nového učiva, kontrole došlých úloh, 

individuálnej komunikácii so žiakmi, ktorým niečo nebolo jasné.  Druhý a tretí mesiac bol 

stabilizačný, väčšina žiakov bola zorientovaná v prostredí LMS Moodle a Edupage, spolupráca 

mala plynulejší priebeh. Žiaci, ktorí mali problémy s dochádzkou a s plnením si svojich 

povinností aj pri prezenčnej forme vzdelávania mali rovnaký problém aj v dištančnom 

vzdelávaní. Títo žiaci boli riešení individuálne v spolupráci s triednym učiteľom a zástupkyňou 

pre teoretické vyučovanie. 

2. Spôsob hodnotenia 

Väčšina zadaných úloh končila kontrolnými otázkami, na zistenie spätnej väzby. Žiaci boli 

hodnotení priebežne na základe vypracovaných písomných zadaní a elektronických 

interaktívnych aktivít (multimediálne prednášky, tajničky, zadania, problémové úlohy atď.)  

podľa stupnice schválenej predmetovou komisiou. Pri hodnotení sme využívali známky 

vypočítané z bodovej hodnoty. Podľa druhu samostatnej práce sme jednotlivým známkam 

priradili váhu polovičnú alebo štvrtinovú. Najväčšiu váhu mali známky získané počas 

vyučovania v škole. Využívali sme aj slovné hodnotenie. 
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Žiaci, ktorí dlhodobo  nereagovali na dištančné vzdelávanie a to ani po opakovaných výzvach 

zo strany vedenia školy boli preskúšaní formou KS jednalo sa o 7 žiakov.  Preverovanie 

vedomostí žiakov, na diaľku je ťažšie, pretože nedá sa s istotou  overiť, či žiak sám v danom 

čase vypracoval určené úlohy.  

3.Opatrenia 

- do triednických hodín zaradiť oboznámenie žiakov s prostredím edupage a jeho 

funkcionalitami, 

- začlenenie školenia o práci s edupage do priebežného vzdelávania pedagógov, 

- prispôsobenie rozvrhu dištančného vzdelávania na blokové vyučovanie, t.j. 1-2 

predmety na jeden deň v blokoch, 

- technická podpora, podpora odborných predmetov (digitálny obsah), 

- intenzívnejšie sa venovať na hodinách informatiky, prípadne ďalších predmetov 

problematike rozvíjania základných IKT zručností žiakov – MSS Office, email atď, 

- Ucelené vypracovanie študijných materiálov v  jednotlivých predmetoch pre všetkých 

žiakov. 

 

Negatíva dištančného vzdelávania 

- Obmedzenie priamych interakcií – komunikácia zakladajúca sa na čítanom texte na 

počítačovej obrazovke. 

- Technické problémy – niektorí študenti  nemali doma podmienky na prácu s PC, niektorí 

prejavovali nedostatky v digitálnych  zručnostiach. Mnohí mali nedostatky v 

sebadiscipíne a systéme práce. 

- Študenti, ktorí nepracovali systematicky (neriadili sa rozvrhom hodín), pociťovali 

väčšiu záťaž, naopak boli študenti, ktorým dištančné vyučovanie vyhovovalo. 

- Aj keď sa od žiakov očakáva,  že v čase vyučovania budú  včas reagovať a zapájať sa 

do vých. – vzdelávacieho procesu,  nie všetci žiaci to rešpektujú. Preto je  potrebné 

týchto žiakov často napomínať, venovať sa im osobitne mimo pracovnej doby, čo vedie 

k veľkej záťaži pedagóga.  

  

Silnými stránkami dištančnej formy vzdelávania bola: 

- samostatná práca žiakov s PC,  

- využívanie IKT,  

- samoštúdium žiakov z učebníc a spracovaných vzdelávacích materiálov od vyučujúcich 

zadávaných prostredníctvom edupage,  

- získavanie nových informácií z médií, internetu, časopisov a kníh. 

 

Bardejov, 29. jún 2020 

 

Vypracovala: MVDr. Katarína Vaľková 
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D. Predmetová komisia ostatných všeobecnovzdelávacích predmetov 

Mgr. Pavol Lacek 

Počas mimoriadnej situácie za obdobie od 16.3- 30.6 2020 sme v rámci hodín TSV preberali 

tematické celky: Basketbal, Hádzaná, Posilňovanie, Atletika. Z predmetu PPB sme preberali 

tematické celky: Florbal, Fitness, Futbal. Z predmetu SRL sa preberali tematické celky: 

Výber športovo talentovanej mládeže, Plánovanie, hodnotenie a evidencia športového 

tréningu, Osobitosti športového tréningu, Basketbal, Gymnastika, Posilňovanie, Lyžovanie. 

Z praxe sa prebrali tieto tematické celky: Návšteva relax a wellness centier, aktivity pri 

príprave športových podujatí. Z predmetu SQS sa prebral: Basketbal, Futbal, Atletika. 

Z Chémie sa preberal tematický celok Základy názvoslovia anorganických látok.   

Vyučovanie sa viedlo dištančnou formou, pri ktorej som využíval z expozičných metód 

metódy samostatnej práce a autodidaktické metódy, z fixačných metód som využíval 

metódy opakovania a precvičovania vedomosti a spôsobilosti.  Pri spôsobe hodnotenia, som 

vychádzal zo spätnej väzby žiakov ich samostatných písomných  prác a projektov. Pri 

záverečnom hodnotení som bral do úvahy známky s pred obdobia mimoriadnej situácie a od 

16.3.2020 som brál do úvahy spätnú väzbu žiakov a aktivitu na dištančnej forme 

vzdelávania. Všetci žiaci splnili kritéria záverečného hodnotenia.  

 Silné stránky dištančnej formy vzdelávania bolo využívanie IKT, viac samostatnej práce 

žiakov, získavanie nových informácii z médií, internetu za slabé stránky som považoval, 

horšiu komunikáciu so žiakmi, slabé technické zabezpečenie v rodinách( PC, internet), 

nezáujem niektorých žiakov. Návrh opatrení: nesenie rúšok, dostatočná hygiena, kontrola 

zdravotného stavu,  presun účelového cvičenia pre I. a II. na september 2020.  

 

MVDr. Lenka Dubivská 

1. Obsah, metódy a formy: 

Predmety/triedy: 

- biológia: I.A, I.H 

- biológia a ekológia: I.E, II.E 

- biológia a mikrobiológia: II.AVaŠ 

- potraviny a výživa: I.Ck, I.D, II.C, III.Ak, IV.C 

- technika obsluhy: I.H, III.Ak 

- technika obsluhy a služieb: I.CK 

- odborný výcvik – obsluha: IV.H 

Využívaná bola dištančná forma vzdelávania, individuálna práca, písomná alebo ústna 

komunikácia (telefón, skype, messenger). V rámci dištančného vzdelávania boli použité 
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motivačné, expozičné, fixačné i diagnostické a klasifikačné metódy: demonštračné, 

problémové úlohy, motivačné výzvy, prednášky, hry, práca s textom a pod.. Pre tento 

účel sme používali rôzne nástroje, ktoré poskytuje virtuálny priestor, a to predovšetkým 

v prostredí LMS Moodle: multimediálne prednášky, prepojenia na rôzne videa 

k preberaným témam, videa vytvorené vo vlastnej réžii, kvízy, tajničky, online hry na 

tému separácie odpadov, zadania, problémové úlohy a pod. 

Zapojenosť žiakov a priebeh: prvý mesiac – adaptačný, žiaci sa zoznamovali 

s pracovným prostredím edupage a LMS Moodle, zvykali si na nový režim, bolo 

potrebné častejšie individuálne komunikovať so žiakmi, usmerňovať ich v práci 

a vyzývať na spoluprácu. Druhý a tretí mesiac – stabilizačný, žiaci boli zorientovaný 

v prostredí LMS Moodle a Edupage, spolupráca mala plynulejší priebeh s výnimkou 

niektorých žiakov, ktorí mali problémy s dochádzkou a s plnením si svojich povinností  

už aj pri prezenčnej forme vzdelávania. Takýto žiaci boli riešení individuálne 

v spolupráci s triednym učiteľom a zástupkyňou pre teoretické vyučovanie. 

2. Spôsob hodnotenia, KS 

Žiaci boli hodnotení priebežne na základe vypracovaných písomných zadaní 

a elektronických interaktívnych aktivít (multimediálne prednášky, tajničky, zadania, 

problémové úlohy atď.)  podľa stupnice schválenej predmetovou komisiou. 

Žiaci, ktorí dlhodobo  nereagovali na dištančné vzdelávanie a to ani po opakovaných 

výzvach zo strany vedenia školy budú preskúšaní formou KS: Jurč (II.C, PVY), Billá 

(II.E, BIE), Vasiľková (I.A, BIO), Kozel (I.H,TOB) 

 

3. Opatrenia 

- do triednických hodín zaradiť oboznámenie žiakov s prostredím edupage a jeho 

funkcionalitami, 

- začlenenie školenia o práci s edupage do priebežného vzdelávania pedagógov, 

- prispôsobenie rozvrhu dištančného vzdelávania na blokové vyučovanie, t.j. 1-2 

predmety na jeden deň v blokoch, 

- intenzívnejšie sa venovať na hodinách informatiky, prípadne ďalších predmetov 

problematike rozvíjania základných IKT zručností žiakov – MSS Office, email atď. 

 

RNDr. Jarmila Krumlovská  

Forma vyučovania: 

- samoštúdium, pracovné listy, vzorové riešenia úloh a zadaní 

Forma komunikácie so žiakmi: 

- prostredníctvom Edupage (hodnotenie žiackych prác, správy, posielanie materiálov) a 

e-mailu 

Použité učebné materiály: 

- matematické výučbové videá, vytvorené digitálne materiály (prezentácie, pojmové 

mapy, vlastné videá) 
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Vytvorené učebné materiály: 

- karty v Edupage, učebné vzdelávacie materiály - teoretické poznámky s vysvetlením, 

vzorové riešenia úloh, pracovné listy k preberaným témam, vzorové riešenia zadaní, 

online test cez Edupage, prezentácie 

Prebraté tematické celky: 

1. ročník: 

1. Sústavy lineárnych rovníc a nerovníc 

2. Lineárne rovnice a nerovnice 

3. Mocniny s prirodzeným a celým exponentom. 

2. ročník: 

1. Goniometrické funkcie 

2. Trigonometria 

3. ročník: 

1. Kombinatorika 

2. Pravdepodobnosť 

Spôsob hodnotenia: 

- Každá vypracovaná úloha bola žiakom skontrolovaná a vyhodnotená percentuálne. 

Raz mesačne(na konci mesiaca), boli žiaci ohodnotení známkou, v ktorej bolo 

zohľadnené ako často sa zapojili do dištančného vzdelávania, správnosť vypracovania 

úloh.  

Návrhy a opatrenia: 

- Zlepšenie digitálnych zručností pedagógov aj žiakov. Častejšie pracovať v prostredí 

Edupage. 

Zhodnotenie dištančného vzdelávania: 

- Pre žiakov 1. ročníka bolo pripravených približne 20 vyučbových materiálov. Pre 

žiakov druhého ročníka - približne 20 vyučbových materiálov. Pre žiakov 3. ročníka - 

približne 18 vyučbových materiálov a pre žiakov 4. ročníka - približne 20 vyučbových 

materiálov. V vo všetkých triedach  sa väčšina žiakov zapájala pravidelne. Jedna žiačka 

z 1.A, dve žiačky z 1.C, jedna žiačka z 2.A, jeden žiak z 2.C, Jeden žiak z 3.A sa aj po 

upozorneniach a výzvach nezapojili do dištančného vyučovania. Týto žiaci konali 

komisionálne skúšky. 

 

Ing. Anna Mačejová  

Počas  šírenia pandémie covid-19 sme začali vyučovať žiakov online 

Formou distančného vzdelávania som vyučovala v jednotlivých triedach: I.A-CHE, I.H-

CHE, I.E ZPY, II.A- APC, III.A/ Vaš/-APC, IV.A-/ Vaš/- APC 

Cez portal EduPage bolo zaslané každý deň, podľa rozvrhu hodín, nové zadanie, 

pracovné listy, prezentácie, problémové úlohy, motivačné doplňovačky, videá,... 

Spracované boli najčastejšie formou prezentácie alebo Worde. 
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V rámci prípravy  žiaci používali učebnice, pracovné listy, prácu s textom,  zošity, 

internetové stránky, videa ......kde si mohli  vyhľadať potrebné informácie pre 

vypracovanie daných úloh. 

Žiaci, ktorí nemali k dispozícii PC a požívali len mobilný telefón, tak tí mali problém 

s otváraním zadaných úloh. Týmto žiakom boli zadania posielan mailom. 

Zadané úlohy mali žiaci vypracovať v časovo ohraničenom termíne, najčastejšie to bola 

nasledujúca vyučovacia hodina. Domáce úlohy nemuseli tlačiť ale, stačilo ich len 

odfotiť a poslať späť prostredníctvom EduPage alebo mailom. 

Hodnotenie písomných prác, pracovných listov, tajničiek zadaných úloh bolo oznámené 

vopred a hodnotené najčastejšie známkou/stupnicou, ktorá bola schválená PK.   

Počas distančného vzdelávania nielen žiaci, ale aj vyučujúci museli zdokonaľovať 

s online vyučovaním. Vymýšľanie úloh a spôsobov, ako podať látku bez klasického 

kontaktu v triede si vyžadovalo oveľa viac času ako bežná príprava na vyučovanie. 

V prvých týždňoch online vyučovania chýbala niektorým žiakom disciplína / doma sa 

im ťažšie sústreďovalo na školské povinnosti/.  Po upozorňovaní triednym učiteľom, 

prípadne vedením školy sa práca a komunikácia žiakov zlepšila.  

Je na svedomí a čestnosti žiakov, či si úlohy vypracujú sami, alebo odpíšu správne 

riešenie od spolužiakov, preto je preverovanie vedomosti na diaľku veľmi náročné.  

 

Mgr. Stanislav Marcin 

Náboženská výchova 

Od 13. marca do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom 

v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu.  

Spôsob vyučovania: vyučovanie prebiehalo dištančnou formou.   

Metódy a formy: učivo som posielal žiakom cez Edupage vo forme prezentácií. Po 

prebratom tematickom celku som vypracoval v Edupage test, ktorý žiaci vypracovali 

online. Komunikácia so žiakmi a rodičmi bola cez edupage. 

Zmeny v TP neboli, učivo bolo odučené podľa TP. Do ďalšieho šk. roku sa učivo 

nepresúva. 

Hodnotenie predmetu: V zmysle smernice o hodnotení žiakov, všetci žiaci boli 

klasifikovaní, hodnotenie   - absolvoval/a 

 

Etická výchova 

Od 13. marca do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom 

v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu.  

Spôsob vyučovania: vyučovanie prebiehalo dištančnou formou.   

Metódy a formy: učivo som posielal žiakom cez Edupage vo forme prezentácií. Po 

prebratom tematickom celku som vypracoval v Edupage test, ktorý žiaci vypracovali 

online. Komunikácia so žiakmi a rodičmi bola cez edupage. 
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Zmeny v TP neboli, učivo bolo odučené podľa TP. Do ďalšieho šk. roku sa učivo 

nepresúva. 

Hodnotenie predmetu: V zmysle smernice o hodnotení žiakov, všetci žiaci boli 

klasifikovaní, hodnotenie   - absolvoval/a 

 

Mizíková Lenka, Mgr. 

Zapojené triedy:  I. E – Matematika 

   I.H – Matematika 

   II.E – Matematika, Obchodná matematika 

   III.E – Matematika 

Metódy - Vyučovanie matematiky prebiehalo zo začiatku formou zasielania spracovaných 

podkladov so zadaním DÚ a následnou žiadosťou o jej spätné zaslanie. Neskôr som využívala 

EduPage a vytvárala som vhodné otázky pre študentov na online vypracovanie pomocou jazyka 

LATEX. Taktiež využívaným nástrojom boli aj rôzne ukážkové videá a tiež nápomocným 

nástrojom bol stránka www.viki.iedu.sk. 

Formy -  V prípade potreby bola zorganizovaná hromadná online hodina v programe Skype, 

kde sme doriešili problémové úlohy. 

Individuálne vzdelávanie pri žiačke Simona Majirošová, III. E, ktorá má schválený 

individuálny študijný plán.  

Na priebežné hodnotenie som využívala EduPage, kde po splnení úloh som študentom oznámila 

na konci mesiaca ich percentuálne hodnotenie, ktoré som následne ohodnotila známkou. Do 

záverečného hodnotenia som brala do úvahy známky získané pred mimoriadnou situáciou, 

známky získané počas dištančného vzdelávania, polročné hodnotenie a v neposlednom rade 

aktivitu a spoluprácu jednotlivých študentov.  

Za silné stránky dištančného vzdelávania považujem možnosť naučiť sa veľa nového pre mňa 

ako učiteľa, možnosť používať nástroje online výučby, ktoré som doteraz používala zriedka. 

Študenti si zase preskúšali svoju samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť. 

Za slabé stránky dištančného vzdelávania považujem problém s objektívnym hodnotením.  

 

Mgr. Adriana Štrausová 

Počas mimoriadnej situácie za obdobie od 16.3- 30.6 2020 sme v rámci hodín TSV a SQS, 

preberali tematické celky: Basketbal, Posilňovanie, Hádzaná, Futbal, Atletika. Vyučovanie sme 

viedli dištančnou formou, pri ktorej sme využívali z expozičných metód metódy samostatnej 
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práce, projektové metódy a autodidaktické metódy, z fixačných metód sme využívali metódy 

opakovania a precvičovania vedomosti a spôsobilosti.   

Pri spôsobe hodnotenia, sme vychádzali zo spätnej väzby žiakov, samostatných písomných  

prác, pri riešení problémových úloh a projektov:  

- priebežne - s  hodnotiacim popisom a výslednou známkou, zadaniami na prepracovanie 

domácich úloh a individuálnej komunikácii so žiakmi prostredníctvom edupage, org správ. 

- pri záverečnom hodnotení sme brali do úvahy aktivitu na hodinách v druhom polroku 

školského roka 2019/2020 do 16. 3. 2020 a aktivitu na dištančnej forme vzdelávania do 22. 6. 

2020.  

Za nesplnenie kritérií záverečného hodnotenia sme navrhli komisionálne preskúšanie dvoch 

žiakov počas záverečného školského týždňa za absolútneho dodržania hygienických opatrení 

pri mimoriadnej situácii. 

Silnými stránkami dištančnej formy vzdelávania bola samostatná práca žiakov s PC, využívanie 

IKT, samoštúdium žiakov, získavanie nových informácií z médií, internetu, časopisov a kníh.  

Medzi slabé stránky dištančného vzdelávania patrili: vybavenosť rodín žiakov s PC, kontrola 

samostatnej práce a sebadisciplína žiakov, komunikácia a nezáujem niektorých žiakov 

o vzdelávanie. 

 

Návrh opatrení: 

- Presun účelového cvičenia pre I. a II. ročník z mája 2020 na september 2020 

- Zlepšenie digitálnych zručností pedagógov a žiakov, vzdelávanie,                                                                                                                     

 

Mgr. Martin Želinský 

 

Počas mimoriadnej situácie za obdobie od 16.3 - 30.6 2020 sme v rámci hodín TSV a SQS, 

preberali tematické celky: Basketbal, Posilňovanie, Hádzaná, Futbal, Atletika Florbal 

a Pohybové hry. V predmete SRL tematické celky:  Kondičné schopnosti , ich rozvoj a Doping. 

Vyučovanie som viedol dištančnou formou, pri ktorej som využíval z expozičných metódy 

samostatnej práce, projektové metódy a autodidaktické metódy, z fixačných metód som 

využíval metódy opakovania a  precvičovania vedomosti a zručností.  Po dvoch  týždňoch sa 

situácia pri plnení úloh stabilizovala a až do konca dištančného vzdelávania prebiehala bez 

problémov u väčšiny žiakov. Úlohy boli prideľované  podľa práve prebiehajúci tematických 

celkov a žiaci ich v určených termínoch priebežne plnili. 

Pri spôsobe hodnotenia, som vychádzal zo spätnej väzby žiakov, samostatných písomných  

prác, pri riešení problémových úloh a projektov:  

Priebežne s  hodnotiacim popisom a výslednou známkou, zadaniami na prepracovanie 

domácich úloh a individuálnej komunikácii so žiakmi prostredníctvom edupage, facebook org 

správ. 

Pri záverečnom hodnotení som bral do úvahy aktivitu na hodinách v druhom polroku školského 

roka 2019/2020 do 16. 3. 2020 aktivitu pri dištančnej forme vzdelávania a úroveň  

vypracovania  domácich úloh do 22. 6. 2020. 

Všetci žiaci splnili kritériá záverečného hodnotenia. 
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Silnými stránkami dištančnej formy vzdelávania bola samostatná práca žiakov s PC, využívanie 

IKT, samoštúdium žiakov, získavanie nových informácií z médií, internetu, časopisov a kníh. 

Medzi slabé stránky dištančného vzdelávania patrili: vybavenosť rodín žiakov s PC, kontrola 

samostatnej práce a sebadisciplína žiakov, komunikácia, spätná väzba  a nezáujem niektorých 

žiakov o vzdelávanie. 

 

 

Návrh opatrení: 

- Presun účelového cvičenia pre I. a II. ročník z mája 2020 na september 2020 

- Zlepšenie digitálnych zručností pedagógov/online vzdelávanie/ a žiakov vzdelávaním. 

 

 

Záverečné hodnotenie:  V II. polroku od 16.marca 2020 do konca júna 2020 prebiehalo 

v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika 

a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Využívala sa dištančná forma vzdelávania. 

Z metód boli využívané motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické a klasifikačné metódy, 

ako aj metódy samostatnej práce, projektové metódy opakovania a precvičovania vedomosti 

a zručnosti.  Zapojenosť žiakov a priebeh v prvom mesiaci bol adaptačný, žiaci sa zoznamovali 

s pracovným prostredím edupage. Po dvoch  týždňoch sa situácia pri plnení úloh stabilizovala, 

a až do konca dištančného vzdelávania prebiehala bez problémov u väčšiny žiakov. Spolupráca 

mala plynulejší priebeh s výnimkou niektorých žiakov, ktorí mali problémy s dochádzkou 

a s plnením si svojich povinností  už aj pri prezenčnej forme vzdelávania. Takíto žiaci boli 

riešení individuálne v spolupráci s triednym učiteľom a zástupkyňou pre teoretické vyučovanie. 

Žiaci boli hodnotení priebežne na základe vypracovaných samostatných písomných  prác, pri 

riešení problémových úloh a projektov, elektronických interaktívnych aktivít, spätnou väzbou. 

Do záverečného hodnotenia sa poväčšine brali do úvahy známky získané pred mimoriadnou 

situáciou, známky získané počas dištančného vzdelávania, polročné hodnotenie 

a v neposlednom rade aktivita a spolupráca jednotlivých študentov. Žiaci, ktorí dlhodobo  

nereagovali na dištančné vzdelávanie, a to ani po opakovaných výzvach zo strany vedenia 

školy, budú preskúšaní formou komisionálnej skúšky. Silnými stránkami dištančnej formy 

vzdelávania boli samostatná práca žiakov s PC, využívanie IKT, samo štúdium žiakov, 

získavanie nových informácií z médií, internetu, časopisov a kníh, ako aj zodpovednosť 

a dôslednosť. Medzi slabé stránky dištančného vzdelávania patrili: vybavenosť rodín žiakov 

s PC, kontrola samostatnej práce a sebadisciplína žiakov, komunikácia a nezáujem niektorých 

žiakov o vzdelávanie, problém s objektívnym hodnotením. 

 

 

Bardejov, 29. jún 2020 

 

 

Vypracoval: Mgr. Pavol Lacek 
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Informácie o ďalších činnostiach školy, ktorých fungovanie ovplyvnila mimoriadna 

situácia v čase od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020 

1. Činnosť rady školy – dňa 30. 4. 2020 malo uplynúť funkčné obdobie všetkých členov 

Rady školy. Z dôvodu úpravy legislatívy sa funkčné obdobie poradných orgánov v čase 

vojnového, núdzového stavu, mimoriadnej situácie predlžuje a nové voľby je potrebné 

vykonať do troch mesiacov od ukončenia mimoriadnej situácie. So súhlasom 

zriaďovateľa sa voľby do Rady školy vykonali dňoch 7. – 11. 9. 2020 na všetkých 

úsekoch. So zhoršením epidemiologickej situácie sa ale nemohlo uskutočniť 

ustanovujúce zasadnutie novozvolenej rady školy, to sa bude konať po zlepšení situácie. 

Do tohto obdobia bude fungovať pôvodná rada školy, zasadnutia sa budú konať per 

rollam. 

2. Upravené metódy a formy – sú podrobne uvedené v správach jednotlivých PK 

a vyučujúcich podľa PK. Zapojenie žiakov do dištančného vzdelávania v prvých dvoch 

týžňoch bolo na slabšej úrpvni, odstránili sa problémy s prihlasovaním a prácou 

v EduPage, neskôr sa situácia stabilizovala. Problémy boli aj v zmenách rozhodnutí 

MŠVVaŠ SR na hodnotnenie práce žiakov. V začiatku podľa rohodnutia mali byť všetci 

žiaci v II. polroku 2019/2020 klasifikovaní/hodnotení aj napriek tomu, že sa nezapájali 

do aktivít dištančného vzdelávania. Ďalšie rozhodnutia spočívali v tom, že žiaci, ktorí 

sa zo subjektívnych príčin nezapájali, mohli byť neklasifikovaní/nehodnotení. To ale 

žiaci spočiatku nevedeli prijať. Neskôr po upozornení zákonných zástupcov, že by 

u takýchto žiakov mohli byť problémy s postupom do vyššieho ročníka sa situácia 

stabilizovala. Škola pracovala riadne podľa pravidelného rozvrhu žiakov. Vyučovanie 

bolo dňa 22. 6. 2020 obnovené aj pre žiakov stredných škôl. Podľa usmernení 

zriaďovateľa (OŠ PSK) žiaci mali pokračovať naďalej v dištančnom vzdelávaní až do 

29. 6. 2020, dňa 30. 6. 2020 sa mali dostaviť do školy pre prevzatie vysvedčení.  

3. Spôsob hodnotenia – je podrobne uvedený v správach jednotlivých PK a vyučujúcich 

podľa PK. Na klasifikačnej porade dňa 22. 6. 2020 bolo 13 žiakov neklasifikovaných, 

títo boli do 29. 6. 2020 komisionálne preskúšaní. Po komisionálnom preskúšaní 1 žiak 

neprospel, nepostúpil do vyššieho ročníka, bolo mu umožnené opakovať ročník. 

4. Zamestnanci – pedagogickí zamestnanci počas krízy prešli na dištančné vzdelávanie 

a prácu z domu (home office). Vyučujúci dištančné vzdelávanie zvládli technicky aj 

materiálne. Činnosť nepedagogických zamestnancov, MOV v dielňach školy spočívala 

v zabezpečovaní prevádzky a stravy pre repatriantov, nakoľko škola od 8. 4. 2020 do 

31. 5. 2020. 

5. Materiálne podmienky – na začiatku dištančného vzdelávania žiakov sme zisťovali 

u žiakov ich možnosti a či majú prístup k PC, internetu. Zo všetkých žiakov jedna 

žiačka Vanesa Timková nemala prístup k PC a internetu. Škola jej v pravidelných 

intervaloch zasielala materiály na vzdelávanie a pracovné listy.  

6. Vyhodnotenie plnenia cieľov školy - ciele a vízie školy sa podarilo úplne, alebo 

niektoré čiastočne zrealizovať. Čiastočná realizácia bola zapríčinená z dôvodu 

mimoriadnej situácie, avšak k ich napĺňaniu dôjde v prvých mesiacich nového 

školského roka 2020/2021 (inštalácia basketbalových košov, aktivity projektu 

Zvyšovanie kvality vzdelávania – 01/2021, Erasmus + a pod.). 

7. Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie – ide o podporu žiačky, ktorá sa 

nemohla z objektívnych príčin zapojiť do aktivít dištančného vzdelávania. 

Komunikácia so žiakmi, rodičmi pri riešení technických problémov počas dištančného 
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vzdelávania, vybavovanie úradných záležitostí bolo prispôsobené potrebám žiakov 

a rodičov. 

8. Silné a slabé stránky – ako pozitívum hodnotíme plnú nasadenosť vyučujúcich, 

okamžité prispôsobenie sa aktuálnej situácii, žiakom aj nad rámec pracovných 

povinností a pracovného času. Zdatnejší žiaci sa bezproblémovo zapájali, riešili úlohy 

a dištančné vzdelávanie považovali za jednoduchšiu formu. Naopak slabším žiakom 

chýbala osobná účasť na vyučovaní, dôkladnejší výklad, sociálny kontakt s učiteľom, 

žiakmi a pod. Z dôvodu väčšieho počtu peagogickýxh zamestnancov sa nám nepodarilo 

uskutočniť online porady, len vo forme per rollam. Momentálne sa pracuje na 

technickom odstránení týchto problémov, zvažuje sa kúpa softvérového vybavenia. 

9. Návrhy opatrení – v prvom rade v úvode školského roka zorganizovať aktualizačné 

vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov v oblasti práce s EduPage, efektívnejšie 

využívanie aplikácie, zjednodušenie práce a prácnosti v zadávaní a vyhodnocovaní 

výsledkov a výstupov žiakov. Zakúpenie softvérového vybavenia na efektívnejšiu 

komunikáciu so žiakmi. Uskutočniť podľa pokynov uvedených v dokumente 

Sprievodca školským rokom 2020/2021 zisťovanie úrovne vedomostí a zručností 

žiakov po ukončení prerušenia školského vzdelávania.   

10. Prijímacie konanie – prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021 prebehlo podľa 

pokynov a rozhodnutia MŠVVaŠ SR. V súlade s usmerneniami prebiehala 

predovšetkých elektronická komunikácia s úchádzačmi o štúdium cez email, EduPage 

a telefonicky. Škola pripravila kritériá prijatia, administratívne prebehlo prijímacie 

konanie, rozhodnutia boli vydané v súlade so zákonom o eGovermente, zápis úspešných 

uchádzačov prebiehal elektronicky, v osobitných prípadoch osobne (problémy 

s výpočtovou technikou a internetom na strane úchádzačov, zákonných  zástupcov). 

Z celkového počtu 82 žiakov, ktorých bolo možné prijať, sa zapísalo 80 prijatých 

uchádzačov, voľné dve miesta v učebnom odbore 6445 H kuchár.  

 

 

 

Bardejov, 29. jún 2020 

 

Vypracovala: Ing. Martina Šimcová 



 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMIKY, HOTELIERSTVA A SLUŽIEB  

JÁNA ANDRAŠČÍKA, POD VINBARGOM 3, 085 01 BARDEJOV 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sebahodnotiaca správa školy  

za školský rok 2019/2020 
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PREDSTAVENIE ŠKOLY 

 

Kontaktné údaje školy 

Adresa školy Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov 

Telefónne číslo 054/488 51 26, 0948 158 285 

Faxové číslo 054/472 38 30  

Internetová adresa https://sosehs.edupage.org 

Elektronická adresa skola@sosehs.sk 

Zriaďovateľ 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov;  Odbor školstva – 051/7081702 

Riaditeľka školy Ing. Helena Ferková 054/472 38 30, 0948 314 243 

Zástupkyne riaditeľky 

Ing. Martina Šimcová 0907 937 341 

Ing. Mária Schaderová 0949 232 851 

PhDr. Eva Barnová 0907 289 345 

Hlavná majsterka Bc. Mária Klimkovská 0903 591 686 

Predseda rady školy Ing. Gabriela Pochová 0905 149 371 

 

 

 PREDSTAVENIE ORGANIZAČNO - HODNOTIACEHO TÍMU: 

- Ing. Helena Ferková  - riaditeľka školy, 

- Ing. Martina Šimcová  - zástupkyňa riaditeľky školy, manažér aktivity,  

- Slavka Kramarová  - účtovníčka,  

- Ing. Renáta Akbariová  - vedúca predmetovej komisie,  

- MVDr. Katarína Vaľková  - vedúca predmetovej komisie,  

- Mgr. Pavol Lacek  - vedúci predmetovej komisie. 

 

 STRUČNÉ PREDSTAVENIE ŠKOLY 

 

Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka je modernou 

školou, ktorá svojim odborným vzdelávaním pripravuje žiakov na regionálny a 

európsky trh práce. 

Reaguje na potreby a aktuálne trendy v oblasti: 

- gastronómie, 

- hotelierstva, 

- cestovného ruchu, 

- služieb, 

- podnikania, ekonomiky, financií a  

- športu.  

https://sosehs.edupage.org/
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V škole študuje 340 žiakov, z toho 257 dievčat. Naša škola, ktorá pripravuje odborných a 

kvalifikovaných zamestnancov v oblasti gastronomických a hotelových služieb, ekonomiky a 

obchodu, a preto má v meste Bardejov svoje opodstatnenie. 

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je 

organizované formou odbornej praxe a odborného výcviku v dielňach školy (Jedáleň Pod 

Vinbargom, Ľudová jedáleň) a priamo na pracoviskách zamestnávateľov (školský systém, 

systém duálneho vzdelávania). 
 

 POPIS ZVOLENÉHO POSTUPU A SPÔSOBU SEBAHODNOTENIA 

Uvedomujeme si, že  sebahodnotenie je proces  nie jednorazová aktivita. Nie je jednoduché 

zaviesť  celý systém hodnotenia naraz. Preto sme si vybrali oblasti, v ktorých už máme  nejaké 

skúsenosti,  ale aj  oblasti, ktoré sme doteraz ešte nehodnotili.  

Postup: 

1. Na prvom, motivačnom stretnutí, sme plánovali a rozhodovali o oblastiach 

sebahodnotenia pod vedením riaditeľky školy. 
2. Tak sme sa začali pripravovať na realizáciu sebahodnotenia. Najprv sme určili oblasti 

sebahodnotenia, tzn. čo bude predmetom sebahodnotenia a ako sa bude sebahodnotenie 

realizovať, vybrali sme procesy na úrovni školy a procesy vo vzťahu k vonkajšiemu 

prostrediu. 

3. Vytvorili sme pracovné skupiny a rozdelili úlohy.  

4. Vybrali sme metódu dotazníkov a dohodli si hodnotiace kritéria. 

5. Začal sa realizovať proces sebahodnotenia. Prebiehali pracovné stretnutia k tvorbe       

6. dotazníkov, výber otázok do zvolených okruhov, stupnica a výsledok. 

7. Jednotlivé pracovné skupiny zrealizovali stretnutia s cieľovými skupinami a vyplnili 

dotazníky.  

8. Dotazníky vyhodnocovali pracovné skupiny. 

9. Následne sme zistené údaje zapracovali do sebahodnotiacej správy.   

10. Plán zlepšovania - spätná väzba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblasti sebahodnotenia školy prostredníctvom dotazníkov 

Oblasť  Priorita  

Procesy na úrovni školy  Sociálny charakter školy  

 Škola ako miesto podmienok pre  odborné 

vzdelanie  

 Škola ako komunikátor pre žiakov  

 Škola ako bezpečné miesto pre žiakov   

 Škola ako doplnková služba  

 Škola ako priestor na kvalitnú prácu 

zamestnancov  

 Škola ako priestor na zlepšovanie vlastného 

výkonu zamestnancov  

Vzťahy s vonkajším prostredím  Škola ako most k medzi žiakmi a ich rodičmi   

 Vzťah školy a zamestnávateľov  
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I.  VODCOVSTVO 
 

1.1  Nasmerovanie školy rozvojom vypracovaného poslania, vízie 

a základných hodnôt potrebných pre jej dlhodobý úspech 
 

Škola prijala svoje poslanie, víziu a základné hodnoty, ktoré sú základom pre jej budúce 

smerovanie.  

 

Poslaním školy je poskytnúť žiakom  kvalitné vzdelanie  a odborné zručnosti, pripraviť ich 

na povolanie a vybaviť ich kompetenciami na plnohodnotný život v neustále sa meniacej 

spoločnosti.   

 

Vízia školy 

Chceme byť modernou a otvorenou školou, ktorá pre každého vytvára podmienky pre rozvoj a 

rast a zároveň reaguje na potreby svojich  žiakov, ich rodičov, širokú verejnosť a aktuálne 

trendy regionálneho a európskeho trhu práce. 

 

Hodnotami školy sú: 

Kvalita vzdelania – zdokonaľovaním vzdelávacieho procesu prispievať k spokojnosti žiakov, 

ich rodičov, zamestnávateľov a širokej verejnosti. 

Inovatívnosť - podporovať jednu z podmienok dosahovania pokroku zavádzaním inovačných 

programov pre kvalitnú prácu školy.  

Aktívne učenie – vytvárať pre žiakov príležitosti k tomu, aby rozvíjali svoje zručností   

prostredníctvom praktických cvičení, podpory a rozvíjania spolupráce žiakov, ich tvorivosti, 

vzájomnej diskusie a podnecovania k ďalšiemu učeniu. Rozvoj kľúčových kompetencií  je 

cestou k uplatneniu sa v živote i na rýchlo sa meniacom trhu práce. 

Individuálnosť - rešpektovať danosti každého žiaka, rozvíjať jeho potenciál a jedinečnosť, 

prispievať k rozvoju jeho osobnosti.  

Sebahodnotenie – neustále pracovať na spätnej väzbe,  ako ceste  na prebratie zodpovednosti 

za vlastné vzdelávanie, je to cesta k napredovaniu tak žiakov ako aj učiteľov, žiak sa učí  

ohodnotiť vlastnú činnosť a výstup vlastnej práce a učiteľ usmerňovať svoj proces učenia.  

Komunikatívnosť – otvorenou komunikáciou na pôde školy prispievať k pozitívnej klíme 

v škole, otvorenou komunikáciou medzi školou a verejnosťou prispievať k budovaniu 

pozitívneho imidžu otvorenej školy, ktorá aktívne počúva hlas všetkých svojich klientov  a tak 

môže  upevňovať svoje poslanie.  
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Spolupráca -  vytváraním podmienok na jej realizáciu vedie k prospechu a kvalitnejšiemu 

napĺňaniu cieľov všetkých zúčastnených strán. 

Spoločenská zodpovednosť -  vychovávať mladých ľudí k rešpektovaniu a uplatňovaniu  

spoločenských hodnôt, ako sú sloboda a zodpovednosť.  

Kultúra školy – budovať kultúru správania dodržiavaním vlastných vzorcov správania, 

rešpektovaním pravidiel a hodnôt školy, pracovaním  na kultúre spolupráce v záujme 

dosahovania spoločných cieľov, a zároveň  vytváraním  príjemného prostredia pre prácu a 

voľnočasové aktivity všetkých ľudí našej školy, a tým upevňovať ich vzťah k svojej práci.   

 

1.2  Stratégia rozvoja školy a hlavné ciele školy 

 
Strategické ciele rozvoja školy sú stanovené tak, aby zahŕňali v sebe možnosti na 

implementáciu vízie, poslania a hodnôt školy. Pri ich tvorbe sme vychádzali z analýzy 

súčasného stavu školy, sledovaním trendov na trhu práce a z aktuálnych požiadaviek, ktoré sú 

kladené na kvalitu vyučovacieho procesu a osobnosť absolventa pre spoločnosť.  

 

Stratégia školy 

1.   Zapájanie sa do projektov a výziev  

1.1 Zlepšiť materiálne podmienky školy pre kvalitné vzdelávanie.  

1.2 Zlepšiť finančné podmienky školy pre kvalitné vzdelávanie. 

2.  Poskytovať vzdelávanie, ktoré rozvíja kľúčové kompetencie žiakov 

2.1  Zamerať sa na vzdelávanie prepojené s praxou. 

2.2  Zamerať sa na proces výučby. 

2.3  Zamerať sa na výkon žiaka. 

2.4  Zamerať sa na osobnosť žiaka. 

3. Pracovať na vlastnej spoločenskej zodpovednosti 

3.1 Pracovať na budovaní dobrého mena školy. 

3.2 Pracovať na systémovom prístupe vedenia školy k zamestnancom . 

3.3 Pracovať na kvalitných a dôveryhodných vzťahoch so širokou verejnosťou.   

4. Zaviesť do práce školy systém riadenia kvality školy 

4.1 Vytvoriť systém monitorovania vzdelávacích potrieb žiaka. 

4.2 Vypracovať systém hodnotenia práce učiteľa. 
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Ciele školy 

      Hlavným cieľom školy je  poskytovať  kvalitné a dostupné vzdelávanie, budovať  modernú 

a efektívne pracujúcu školu, otvorenú verejnosti,  pripravujúcu svojich žiakov pre praktický 

život.   

Vytvoriť zo školy vzdelávacie, kultúrne a športové centrum, ktoré bude prístupné nielen 

žiakom, zamestnancom ale aj rodičom a širokej verejnosti a to za účelom získavania vedomostí, 

prehlbovania komunikácie ľudí rôzneho veku a duševného obohacovania sa. Zároveň vytvárať 

na škole klímu podporujúcu vysokú úroveň pracovných výkonov so zameraním na slobodný 

a tvorivý rozvoj žiakov, pedagógov a zamestnancov školy. 

 

 

OBLASŤ CIEĽOV CIELE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OBLASŤ  VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 

 

- odovzdávať vedomosti a pripravovať 

žiakov na povolanie a na získanie 

kvalifikácie, 

- pripraviť žiakov na život a prácu s 

informačnými a komunikačnými 

technológiami, 

- poskytnúť žiakom na diskusiu 

o aktuálnych spoločenských 

problémoch, 

- podporovať aktivity zamerané na 

rozvoj čitateľskej a finančnej 

gramotnosti žiakov, 

- venovať zvýšenú pozornosť 

vyučovaniu cudzích jazykov,  

-   podporovať a rozvíjať medzinárodnú 

spoluprácu medzi školami, 

- monitorovať a vyhodnocovať 

pravidelne sociálnu klímu školy,  

- pokračovať v poskytovaní vzdelávania 

externou formou v odboroch daňové 

služby, kuchár, čašník, 

- zatraktívniť odborný výcvik 

v odboroch kuchár, čašník, hotelová 

akadémia, 

- vytvoriť konkurencieschopnú školou 

vo vzťahu k iným školám mesta 

Bardejov,   

- neustále  poskytovať a skvalitňovať 

konzultačné služby pre žiakov 

a rodičov. 
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2. OBLASŤ MATERIÁLNO-

TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA 

 

- v spolupráci so zriaďovateľom 

zvyšovať  efektívnosť vykurovania 

budov školy,  

- modernizácia pracovísk odborného 

vzdelávania a pracovného prostredia, 

- oprava miniihriska s umelou trávou, 

- dokončenie rekonštrukcie športovej 

haly (basketbalové koše, hrazdy...). 

 

 

 

 

3. PERSONÁLNA OBLASŤ 

 

- výchovnovzdelávací proces realizovať 

kvalifikovanými pedagógmi,  

- podporovať osobnostný rast 

pedagogických zamestnancov  

- umožniť účasť pedagógov na 

vzdelávacích podujatiach v rámci 

platnej legislatívy v súlade s potrebami 

školy,  

- interné vzdelávania pedagógov 

zamerať na oblasť IKT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PREZENTÁCIA ŠKOLY 

 

- zintenzívniť informovanosť širokej 

verejnosti o vzdelávacej ponuke a 

aktivitách školy, 

- vylepšiť a zatraktívniť internetovú 

stránku školy, využívať sociálne siete 

na propagáciu školy a vytvorenie 

bližšieho vzťahu so študentmi,  

- inovovať propagačné materiály školy,  

- prezentovať sa na verejnosti úspechmi 

žiakov a pracovníkov školy, 

- zúčastňovať sa na spoločenských, 

kultúrnych a športových súťažiach, 

- rozvíjať dobrú spoluprácu so 

zriaďovateľom a poradnými orgánmi 

školy, rodičmi školy a partnerskými 

a inými inštitúciami. 

 

1.3 Vzdelávacia ponuka školy v rámci regiónu 
 

V regióne je škola vyprofilovaná na gastronómiu, hotelierstvo, cestovný ruch, ekonomiku 

poradenské služby a šport. Keďže náš región je charakteristický bohatou históriou, 

kúpeľníctvom, vidieckou turistikou a agroturistikou, pôsobia tu športové kluby, ktoré sú 

zapojené do rôznych súťaží na rôznych úrovniach, preto sa aj naša škola z dlhodobého hľadiska 

neustále prispôsobuje  aktuálnym potrebám trhu práce pri svojej dlhodobej tradícii, počas svojej 

existencie prešla ponukou rôznych učebných a študijných odborov v závislosti od meniacej sa 

situácie v spoločnosti.  
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Máme stabilné odbory a máme odbory, ktoré sa snažíme prispôsobovať potrebám nielen 

trhu práce, ale aj požiadavkám rodičov, zamestnávateľov a iných organizácii. Na základe týchto 

poznatkov, sme v rámci celoživotného vzdelávania, zaviedli do ponuky odborov pomaturitné 

štúdium v odbore daňové služby a štúdium pre doplnenie stredného odborného vzdelania 

v učebnom odbore kuchár.  

Najnovšie sa zapájame do systému duálneho vzdelávania a vzdelávacích aktivít 

Erasmus +. V oblasti medzinárodnej spolupráce má škola nadviazanú spoluprácu 

s partnerskými školami vo Francúzsku (Calais), Poľsku (Debica), Ukrajine (Užhorod), Česku 

(Nová Paka). 
 

1.4 Rozvojové programy a projekty školy 
 

Škola sa dlhodobo zapája do výziev a projektov rôznych vyhlasovateľov, najvýznamnejšie 

projekty do ktorých sme boli zapojený:  

IMPLEMENTOVANÉ A UKONČENÉ PROJEKTY 

Názov projektu Účel projektu 

Medzinárodný projekt INTERREG 

IIIA, 

Výmena odborných skúseností a 

prezentácia praktických zručností v 

oblasti gastronómie 

STAVEBNÉ ÚPRAVY 

A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV 

ŠKOLY, 

Znižovanie energetickej náročnosti 

a výmeny 

INOVÁCIA ŠKOLSKÝCH 

VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV 

HOTELOVEJ AKADÉMIA JÁNA 

ANDRAŠČÍKA V BARDEJOVE. 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na 

škole 

 

AKTUÁLNE PROJEKTY 

Názov projektu Účel projektu 

„UČÍME SA PRE PRAX“ - 

PROGRAM ERASMUS + KĽÚČOVÁ 

AKCIA 1: VZDELÁVACIA 

MOBILITA JEDNOTLIVCOV 

Zahraničná odborná stáž žiakov 

„UKÁŽ CO UMÍŠ“ - PROGRAM 

ERASMUS + KĽÚČOVÁ AKCIA 2: 

ŠKOLSKÉ VÝMENNÉ 

PARTNERSTVÁ 

Vzájomné partnerské výmenné aktivity s 

družobnou školou v Novej Pake 

ZVYŠOVANIE KVALITY 

VZDELÁVANIA NA SOŠ 

EKONOMIKY, HOTELIERSTVA  

SLUŽIEB JÁNA ANDRAŠČÍKA 

Podpora zvyšovania kvality odborného 

vzdelávania a prípravy v prepojení na 

praktické vzdelávanie s dôrazom na 

čitateľskú, prírodovednú gramotnosť, 

jazykové, IKT zručnosti, finančnú 

gramotnosť vrátane podnikateľských 

vedomostí a ekonomického myslenia. 
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1.5 Štruktúra riadenia školy 
 

Manažment školy pravidelnými aktivitami podporuje cieľavedome, permanentne 

a komplexne svoju školu pre dosahovanie prijatého poslania, vízie a hodnôt.  

Vytvára základňu pre zamestnancov školy, aby mohli pracovať v zmysle prijatých 

hodnôt. Ide o pravidelné stretnutia vedenia školy so zamestnancami školy v podobe formálnych 

a neformálnych stretnutí.  

Vedenie školy je otvorené k prijímaniu názorov svojich žiakov, rodičov, partnerov školy 

a miestnej komunity. Snaží sa prijímať a rešpektovať tieto  názory a v zmysle možností školy 

je jeho snahou implementovať tieto názory do svojej každodennej praxe, aby prispievali 

k napĺňaniu vízie a hodnôt školy.  

K napĺňaniu týchto preferencií prispieva aj skvalitňovanie vyučovacieho procesu, odborný 

výcvik, odborná prax, zahraničná prax, seminárne úlohy, ročníkové projekty, praktické 

cvičenia, vzdelávania pedagogických zamestnancov, materiálno-technické zabezpečenie školy, 

mimovyučovacie aktivity (ako sú krúžky, odborné prednášky, odborné exkurzie, súťaže, 

imatrikulácia, školské plesy a reprezentačný ples školy, poskytované vzdelávacie kurzy, 

stretnutia s odborníkmi z praxe, charitatívna činnosť, dobrovoľníctvo, darcovstvo krvi), 

budovanie vzťahu žiaka k škole osobnou angažovanosťou na úprave okolia školy, budovanie 

vzťahov žiakov medzi sebou navzájom, povzbudzovaním sa turnajoch, súťažiach. 

 

1.6 Spolupráca a údaje o rade školy 
 

Spolupráca rady školy a vedenia školy je na veľmi dobrej úrovni. Rada školy zasadá min. 

4 x ročne, vedenie školy informuje o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, krúžkovej 

činnosti, o zahraničnej praxi, mimoškolskej činnosti a aktivitách na odbornom výcviku, o 

technickom vybavení školy, o družobných stykoch s ostatnými školami v zahraniční, o riešení 

výchovných problémov, o ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi na ich zdravý telesný a 

psychický vývin, o stravovaní žiakov a pod. Návrhy rady školy riaditeľka pravidelne 

vyhodnocuje a implementuje do života školy. Okrem toho riaditeľka školy predkladá rade školy 

na vyjadrenie návrhy v súlade s platnou legislatívou. 

 

Samosprávny orgán rada školy pozostáva z 11 členov: 

- PaedDr. Furman Ján – delegovaný zástupca zriaďovateľa,  

- MUDr. Mihaľ Patrik  – delegovaný zástupca zriaďovateľa, 

- Ing. Kmec Jozef, PhD. – delegovaný zástupca zriaďovateľa, 

- Ceľuch Pavol – delegovaný zástupca zriaďovateľa, 

- Ing. Gabriela Pochová – zástupca pedagogických zamestnancov, predseda rady školy 

- Bc. Klimkovská Mária – zástupca pedagogických zamestnancov, 

- Bc. Tejová Helena – zástupca nepedagogických zamestnancov, 

- Lenka Soroková – zástupca žiakov,   
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- Hrabčáková Mária – zástupca rodičov, 

- Hnatová Gabriela – zástupca rodičov,  

- Dančišinová Katarína – zástupca rodičov. 

 

1.7 Poradné orgány školy 
 

Každoročne si stanovujeme ciele v svojom koncepčnom zámere rozvoja na príslušný 

školský rok. Tieto ciele vyhodnocuje na úrovni jednotlivcov, predmetových  komisií, 

školského poradcu, koordinátorov, na zasadnutiach  Rady školy, žiackej školskej rady. Po 

vyhodnotení cieľov analyzujeme vzniknuté nedostatky a podľa naliehavosti spoločnými 

rozhodnutiami sa snažíme o ich postupné odstraňovanie. Poradné orgány školy majú dostatočný 

priestor k vyjadreniu svojich názorov na svojich pravidelných stretnutiach, a následne na 

stretnutiach s manažmentom školy. Pravidelné stretnutia majú aj predmetové komisie, na 

ktorých vyhodnocujú hospitácie a otvorené hodiny. Vedúci PK vyhodnocuje hospitačnú 

činnosť a usmerňuje činnosť svojich členov s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií 

žiakov. Sebahodnotiace procesy na škole každoročne prebiehajú na úrovni jednotlivcov 

(hodnotenie pedagogického zamestnanca), vypracovali sme dotazníky pre zamestnávateľov 

v systéme duálneho vzdelávania a žiakov školy zamerané na hodnotenie kvality školy. 

 

1.8 Zabezpečovanie kvality na škole 

 

Škola má vytvorenú organizačnú štruktúru, ktorá poukazuje na štruktúru organizácie, 

vzťahy a rozdielne úrovne medzi jednotlivými pracovnými pozíciami. Vieme z nej vyčítať 

dôležitosť rôznych rolí, štruktúru riadenia a aj samotných zamestnancov, ktorí tieto role 

zastávajú. Je to základný dokument pre tvorbu kultúry školy a spôsob distribuovania informácií 

v škole.  

Do procesu rozhodovania sa v škole okrem riaditeľky školy zapájajú aj jej poradné orgány: 

pedagogická rada, školský poradca, predmetové komisie, Rada školy, technik BOZP a PO. 

Manažment školy (riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie, 

zástupkyňa riaditeľky školy pre praktické vyučovanie, zástupkyňa riaditeľky školy pre 

technicko-ekonomické činnosti) kladie priestor na slobodnú a otvorenú komunikáciu nielen 

smerom k zamestnancom ale aj žiakom školy.  

Min. 1x mesačne sa konajú stretnutia predstaviteľov žiakov – Žiacka školská rada 

s riaditeľkou školy. Vzájomne diskutujú, predkladajú návrhy na zlepšenie úrovne 

vzdelávacieho procesu, chodu a prevádzky školy. Riešia sa požiadavky žiakov a dodržiavanie 

školského poriadku, prípadne aktuálne témy spoločenského diania na škole.  

 

Výchovné a kariérové poradenstvo na škole pracuje aktívne, spolupracuje  

s manažmentom školy, žiakmi a rodičmi, CPPPaP Bardejov, CPPPaP Prešov.  

Máme intenzívnu komunikáciu: 
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 s deviatakmi ZŠ na osobných stretnutiach,  

 cez www stránku,  

 facebook školy,  

 propagačné materiály,  

 Burzu informácií,  

 prostredníctvom projektov,  

 účasťou na aktivitách organizovaných mestom,  

 regionálne noviny,  

 regionálnu televíziu,  

 DOD,  

 organizovanie aktivít pre žiakov základných škôl na našej škole.  

 

Škola každoročne získava a vyhodnocuje informácie o uplatnení svojich absolventov. 

Kariérové poradenstvo na našej škole prebieha prostredníctvom školského poradcu, prezentácii 

predstaviteľov vysokých škôl a zamestnávateľov, sme ústretoví pre našich žiakov, ak majú 

záujem o účasť na DOD vysokých škôl, medzinárodnom veľtrhu vysokých škôl 

a zamestnávateľov (PROEDUCO). 

 

Silné stránky kritéria:  

 jednoznačne stanovená vízia, poslanie a hodnoty školy, každý vie, čo má robiť, 

 otvorená komunikácia medzi manažmentom a zamestnancami školy, žiakmi, 

rodičmi, verejnosťou, 

 zapájanie sa školy do rôznych projektov. 

 

Oblasti na zlepšenie:  

 stagnujúca medzinárodná spolupráca s partnerskými školami, 

 zapájanie sa do projektov v environmentálnej oblasti, 

 nedostatočná spätná väzba zo strany zamestnávateľov v oblasti duálneho 

vzdelávania. 
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II.   STRATÉGIA A PLÁNOVANIE ŠKOLY 

 
 

2.1 Študijné a učebné odbory a ich zamerania, v ktorých škola zabezpečuje 

vzdelávanie k 15. 9. 2019 
 

Študijný /učebný 

odbor 

denné štúdium 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Spolu 

tried 

Spolu 

žiakov 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník 5.ročník       

6323 K 

hotelová akadémia 

1 14 - - 1 16 1 22 1 21 4 73 

6324 M man. reg. 

cest.ruchu 
1 17 0,5 14 0,33 8 0,5 16 - - 2,33 55 

6325 M ekonomické 

lýceum   
1 19 1 19 1 15 1 14 - - 4 67 

6332 Q daňové 

služby  
1 22 - - - - - - - - 1 22 

6444 K čašník-

servírka SDV 
0,5 7 - - - - - - - - 0,5 7 

6444 K čašník-

servírka 
- - 0,5 9 - - 0,33 8 - - 0,83 17 

6445 K kuchár 

SDV 
0,5 9 - - - - - - - - 0,5 9 

6445 K kuchár - - 0,5 9 0,33 7 0,66 16 - - 1,50 32 

6445 H kuchár 

externé štúdium 
1 10 - - - - - - - - 1,00 10 

2951 M výživa a 

šport 
- - 0,5 18 0,33 14 0,5 16 - - 1,33 48 

Spolu 6 98 3 69 3 60 4 92 1 21 17 340 

z toho dievčat  232 

Priemerný počet žiakov na triedu 20,00 
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2.2 Zoznam a hodnotenie uplatňovaných učebných plánov 

Školské vzdelávacie programy školy sa vypracovávajú a reevidujú tak, aby 

zodpovedali štandardom, plánovaným vzdelávacím cieľom a výstupom, poskytovanej 

kvalifikácii žiakov (v súlade s požiadavkami Národného kvalifikačného rámca), poslaniu 

a stratégii školy, očakávaniu žiakov a zainteresovaným stranám – zamestnávateľom, osobnému 

rozvoju žiaka, kariérnemu uplatneniu a životu aktívneho občana v demokratickej spoločnosti.  

Škola získava ústnu spätnú väzbu od zainteresovaných partnerov (žiak, zamestnávateľ), 

prijíma opatrenia na zlepšenie a optimálnu realizáciu 16. školských vzdelávacích programov, 

rozšírila vzdelávanie o programy pomaturitného štúdia a vzdelávania na doplnenie odborného 

vzdelania.  

Aktuálne sme takto pracovali na tvorbe ŠkVP Ekonomika a financie študijného 

odboru 6325 M ekonomické lýceum od 1. 9. 2020 počnúc 1. ročníkom, v ktorom sme 

implementovali aktuálne potreby trhu práce.  

V budúcnosti sa chceme zamerať na monitorovanie a hodnotenie ŠkVP a procesu 

výučby formou anonymného dotazníka s cieľom zaistiť kvalitu výučby učiteľov.  

 ŠkVP dotvárajú mnohé a rozmanité mimovyučovacie aktivity organizované pre 

žiakov:  

 26 záujmových útvarov,  

 účasťou na olympiáde v anglickom a nemeckom jazyku,  

 olympiáde ľudských práv,  

 SOČ – krajské ale aj celoštátne kolá,  

 ponukou kurzov – animátorský, barmanský, baristický, kurz senzorického 

hodnotenia potravín, kurz sprievodcu cestovného ruchu a iné.    
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2.3 Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka SŠ, údaje o počte 

a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Študijný/učebný 

odbor 

Druh 

štúdia 

Dĺžka 

štúdia 

Počet 

plán. 

tried 

Počet 

prihlásen

ých 

Úspešní 

v prijí

macom 

konaní 

Zapísaní 

v prijímac

om konaní 

k 30. 6. 

2019 

Počet 

tried 

k 

15. 9. 

2019 

Pristú

pili 

do 14. 

9. 

2019 

Počet 

žiakov 

k 15. 9. 

2019 

6323 K 

hotelová 

akadémia 

 

3A 

 

5 1 20 19 10 1 4 14 

6324 M  

manažment reg. 

cest. ruchu 

3A 4 1 31 27 13 1 4 

 

17 

6325 M 

ekonomické 

lýceum 

3A 4 1 28 26 19 1 0 19 

6444 K 

čašník-servírka 
3A 4 0,5 19 15 8 0,5 0 7 

6445 K  kuchár 3A 4 0,5 18 16 9 0,5 0 9 

6332 Q daňové 

služby 
3A 2 1 22 22 22 1 0 22 

6445 H kuchár 3C 2 1 10 10 10 1 0 10 

 

Nenaplnené odbory v prijímacom konaní pre školský rok 2019/2020: 

 6323 K hotelová akadémia,  

 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu.  

Zdôvodnenie: vnímame to ako nedostatočné nastavenie systému regionálnej politiky 

vo vzdelávacej oblasti a z dôvodu vysokého počtu konkurenčných škôl gymnaziálneho typu, 

ktoré aj po zápise svojich prijatých uchádzačov vykazovali voľné miesta a tým spôsobili 

odchod už u nás zapísaných žiakov. 
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2.4 Poskytovanie ďalších foriem štúdia 

  

ĎALŠIE FORMY ŠTÚDIA 

NÁZOV ODBORU FORMA ŠTÚDIA 

6332 Q daňové služby 

Pre absolventov stredných odborných škôl 

ekonomického zamerania a ukončenou 

maturitou skúškou. Vyššie odborné 

vzdelanie, špecializačné štúdium 

ukončené absolventskou skúškou a titulom 

DiS. 

6445 H kuchár 

Pre absolventov stredných odborných škôl 

a ukončenou záverečnou skúškou. 

Dvojročné štúdium ukončené záverečnou 

skúškou pre získanie výučného listu 

v odbore kuchár 

 

PONUKA KURZOV 

NÁZOV KURZU DOKLAD O UKONČENÍ 

ANIMÁTORSKÝ  CERTIFIKÁT 

BARMANSKÝ CERTIFIKÁT 

BARISTICKÝ CERTIFIKÁT 

KURZ SENZORICKÉHO 

HODNOTENIA POTRAVÍN 
OSVEDČENIE 

KURZ SPRIEVODCU 

CESTOVNÉHO RUCHU 
OSVEDČENIE 

 

Silné stránky kritéria: 

 aktualizácia učebných osnov Školských vzdelávacích programov na základe aktuálnych 

potrieb trhu práce,  

 záujem žiakov 9. ročníkov o štúdium na našej škole,  

 rozsiahla ponuka mimoškolských aktivít,  

 vysoká odbornosť učiteľov. 

Oblasti na zlepšenie: 

 zhromažďovanie informácií o súčasných a budúcich potrebách praxe prostredníctvom 

zamestnávateľov, 

 realizovať monitorovanie a hodnotenie kvality výučby učiteľov, 

 zvýšiť úroveň pripravenosti žiakov na súťažiach s cieľom lepšieho umiestnenia. 
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III.  ZAMESTNANCI ŠKOLY 
  

Zamestnanci tvoria školu, sú jej najväčšou devízou. Úspechy našej školy sú výsledkom 

vzájomnej spolupráce zamestnancov školy a vedenia školy. 
 

3.1 Štruktúra pedagogických zamestnancov k 31. 8. 2020 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 

nad 60 

rokov 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 2 6 16 17 0 41 47,9 rokov 

z toho žien: 2 5 16 14 0 37  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 35 

(z toho externých: 0) 

kvalifikovaných 35 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 1 

učitelia s 1. atestáciou 16 

učitelia s 2. atestáciou 13 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Počet majstrov 

odbornej prípravy: 6 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 6 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na pedagogického zamestnanca 8,29 

(DPŠ – doplnkové pedagogické štúdium) 

Z vyššie uvedených údajov o vekovej štruktúre môžeme konštatovať, že najviac 

vyučujúcich je vo veku 51-60 rokov a v rozmedzí 41-50 rokov. Vo veku do 30 rokov 

zamestnáva škola len dvoch zamestnancov. Priemerný vek zamestnancov je 47,9 rokov, čo 

vnímame na jednej strane ako vysoký vekový priemer, no na strane druhej ako faktor stability 

v pedagogickom zbore, keďže tu mnohí pracujú od ukončenia svojho vzdelania. Sú spokojní so 

svojím zamestnaním, miera fluktuácie zamestnancov je nízka. Ako rizikové vnímame to, že 

v prípade ich prirodzeného odchodu (napr. na dôchodok) vedenie školy bude postavené pred 

ťažkú úlohu, ako personálne obsadiť a nahradiť týchto zamestnancov, keďže atraktivita 

učiteľského povolania je veľmi nízka a absolventi vysokých škôl sa neuchádzajú o voľné 

pracovné miesta hlavne na pozície učiteľov odborných ekonomických a gastronomických 

predmetov (dôraz na odbornosť), alarmujúca situácia je v kategórii majster odbornej výchovy 

(vyžaduje sa prax v odbore, nízke finančné ohodnotenie).  
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Pracovná absencia pedagogických zamestnancov 

Počet pracovných 

dní 

Počet dní ošetrenia, 

PN 

Počet dní absencie na 

zamestnanca 

Počet dní absencie 

na zamest.  v % 

249 262 6,39 2,58 % 

Vedenie školy môže konštatovať, že pedagogickí zamestnanci v menšej miere vynechávajú 

účasť v práci. Oproti predošlým rokom je toto číslo trochu vyššie z dôvodu dlhodobej PN troch 

zamestnankýň. 

Predmety vyučované  nekvalifikovane 

Počet tried Predmet Počet hodín  týždenných 

2 BIO 1 
 

Škola vyučuje v rámci plnenia kvalifikačných predpokladov takmer všetky predmety 

kvalifikovane, okrem predmetu biológia v 1. ročníku, v dvoch triedach, s časovou dotáciou 1 

vyučovacia hodina týždenne. 

 

3.2 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

Vedenie školy každoročne vypracúva plán profesijného rozvoja pedagogických 

zamestnancov na základe osobných plánov vzdelávania jednotlivých zamestnancov. 

V maximálnej možnej miere sa snaží pedagógom v ich požiadavkách vyhovieť, napomáha ich 

vzdelávania zrealizovať, motivuje a podporuje rozvoj ich učiteľských kompetentností.  

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

Forma vzdelávania Počet  absolventov Počet študujúcich 

kvalifikačné - rozširujúce štúdium 1 - 

funkčné – základný modul* - 2 

špecializačné pre vedúcich PK, 

triednych učiteľov, koordinátorov* 

 

- 

 

- 

adaptačné - - 

predatestačné  - - 

inovačné 3 - 

aktualizačné  41 - 

webináre 40 - 
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* tieto vzdelávania sa v školskom roku 2019/2020 pre mimoriadnu situáciu nezrealizovali 

 

V sledovanom roku všetci zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie zamerané 

na inovatívne metódy a formy vyučovacej hodiny, štruktúru vyučovacej hodiny, ukážky 

a rozbory vyučovacích hodín kolegov učením sa medzi sebou navzájom s cieľom zvyšovať 

kvalitu výučby učiteľov a MOV.  

 

Aby žiaci získavali kvalitné skúsenosti pri vzdelávaní a nadobúdaní zodpovedajúcich 

kompetentnosti orientuje učiteľ vyučovací proces na osobnosť žiaka a pôsobí na žiaka svojimi 

učiteľskými kompetentnosťami.  

Pedagóg: 

 pravidelne sleduje a zavádza na vyučovaní aktuálne zmeny v spoločnosti 

(spoločenské, ekonomické, gastronomické, digitálne, ...),  

 plánuje svoju vyučovaciu činnosť,  

 je odborníkom vo svojom predmete ktorý vyučuje,  

 uplatňuje medzipredmetové a medziodborové vzťahy (na škole poskytujeme 

aktívne vzdelávanie v 8. študijných a dvoch učebných odboroch),  

 zvyšuje svoje digitálne zručnosti, tvorí učebné materiály pre vyučovanie svojho 

predmetu (absentujú učebnice),  

 uplatňuje individuálny prístup k žiakom (žiaci so ŠVVP alebo žiaci 

s individuálnym učebných plánom),  

 prizýva odborníkov z praxe (pracovníci CPPPaP, RUVZ, NsP Bardejov, ÚPSVaR, 

...), 

 napomáha žiakovi v riešení problémov,  

 komunikuje so zákonným zástupcom a poskytuje prvotné poradenstvo, pomocnú 

ruku. 

 

Z dôvodu mimoriadnej situácie COVID 19 prebehlo : 

 elektronické vzdelávanie učiteľov účasťou na webinároch 

 online vzdelávania (MPC, Akadémia vzdelávania Bardejov, aSc, eTwinning,...).  

 

Preventívne vzdelávanie: 

 v spolupráci s MPC (p. Olšavská) a CPPPaP (p. Trembáč, p. Stašáková, p. Džunda, 

p. Cifrová, ...) preventívne psychologické poradenstvo pre pedagógov zamerané na 

predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov.  

 

Informácie vedenia školy v úvode školského roka o: 

 cieľoch školy na príslušný rok,  

 zmenách v legislatíve, 



                                                                                                                                                               
 

 

124 

 

 

 

 

 

 POP na školský rok,  

 pracovnom a organizačnom poriadku školy,  

 kolektívnej zmluve,  

 úlohách vedúcich PK, koordinátorov, školského poradcu,  

 etickom kódexe pedagogických zamestnancov  

 

 

 

3.3 Štruktúra nepedagogických zamestnancov k 31. 8. 2020 
 

Veková štruktúra všetkých nepedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 

nad 60 

rokov 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 0 3 5 8 1 17 49,4 rokov 

z toho žien: 0 2 5 6 1 14  

Kvalifikačná štruktúra všetkých nepedagogických zamestnancov 

Počet: 17 

(z toho externých: 0) 

kvalifikovaných 17 

nekvalifikovaných 0 

zvyšujúcich si kvalifikáciu 1 

zamestnanci s VŠ 1. stupňa 1 

zamestnanci s VŠ 2. štupňa 3 

stredoškolské s maturitou 8 

stredoškolské s výučným listom 5 

Pracovné zaradenie 

sekretariát 1 

personálne a mzdové oddelenie 1 

učtáreň 2 

recepcia 2 

administratíva a prevádzka 2 

údržba, upratovanie  7 

Priemerný počet žiakov na nepedagogického zamestnanca 20 

 

Aj nepedagogickí zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú na vzdelávaní vo zverených 

oblastiach, najmä o zmenách v daňových zákonoch, podávaní daňových priznaní, verejnom 

obstarávaní, účtovnej závierke, registratúre, eGovermente, zákone o ochrane osobných údajov, 

zákonníka práce a pod.    
 

Silné stránky kritéria:  

 kvalifikačná štruktúra zamestnancov školy, nízka absencia v práci,  nízka fluktuácia 

zamestnancov,  

 podpora vzdelávania zamestnancov zo strany manažmentu školy,  
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 upevňovanie dobrých pracovných a osobných vzťahov v kolektíve 

prostredníctvom tradičných osláv a neformálnych stretnutí (Napr. Deň učiteľov, 

Vianočné posedenie, Novoročný obed, životné jubileá, pri príležitosti ukončenia 

vzdelávania, pozornosť pri narodení dieťaťa, svadbách a pod., 

 zamestnanci sú otvorení, naklonení k personálnemu rozvoju. 

Oblasti na zlepšenie:  

 feminizácia na škole, vysoký vekový priemer zamestnancov,  

 kompetentnosti riadenia kvality priebehu výučby,  

 zvyšovanie digitálnych a jazykových kompetencií zamestnancov školy,  

 zamerať sa na medzipredmetové hospitácie, 

 pre udržanie dobrej klímy organizovať viac mimotriednych športových aj 

nešportových súťaži nie len medzi žiakmi ale aj učiteľmi, 
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IV.  PARTNERSTVÁ A ZDROJE 
 

Škola má aktívnu spoluprácu s rodičmi, radou rodičov, školským poradcom, zariadeniami 

prevencie, miestnymi a regionálnymi inštitúciami, vysokými, strednými a základnými  školami 

a zamestnávateľmi.  

 

4.1 Spolupráca s vonkajšími partnermi, marketing 

Sme otvorení spoločnej komunikácii, prijímaniu názorov svojich partnerov, implementácii 

ich názorov do procesu chodu školy podľa možností školy. Ak sa vyskytnú reklamácie 

a sťažností, riešime ich v zmysle platnej legislatívy.   

Spokojnosť svojich partnerov škola doteraz nevyhodnocovala na základe žiadnych dotazníkov, 

iba na základe spätnej väzby z osobných stretnutí, zasadnutí rady školy, rady rodičov, žiackej 

školskej rady, sociálnych sietí a médií. 

 

Výhody spolupráce so zamestnávateľmi a partnermi: 

 napomáhajú škole plniť výstupy ŠkVP,  

 svojimi priestorovými, materiálnymi, technologickými a personálnymi 

podmienkami zhodnocujú odbornú prípravu žiakov, 

 vzájomné školenia a výmena skúsenosti medzi vyučujúcimi, MOV 

a zamestnancami partnerov (BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a. s. napr. o nových 

trendoch v gastronómii, technike obsluhy, príprave a podávaní kávy, a iné). 

 

MIESTA  PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA 

 Ľudová jedáleň     dielňa   

 Jedáleň Pod Vinbargom 3                 dielňa   

 Liečebné domy Bardejovské Kúpele    pracovisko zamestnávateľa 

 Reštaurácia a penzión MATT           pracovisko zamestnávateľa 

 Reštaurácia Arkáda    pracovisko zamestnávateľa 

 TIK Bardejov      pracovisko zamestnávateľa 

 HOS  Bardejov     pracovisko zamestnávateľa 

 Šarišské múzeum                             pracovisko zamestnávateľa 

 CK Tančín      pracovisko zamestnávateľa 

 CK Herkules     pracovisko zamestnávateľa       

 

 

PARTNERI DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

 TK WLP, s.r.o. 

 Hotel Pod Bránou 
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 Šariš Centrum, a.s. 

 F&M Catering, s.r.o. 

 

4.2 Klíma školy 

Naša škola vníma kultúru školy ako jeden z dôležitých faktorov pre dosahovanie žiadúcich 

výsledkov žiakov aj zamestnancov. Škola neustále pracuje na výchovnom pôsobení na žiakov 

v zmysle hodnôt našej školy.  

Naším cieľom je, aby žiak vnímal hodnoty školy a bol stotožnený s týmito hodnotami. Na 

škole chceme fungovať v rámci určitej disciplíny a určitej pracovnej morálky. Najdlhšie sme 

pracovali na dochádzke žiakov na prvú vyučovaciu hodinu.  

Podarilo sa nám docieliť to, že žiaci začali vnímať dochádzku na 1. vyučovaciu hodinu ako 

jeden z hlavných faktorov disciplíny na škole. Disciplína dochádzky na pracovisko sa sleduje 

aj u zamestnancov školy, pretože učitelia idú príkladom žiakom.  

V rámci kultúry školy sa pracuje aj na vzájomných pozdravoch, oslovovaní sa, kultúre 

prejavu, vzájomnom rešpekte a dodržiavaní školského poriadku.  

Vedenie školy vníma a rešpektuje potreby svojich žiakov a zamestnancov, snaží sa vo 

vzťahu k nim pristupovať v zmysle prijatých hodnôt. Pracujeme aj na neustálom zlepšovaní 

materiálnych podmienok pre prácu žiakov a zamestnancov.  

Identifikáciu žiakov a zamestnancov so školu sme doteraz nemerali pomocou žiadnych 

dotazníkov ani iných metód, iba na základe spätného slovného vyjadrenia a pozorovania, napr. 

cez stretnutia žiackej školskej rady, Rady rodičov, zasadnutí pedagogickej rady, operatívnych 

porád, stretnutí PK.  

 

4.3 Finančné podmienky 

 

Škola je samostatnou príspevkovou organizáciou zriadenou Prešovským samosprávnym 

krajom k 1. 7. 2002. Podnikateľskú činnosť škola nemá, hospodárska činnosť školy sa realizuje 

v rámci hlavnej činnosti. Príspevok nepostačuje na fungovanie a existenciu školy, preto musí 

škola získavať finančné prostriedky aj z iných zdrojov, napr. príjmami z prenájmu a z predaja 

vlastných výkonov. 

V zariadení praktického vyučovania Ľudová jedáleň máme 4 odborné učebne. V rámci 

hlavnej činnosti školy prevádzkujeme: 

 reštauráciu (s kapacitou pre 130 osôb), 

 jedáleň v objekte školy (s kapacitou pre 250 osôb), 

 turistickú ubytovňu (5 poschodová, v súčasnosti funkčné ubytovanie na dvoch 

poschodiach s kapacitou pre ubytovanie 90 osôb)., 

V týchto zariadeniach sa realizuje aj odborný výcvik žiakov pri poskytovaní stravovacích  

a ubytovacích služieb širokej verejnosti.  
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Škola spravuje: 

 budovu na ul. 29 augusta 4 (prenájom kancelárii). 

 od 1. 10. 2018 budovy bývalej Obchodnej akadémie na ul. Stockova 24 

v Bardejove.  

V objekte školy na ul. Pod Vinbargom 3 prevádzkujeme: 

 veľkú športovú halu vhodnú pre všetky druhy športov a s miestami na sedenie pre 

250 divákov. Tento objekt prešiel v posledných troch rokoch rozsiahlou 

rekonštrukciou (výmena vzduchotechniky, strechy, úprava stien, miest na sedenie, 

rekonštrukcia palubovky, inštalácia mobilných basketbalových košov, 

rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení patriacich k športovej hale.  

 zmodernizovaná posilňovňa a malá telocvičňa. Tá vyžaduje v najbližšej 

budúcnosti rekonštrukciu podlahy, stropu a nákup nového vybavenia.  

 v exteriéri: viacúčelové ihrisko, minihrisko s umelou trávou a atletickú dráhu. 

Tieto plánujeme v najbližšej budúcnosti podrobiť rozsiahlej oprave a rekonštrukcii.   
 

Vybraný ukazovateľ r. 2019 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov 922 838 € 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 

vyživovaciu povinnosť 

0   

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 

v členení podľa financovaných aktivít 
10 438 € 

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení 

podľa finančných aktivít 

0   

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 352 808 €   

 

Podrobné zapojenie do projektov a ich účel podrobne rozpísali v časti 1.4 Rozvojové 

programy a projekty školy tejto Sebahodnotiacej správy školy.  
 

4.4 Nástroje a metódy získavania informácií v škole 

 testy zisťujúce vedomosti a zručnosti žiakov, ktoré si zostavuje každý učiteľ vo 

vlastnej réžii, 

 využívanie online testov na webových stránkach,  

 hospitácie, 

 pozorovanie prevádzky školy, 

 rozhovory s učiteľmi, rodičmi, žiakmi, 

 brainstorming, 

 analýza písomných materiálov a portfólií školy, 



                                                                                                                                                               
 

 

129 

 

 

 

 

 

 kronika školy, 

 fotografie na nástenkách školy,  

 Galéria naši úspešní, 

 Galéria študent roka, 

 panely o realizovaných kurzoch na škole (animátorský, barmanský, baristický,   

sprievodcovský) 

 nástenky o aktivitách na škole a úspechov žiakov na súťažiach, 

 prezentácia školy v miestnych médiách (BTV, Ahoj Bardejov, Online Bardejov), 

v dennej a regionálnej tlači Bardejovské novosti, Bardejovsko-Svidnícko-

Stropkovsko), 

 diskusia o zahraničnej praxi so zamestnávateľmi z Nemecka, Talianska, Chorvátska 

a prezentácia zahraničnej praxe agentúrami, 

 prezentácia vysokých škôl na pôde našej školy. 

 Škola spravuje svoj webovú a facebookovu stránku, aplikáciu EduPage. Sú to tri 

hlavné zdroje prostredníctvom ktorých škola spracúva a publikuje informácie. 

Určujú sa a publikujú vzdelávacie štandardy, vzdelávacie programy školy na 

webovej stránke školy. Škola prostredníctvom svojej hlavnej stránky poskytuje 

všetky relevantné informácie žiakom, rodičom a zamestnancom. Informácie 

o požiadavkách  a očakávaniach partnerov (zamestnávateľov) zbierame väčšinou 

formou osobného stretnutia, alebo z médií (analýzy, štatistiky) alebo počas 

usporadúvania rôznych odborných aktivít na našej škole (súťaže, vzdelávania, 

kurzy, prednášky, nábory). Dotazníkovú formu sme zatiaľ nevyužívali.   

4.5 Materiálne podmienky 

Podrobné zhodnotenie finančných podmienok a ukazovateľov sa nachádza v Správe 

o hospodárení školy za predchádzajúci školský rok. Pre štúdium a podporu učenia žiakov sa 

využívajú priestory a prostriedky uvedené v prílohe A Sebahodnotiacej správy.  

Vedenie školy neustále získava finančné prostriedky potrebné nákup a modernizáciu IKT, 

didaktickej techniky, učebných pomôcok, vytvára podmienky pre priaznivú a podpornú klímu 

školy a výučby, postupne zavádza objektívne nástroje na meranie kvality školy a výučby 

(dotazníky pre žiakov, zamestnancov, zamestnávateľov), poskytuje priestor pre sociálne, 

športové, kultúrne a spoločenské vyžitie počas štúdia (bohaté mimoškolské aktivity, turnaje, 

plesy, exkurzie, knižnica, divadelné predstavenia, záujmové útvary a pod.) pri súčasnom 

rešpektovaní rozmanitých potrieb a záujmov žiakov. Umožňuje nadaným žiakom (napr. 

športovcom a hráčom v kluboch v našom meste, v iných mestách, príp. zahraničí) a žiakom so 

ŠVVP štúdium individualizovanou podporou, vytvára vhodné podmienky a zohľadňuje ich 

záujmy a potreby.      

Silné stránky kritéria:  

 detailne vypracovaný školský poriadok a jeho rešpektovanie,  
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 pravidlá správania sa v škole,  

 otvorenosť a ochota žiakov a zamestnancov školy pracovať na rešpektovaní pravidiel,  

 dostatok učební a ich vybavenosť, zrekonštruovaná telocvičňa, posilňovňa, 

 jedáleň v priestoroch školy. 

Oblasti na zlepšenie:  

 získavať spätnú väzbu prostredníctvom dotazníkov na zistenie spokojnosti klientov 

školy s materiálnym vybavením   

 nedostatok finančných zdrojov na prevádzku školy a plánované rekonštrukcie. 
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V.  PROCESY 
 

Škola funguje ako celok na základe troch typov procesov, a to hlavného, riadiaceho 

a podporného.  

 

5.1 Proces výučby 

Hlavným procesom je realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu. Neustále pracujeme 

na zlepšovaní kvality vyučovacieho procesu organizovaním: 

 porád,  

 spoločných stretnutí,  

 školení,   

 hospitácii v rámci predmetových komisií,  

 otvorených hodín,  

 odborných prednášok a školení na predchádzanie a prevenciu nežiadúceho 

správania sa žiakov,  

 vypracovaniu smernice na vypĺňanie pedagogickej dokumentácie,  

 sami sme vypracovali vlastný hospitačný záznam na základe aktuálnych 

požiadaviek na kvalitu vyučovacieho procesu.  

 

V procese vyučovania sa využívajú štandardné metódy a formy výučby, ale učitelia 

používajú aj inovatívne metódy výučby, k čomu má škola vypracované vlastné učebné 

materiály a príručky z realizácie projektu Inovácia školských vzdelávacích programov 

Hotelovej akadémie Jána Andraščíka. 

Škola disponuje základnou technikou pre vyučovací proces ako sú PC, dataprojektory, 

interaktívne tabule, vizualizéry, softvérové programy na výučbu predmetov.  

Kompetentnosť učiteľov vyhodnocujeme najčastejšie prostredníctvom hospitácii 

a realizáciou otvorených hodín: Po ukončení hospitácie sa vypracuje hospitačný záznam 

a osobné stretnutie hospitovaného a hospitujúceho, kde sa vyhodnocuje priebeh vyučovacieho 

procesu z jednotlivých hospitácii a z ich vyhodnotení sa aplikujú získané poznatky v rámci 

stretnutí predmetových komisií. Na základe hospitácii sa zistilo, že najviac sa využívajú 

štandardné metódy a formy výučby (69 %), inovatívne metódy a formy práce na 31 %. 

 Väčšinou vyučujúci hodnotia známkou (86 %), percentom (5%), slovným hodnotením 

(9%) a pracuje na sebahodnotení žiaka.  

Nadaným žiakom a žiakom so ŠVVP poskytujeme individualizovanú podporu 

(konzultačné hodiny podľa potrieb žiaka, študijnými materiálmi).  

Ak učitelia prichádzajú s nápadmi ako podporovať tvorivú činnosť žiakov, vedenie školy 

to víta a podporuje, napr. nákupom vstupných surovín a spotrebného materiálu pre prípravu 

žiakov na súťaže - Eurocup, Junior Barista Cup, SOČ, Môj projekt pre región, Mladý tvorca v 
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Nitre. Snažíme sa podporiť všetky aktivity, ktorými žiaci dokážu aplikovať teoretické 

vedomosti do praxe, chceme prispievať k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov.   

5.2 Plánovanie programu výučby učiteľmi, pracovných podmienok výučby, 

priebeh a štruktúra výučby 

Na zasadnutiach PK jednotliví členovia hodnotia:  

 vypracované tematické výchovno-vzdelávacie plány (za sledované obdobie boli 

obsahovo správne a odovzdané včas),  

 formulovanie cieľov výučby (podľa Bloomovej taxonómie, učitelia na začiatku 

vyučovacej hodiny stanovujú kognitívny, afektívny a psychomotorický cieľ).  

 obsah, metódy a formy výučby a ich optimálne využitie,  

 aplikáciu teoretických vedomostí do praxe, množstvo a kvalitu praktických úloh, 

sledovanie osobného pokroku žiaka, 

 využívanie informačno-komunikačnej techniky,  

 sebahodnotenie žiakov – pravidelnosť využívania na vyučovacej hodine.  

 

Na stretnutiach triednych učiteľov a školského poradcu sa analyzuje: 

 zloženie žiakov v triedach (0 žiakov so ŠVVP, 15 žiakov z marginalizovanej 

skupiny na škole, 13 žiakov so športovým nadaním),  

 učebné návyky a učebné štýly,  

 vyhodnocuje sa sprostredkovanie potrebnej podpory a poradenstva zariadeniami 

CPPPaP, 

 zvažuje sa školská integrácia.  

 

Na poradách grémia školy sa analyzuje vybavenosť vyučovacích priestorov, stav 

materiálnych prostriedkov výučby v nadväznosti na zostavený rozvrh hodín (striedanie 

výučby v odborných učebniach, či je v danom okamihu na vyučovacích hodinách dostatok 

učebných pomôcok a didaktickej techniky). 

 

5.3 Riadiace procesy 

Riaditeľka školy ako správny orgán prijala myšlienku moderného riadenia školy, ktoré je 

založené na zdravom riskovaní, kreatívnom myslení, podpore kooperatívneho štýlu práce, 

širokej účasti zainteresovaných na rozhodovacích procesoch, vysokej kvalite výkonu, 

kontinuálnom hodnotení výsledkov práce, učení sa z vlastnej skúsenosti, rýchlom prispôsobení 

meniacim sa podmienkam, podpore komunikácie a pozitívnej klímy. 

 

ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV RIADENIA ŠKOLY 

Správny orgán Riaditeľka školy Ing. Helena Ferková 

Rada školy 11 členov  
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SAMOSPRÁVNE 

ORGÁNY 

 

Rada rodičov 15 členov 

Žiacka školská rada 11 členov volených v priamych 

voľbách žiakmi 

PORADNÉ 

ORGÁNY 

Pedagogická rada Pedagogickí zamestnanci  

METODICKÉ 

ORGÁNY 

Predmetové komisie Predmetová komisia vzdelávacej 

oblasti jazyk a komunikácia 

Predmetová komisia ostatných 

všeobecnovzdelávacích predmetov 

Predmetová komisia odborných 

ekonomických predmetov 

Predmetová komisia odborných 

gastronomických predmetov 

VÝKONNÉ 

ORGÁNY 

 

Grémium - vedenie školy Riaditeľka školy 

Zástupkyňa riaditeľky pre teoretické 

vyučovanie 

Zástupkyňa riaditeľky pre praktické 

vyučovanie 

Zástupkyňa riaditeľky pre technicko-

ekonomické činnosti 

        

5.4 Podporné procesy  

Zabezpečujú ich nepedagogickí zamestnanci školy uvedení v tabuľke 3.3 Štruktúra 

nepedagogických zamestnancov k 31. 8. 2020. Ide o tzv. spravovanie školy,  teda starostlivosť 

o zariadenie školy, inventár, budovy, materiálne a technické prostriedky nevyhnutné k 

riadnemu fungovaniu školy.  

Manažuje ekonomické, finančné, administratívne procesy, rozpočtové, investičné 

a mzdové procesy.   

 

 

Silné stránky kritéria:  

 vhodné materiálno – priestorové zabezpečenie, učebné pomôcky a didaktická technika, 

 vhodné pracovné podmienky, 

 priaznivá sociálna klíma na hodinách a v škole celkovo, 

 otvorená komunikácia. 

 

Oblasti na zlepšenie: 

 zaviesť dotazníky na meranie procesov výučby a sociálnej klímy, 

 neustále skvalitňovať proces výučby a pracovať na vzťahu žiak – učiteľ, 

 zvyšovať kompetentnosť pedagogických zamestnancov.  
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VI.  VÝSLEDKY ŠKOLY VO VZŤAHU K ŽIAKOM A RODIČOM 

 

       V zmysle dohodnutého postupu pri tvorbe sebahodnotiacej správy sme zostavili dotazník 

pre žiakov zameraný na hodnotenie kvality školy žiakmi. Dotazník obsahuje 18 otázok, 

v ktorých žiak prideľuje body od 0 (nevyhovujúco) až po 4 (mimoriadne dobre). Dotazník 

Príloha B Sebahodnotiacej správy školy vyplnilo 240 žiakov. 

 

6.1  Výsledky meraní spokojnosti žiakov 

 

 

 

Otázky dotazníka pre žiakov 

 

HODNOTENIE KVALITY 

ŠKOLY ŽIAKMI 
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 Poradie 

1.  

Škola sa dostatočne stará 

o čistotu a poriadok 

v budove 

5. 8.-14. 2. 8.-11. 2.-3. 1.-2. 4. 

2.  

Škola sa dostatočne stará 

o čistotu a poriadok v jej 

okolí 

8.-9. 5.-7. 12.-13. 8.-11. 4.-8. 13.-14. 7. 

3.  
Škola má veľmi dobré 

materiálne vybavenie 
17.-18. 8.-14. 14.-15. 12.-13. 17. 18. 17. 

4.  
Názor môjho rodiča škola 

rešpektuje 
15. 15.-16. 8.-11. 5. 15.-16. 7.-10. 14. 

5.  

Zavedenie aplikácie 

EduPage je pre mňa 

prínosom 

4. 3. 1. 4. 18. 6. 5. 

6.  
Mám dostatok informácii o 

tom, čo sa deje v škole 
16. 5.-7. 3.-4. 6.-7. 4.-8. 7.-10. 8. 

7.  
Informácie o dianí v škole 

dostávam včas 
13. 8.-14. 8.-11. 8.-11. 13.-14. 15.-17. 13. 

8.  
Škola ponúka dostatočný 

výber záujmových krúžkov 
10. 17.-18. 5.-7. 6.-7. 9.-11. 15.-17. 9. 

9.  

Škola ponúka záujmové 

krúžky, ktoré sú pre mňa 

prínosom 

11.-12. 17.-18. 18. 18. 9.-11. 15.-17. 16. 

10.  Cítim sa v škole bezpečne 2. 4. 3.-4. 2. 1. 1.-2. 1. 
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11.  

Na mimoškolských akciách 

pedagógovia dbajú na 

bezpečnosť žiakov 

1. 2. 8.-11. 3. 2.-3. 3. 3. 

12.  
V škole je disciplína a 

poriadok 
6.-7. 8.-14. 14.-15. 14.-15. 9.-11. 13.-14. 10.-12. 

13.  
Prístup učiteľov k žiakom 

je spravodlivý 
17.-18. 8.-14. 17. 16.-17. 16.-16. 11.-12. 18. 

14.  
Atmosféra medzi učiteľmi 

a žiakmi je priateľská 
14. 8.-14. 8.-11. 16.-17. 12. 7.-10. 15. 

15.  
Som spokojný s 

odbornosťou učiteľov škole 
6.-7. 8.-14. 5.-7. 8.-11. 4.-8. 4.-5. 6. 

16.  

Môžem sa kedykoľvek 

nakontaktovať na svojho 

triedneho učiteľa 

3. 1. 5.-7. 1. 4.-8. 4.-5. 2. 

17.  

Žiaci opúšťajú školu dobre 

pripravení pre svoje 

povolanie (trh práce) 

11.-12. 15.-16. 12.-13. 14.-15. 4.-8. 11.-12. 10.-12. 

18.  Škola má dobré meno 8.-9. 5.-7. 16. 12.-13. 13.-14. 7.-10. 10.-12. 

 

Celkové vyhodnotenie poradia jednotlivých kritérií za školu je zhodné s poradím kritérií 

za jednotlivé študijné odbory.  

 

 

Percentuálne vyhodnotenie dotazníka 

Poradové číslo 

otázky 

Percentuálne vyhodnotenie  

1. 80% 

2. 72% 

3. 61% 

4. 68% 

5. 79% 

6. 71% 

7. 68% 

8. 70% 

9. 62% 

10. 87% 

11. 85% 

12. 68% 

13. 61% 

14. 61% 

15. 75% 
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16. 86% 

17. 69% 

18. 69% 

 

Poradie od najlepšieho hodnotenia kritérií kvality 

Poradie  Poradové číslo 

otázky 

Percentuálne hodnotenie 

1. 10. 87% 

2. 16. 86% 

3. 11. 85% 

4. 1. 80% 

5. 5. 79% 

6. 15. 75% 

7. 2. 72% 

8. 6. 71% 

9. 8. 70% 

10. 12. 68% 

11. 17. 69% 

12. 18. 69% 

13. 7. 68% 

14. 4. 68% 

15. 14. 61% 

16. 9. 62% 

17. 3. 61% 

18. 13. 61% 

 

Závery vyplývajúce z dotazníka 

Respondentmi  dotazníka boli žiaci školy. Tento pilotný dotazník bol venovaný 

hodnoteniu kvality školy na základe vybraných kritérií. 

Výsledky vyhodnotenia dotazníka naznačujú, ktoré kritéria musíme do budúcna zlepšiť  

a v ktorých máme relatívne dobrú pozíciu. Čo nás môže tešiť, že v žiadne kritérium  kvality 

školy nekleslo pod 60 % .  

Ako najsilnejšiu stránku v rámci kritérií žiaci posúdili, že na škole sa cítia bezpečne 

(87%) a zároveň aj starostlivosť o nich v mimoškolských aktivitách vnímajú takmer rovnako 

(85%). 
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Prostredie školy či už v interiéri (80%) alebo v exteriéri (72%) hodnotia tiež celkom 

pozitívne. 

Pomerne vysoko hodnotia aj komunikáciu so svojim triednym učiteľom (86%), 

a odbornú spôsobilosť učiteľov vnímajú na úrovni 75%.  

Aplikácia Edupage priniesla žiakom výhody, pretože ju vyhodnotili na 79%, zároveň 

posúdili, že majú dostatok informácii na 71% , ale včasnosť informácii je už len na 68 %. 

Včasnosť, môže byť aj problémom pripojenia sa na internet, nakoľko niektorí žiaci nedokážu 

byť online nonstop, tak môžu príjem niektorých správ cez Edupage vnímať oneskorene. 

Žiaci posúdili, že majú dostatok krúžkov na výber (70%), ale už s ich prínosom pre 

svoju osobu nie sú až tak spokojní (62%).   

Aj keď neustále pracujeme na dodržiavaní poriadku a disciplíny v škole, samotní žiaci 

ju vyhodnotili na 68%.  

Materiálne vybavenie školy vyhodnotili iba na 61 %, čo je pre nás zaujímavé zistenie, 

nakoľko škola pravidelne zdokonaľuje učebne, praktické pracoviská, telocvičňu a iné, musíme 

do budúcna  konkrétne zistiť v čom sú nedostatky, čo našim žiakom chýba . 

Žiaci sa cítia pripravení na trh práce na 69 % a dobré meno školy ohodnotili na 69%.  

Čo musíme vylepšiť je vzťah učiteľov a žiakov, pretože atmosféra je hodnotená na 61% 

a spravodlivý prístup učiteľov tiež na 61%. Musíme dať upresňujúce otázky do budúcna, aby 

sme zistili, v ktorej časti procesu výučby, alebo aj mimo výučbu vznikajú tieto pocity žiakov.  

Vzťah škola a rodič je očami žiakov hodnotená na 68%, aj keď máme pocit , že sme 

ústretoví a otvorení vo vzťahu k rodičom, musíme tiež skúmať, kde vznikajú pocity nižšieho 

rešpektu ich názorov školou.   

Výsledky z dotazníka  budú slúžiť výhradne pre interné potreby školy. 

 

Na základe vyššie uvedených údajov, porovnaním odpovedí, bodovom a percentuálnom 

vyhodnotení môžeme konštatovať tieto zistenia: 
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Percentuálne vyjadrenie 69,6 77,9 74,3 61,0 76,5 71,7 71,8 

 

Celkový výsledok hodnotenia kvality školy je závislý od celkového počtu získaných bodov 

od žiakov v závislosti od počtu všetkých kritérií stanovených školou, pričom záver hodnotenia 

škola určí slovne nasledovne: 

a)  0 % - 10 % z celkového počtu možných bodov hodnotenia – nevyhovujúca kvalita školy 
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b)  11 % - 30 % z celkového počtu bodov - čiastočne vyhovujúca kvalita školy 

c)  31 % - 60 % z celkového počtu bodov – štandardná kvalita školy 

d)  61 % - 90 % z celkového počtu bodov - veľmi dobrá kvalita školy 

e)  91 % -100 % z celkového počtu bodov - mimoriadne dobrá kvalita školy 

 

       Žiaci hodnotia kvalitu školy, na základe uvedených kritérií v dotazníku, v priemere na     

71,8 %. Je to výsledok, ktorý síce neznamená mimoriadnu kvalitu školy, ale z hľadiska 

rôznorodosti nárokov a názorov žiakov považujeme tento výsledok za dobrý základ, na ktorom 

môžeme pracovať v zmysle našej stratégie školy.   

 

6.2  Ukazovatele meraní orientovaných na žiakov a rodičov 

Prejavený záujem o štúdium na škole vyjadrený počtom žiakov k 15. 9. príslušného 

školského roka v súlade s VZN PSK 

Odbor štúdia Školský rok 

2020/2021 2019/2020 2018/2019 

6323 K hotelová akadémia 17 14 neotváral sa 

6324 M man. reg. cest. ruchu 

 

neotváral sa  17 14 

6325 M ekonomické lýceum 20 19 17 

6444 K čašník, servírka 8 7 10 

6445 K kuchár 10 9 9 

2950 M poradenstvo vo 

výžive/2951 M výživa a šport 

10 neotváral sa 18 

6444 H čašník, servírka 9 neotváral sa neotváral sa 

6445 H kuchár 7 neotváral sa neotváral sa 

Spolu denná forma 81 66 68 

6332 Q daňové služby - externé 14 22 neotváral sa 

6445 H kuchár – externé  18 10 neotváral sa 

Spolu externá forma 32 32 0 

SPOLU 113 98 68 

 

      Z údajov v tabuľke je zrejmé, že sa škole podarilo v sledovaných školských rokoch prijať 

viac žiakov, najvyšší záujem bol v školskom roku 2020/2021, čo hodnotíme veľmi pozitívne.  

 

6.3  Výsledky školy v oblasti uplatnenia absolventov 

       Škola každoročne spracováva štatistiku zo zistení ďalšieho pôsobenia absolventov školy. 

Triedni učitelia mapujú pôsobenie absolventov na trhu práce, ďalšie štúdium na vysokých 

školách a evidovaných nezamestnaných na ÚPSVaR.  
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       Stav absolventov po ukončení štúdia na našej škole hodnotíme pozitívne, nakoľko až       

31,6 % žiakov začalo študovať na vysokých školách (21 % v minulom roku), zamestnalo sa až 

51,2 % žiakov, z toho v odbore 36,4 % a na ÚPSVaR k 30. 9. 2020 evidovaných 16 žiakov 

s tým, že škole avizovali 4 žiaci svoj nástup do zamestnania v mesiaci október 2020.   

Naši absolventi sa dokázali vypracovať na tieto pracovné pozície 

Dávid Cirjak 

 

Absolvent študijného odboru kuchár. Po ukončení 

štúdia v odbore kuchár začal pracovať v Rakúsku. 

Svoje v škole získané vedomosti a zručnosti uplatňuje 

vo svojej práci ako šéf „ Chef De Patisserie„ (príprava 

dezertov) v reštaurácií Johann das steirische Restaurant 

v meste Schladming. Reštaurácia, ktorá má ocenenie 

2Hauben 14,5 bodov(Gault&Millau), ktoré je podľa 

Gastronomického bedekra druhé najlepšie ocenenie 

sveta pre reštaurácie po Michelinskej hviezde. 

Martina Pangrácová   

 

Absolventka  študijného odboru hotelová akadémia a 

následne absolventka vysokoškolského štúdia v odbore 

nemecký jazyk. Po ukončení štúdia začala svoju 

kariéru vo Švajčiarsku. Pracovala v jednom 

z najlepších rezortov v Zermatte - „Best Western Plus 

Alpen Resort Hotel**** „ Zermatt ako recepčná. Plná 

nových skúseností odchádza z hôr do veľkomesta 

a pracuje ako rezervačný agent  „Swisshôtel Le 

Plaza****S„ Basel. Dnes prezentuje hotel a koordinuje 

rezervačný systém  v Swissôtel Le Plaza****S Basel. 

Štefan Pillár   

 

Absolvent študijného odboru čašník, servírka  

Po ukončení štúdia pracoval v Nemecku vo svojom 

odbore. Odtiaľ sa vracia na Slovensko do Bratislavy 

a pracuje ako  hlavný čašník v pivárni  „Kolkovňa 

Eurovea„ v Bratislave. Počas pôsobenia v tomto 

Celkový 

počet 

absolventov  

školy: 88 

z toho  

pokračujúci   

v štúdiu 

na VŠ v odbore 21 23,8 % 

na VŠ iný odbor 6 6,8 % 

iné štúdium 0 0 % 

v zamestnaní 
odborne 32 36,4 % 

neodborne 13 14,8 % 

evidovaní na Úrade práce 16 18,2 % 
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podniku v roku 2018 vyhráva titul Pilsner Urquell 

Master Bartender. 

 Stanislav Čekan 

 

Absolvent študijného odboru hotelová akadémia.   

Po ukončení štúdia pracoval ako čašník 

v Nemecku  v reštaurácii Valzner Weiher 

v Norimberku a v hoteli Lisl v Hohenschwangau. Vo 

svojej profesionálnej kariére pokračoval vo Viedni, kde 

už 8 rokov pracuje ako hlavný čašník v známej 

kaviarni „Hofburg„, ktorá je súčasťou zámku 

„Hofburg“ niekdajšej  zimnej rezidencie cisárovnej 

Sisi a panovníkov rodu Habsburgovcov. 

Matúš Kravec 

 

Absolvent študijného odboru čašník, servírka. Po 

ukončení štúdia pracoval ako čašník v zahraničí. Svoje 

skúsenosti zo zahraničia využil ako barman v  5–

hviezdičkovom hoteli  Royal Palace, Turčianske 

Teplice. Prišiel čas na zmenu, prišla výzva, ktorá ho 

posunula pracovne do Čiech. Matúš prijal ponuku a 

pracuje ako prevádzkar  Vodného sveta Grandhotela 

Tatra, Velké Karlovice, Zlín. 

František Mihaľ   

 

Absolvent študijného odboru  hotelová akadémia. 

Úspešný podnikateľ v odbore gastronómia. Majiteľ 

firmy F&M CATERING v Bardejove, ktorá 

organizuje spoločenské večierky, recepcie, bankety, 

otváranie pobočiek, uvítacie akcie a mnoho iných. 

Takéto udalosti sú nemalou vizitkou kvality a prestíže 

firmy a uľahčuje im úlohu hostiteľa. 

Škola s ním uzatvorila v školskom roku 2020/2021 

duálnu zmluvu a učebnú zmluvu s ním má uzatvorenú 

8 žiakov školy.  

Erik Hvizd 

 

Absolvent  študijného odboru hotelová akadémia. Už 

viac ako 10 rokov  pracuje ako manager reštaurácie  

„Golfclub Beuerberg  pri golfovom clube Beuerberg 

pri Mníchove. Táto reštaurácia pripravuje eventy , 

podujatia pre futbalistov Bayern München  a 

organizuje golfové turnaje  medzinárodného významu. 

Estera  Petričová- Kostov 

 

Absolventka  študijného odboru hotelová akadémia. 

V metropole Bavorska- Mníchove, ukončila 

vysokoškolské štúdium  na právnickej fakulte a pracuje 

v advokátskej kancelárii v Mníchove.  
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6.4  Zmeny v počtoch žiakov v priebehu školského roka 

 

Prerušili štúdium 7 

Nastúpili po prerušení štúdia 5 

Sami ukončili štúdium 0 

Vylúčení zo štúdia 0 

Nepostúpili do vyššieho ročníka 1 

- z toho nebolo povolené opakovanie 0 

Pristúpili z inej školy 10 

Prestúpili na inú školu 6 

Iný dôvod zmeny (uviesť aký) 0 

 

 Nakoľko legislatíva umožňuje žiakom a ich zákonným zástupcom v priebehu školského 

roka zmeniť študijný/učebný odbor, prestúpiť na inú školu, prerušiť štúdium a pod., tak pohyb 

žiakov v mesiaci septembri je najvýraznejší, ale sa vyskytujú situácie, kedy dochádza k pohybu 

aj v priebehu celého školského roka. K prerušeniu dochádza najčastejšie z rodinných 

a zdravotných dôvodov. K prestupom na našu školu dochádzalo z dôvodu nespokojnosti 

s podmienkami na pôvodnej škole žiakov (internát, kolektív, prístup učiteľov, nezvládanie 

učiva).  K prestupom našich žiakov na inú školu dochádzalo prevažne z riešenia výchovných 

problémov.  

 

6.5  Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 

 

% prospievajúcich žiakov 
počet vymeškaných 

hodín na žiaka za rok  

s vyzna- 

menaním 

veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli  

z toho 

neosprav. 

1. ročník 42,6 % 20,2 % 37,2 % 0,0 % 45,36 0,87 

2. ročník 10,3 % 32,4 % 55,9 % 1,5 % 86,77 2,99 

3. ročník 25,9 % 25,9 % 48,3 % 0,0 % 93,95 5,85 

4. ročník 15,7 % 20,2 % 64,0 % 0,0 % 88,48 6,00 

5. ročník 19,0 % 19,0 % 61,9 % 0,0 % 83,4 5,09 

Celkovo 22,7 % 23,5 % 53,5 % 1,5 % 79,59 3,56 
 

       Študijné výsledky žiakov sú najčastejšie na úrovni „prospel“, s „vyznamenaním“ 

a „prospel veľmi dobre“ sú približne na rovnakej úrovni. Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka je pomerne vysoký. 1 žiak neprospel neplnením študijných povinnosti počas 

dištančného vzdelávania. Po opravných skúškach nesplnil podmienky postupu do vyššieho 

ročníka.  
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6.6  Mimoškolské výsledky žiakov 

Prehľad o účasti žiakov na súťažiach a olympiádach  

Názov súťaže (podľa 

názvu uvedeného na 

stránke  

Úroveň                        

(okresné kolo, 

krajské, 

celoštátne, 

medzinárodné) 

Umiestenie 

(1., 2. 

alebo 3. 

miesto) 

Meno a priezvisko 

žiaka / pri 

kolektívnych 

športoch názov 

družstva 

Meno a priezvisko 

pedagogického 

zamestnanca školy, ktorý 

pripravoval žiaka/žiakov 

na súťaž 

Olympiáda v 

nemeckom jazyku 
okresné  

1. miesto  

Tibor Havír Mgr. Mária Mudrová 

Olympiáda v 

nemeckom jazyku 
krajské 

2. miesto 
Tibor Havír Mgr. Mária Mudrová 

Medzinárodný veľtrh 

cvičných firiem krajín 

V 4 

medzinárodné 

3. miesto  
Cvičná firma 

GalaAgency 

Ing. Magdaléna 

Gajdošová 

Cezpoľný beh žiačok okresné  2. miesto  Kristína Sivčová Mgr. Martin Želinský  

Stolný tenis žiačok okresné  2. miesto  družstvo HAJA Mgr. Pavol Lacek 

Futsal okresné  1. miesto  družstvo HAJA Mgr. Martin Želinský  

Futsal krajské  4. miesto  družstvo HAJA Mgr. Martin Želinský  

Bowling žiakov okresné  1. miesto  družstvo HAJA Mgr. Pavol Lacek 

Bowling žiačok  okresné  2. miesto  družstvo HAJA Mgr. Adriana Štrausová 

Vianočný volejbalový 

turnaj dvojíc 
okresné  

3. miesto 
družstvo HAJA Mgr. Adriana Štrausová 

Spracovanie 

informácií na počítači 

- Wordprocessing 

krajské kolo 

4. miesto  
Michaela 

Skoncová 
Ing. Štefan Bartoš 

Stredoškolská 

odborná činnosť 
krajské 

3. miesto Samuel Lenárt, 

Františka 

Kundrátová 

Ing. Iveta Michalčinová 

Stredoškolská 

odborná činnosť 
krajské 

3. miesto Erika Huňadyová, 

Michal Matisko 
MVDr. Lenka Dubivská 

Olympiáda podnikový 

hospodár  
celoštátne 

 
Lívia Bezáková, 

Ivana Vojtechová 
Ing. Ingrid Hüblerová 

Bedminton žiačok okresné  

1. miesto  Kristína Sivčová, 

Katarína 

Hudačková 

Mgr. Martin Želinský  

Florbal žiačok okresné  1. miesto  družstvo HAJA Mgr. Martin Želinský  
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Počty žiakov zapojených do jednotlivých kôl súťaží  

Názov súťaže Počet 

žiakov 

Okresné  

Obvodné 

kolo 

Krajské 

kolo 

Národné 

kolo 

Medziná- 

rodné kolo 

Hviezdoslavov Kubín 31 2 - - - 

Vansovej lomnička 7 2 - - - 

Olympiáda ANJ 13 1 - - - 

Olympiáda NEJ 15 2 1 - - 

Súťaže v oblasti telovýchovy 

a športu  

81 54 24 - - 

Olympiáda ľudských práv 11 - 1 - - 

Gastronomické súťaže 27 - - 4 4 

SOČ 10 - 4 - - 

Junior Achievement Slovensko 16 - - - - 

Maturita v knižnici - - - - - 

Súťaž v spracovaní informácií 

na PC 

36 - 4 - - 

Zdravotnícka súťaž - - - - - 

 

 

Tematické exkurzie: 

 Židovské Suburbium, 

 Dukla – Svidník, 

 JAS Bardejov, 

 PROEDUCO v Košiciach, 

 HOS Bardejov, 

 hotel Yazmín v Košiciach, 

 Tokajská vínna cesta,  

 Danubius Gastro + ITF Slovakiatour 2020  

 Euro cup Prešov 2019, 

 Košice  - letisko,  

 Lipovce – rodisko Jána Andračšíka, 

 zariadenia SS a CR v Bardejove a Bardejovských Kúpeľoch, 

 Bardejovské Kúpele, hotel Alexander, kúpeľné hotely, 

 TIK Bardejov, 

 návšteva kogeneračnej kotolne,  

 hypermarkety a predajne mäsa, 

 Bazilika sv. Egídia, radnica, 
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 Prírodovedné múzeum, 

 Šarišské múzeum – ikony,  

 v posilňovniach v Bardejove, 

 cestovné kancelárie v Bardejove, 

 predajňa JOKER Bardejov, 

 Zlatníctvo Golden Island, 

 obchody s elektronikou v Bardejove,  

 do Okresnej knižnice Dávida Gutgessela. 

 

 

 

6.7  Výsledky externej časti, PFIČ a ústnej formy internej časti maturitnej 

skúšky 

Povinné predmety 

Predmet Spolu 1 2 3 4 5 MS 

nekonali 

Priemer 

predmetu 

Slovenský jazyk a literatúra 88 5 20 33 30 0 1 3,00 

Anglický jazyk  - úroveň B1 58 15 19 13 11 0 1 2,34 

Anglický jazyk  - úroveň B2 2 2 0 0 0 0 0 1,00 

Nemecký jazyk  - úroveň B1 11 6 4 1 0 0 0 2,42 

Ruský jazyk – úroveň B1 16 3 6 4 3 0 0 2,59 

Matematika 6 0 0 0 0 0 6 0 

Teoretická časť odbornej 

zložky 

88 12 31 30 15 0 1 2,55 

Praktická časť odbornej 

zložky 

88 25 36 26 1 0 1 2,03 

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky 

Nemecký jazyk – úroveň B1 1 1 0 0 0 0 1,0 

 

       Z dôvodu rozhodnutia MŠVVaŠ SR a vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou SR 

spôsobenej pandémiou COVID 19 sa EČ, PFIČ MS 2020 v dňoch 17. – 19. marec 2020 

nekonala. Ústna forma internej časti sa konala administratívne započítaním koncoročných 
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známok vo všetkých rokoch štúdia a polročných známok v predposlednom a poslednom roku 

štúdia.  

       Traja žiaci konali ústnu formu IČ za prísnych hygienických opatrení z predmetov AJ B2 

(2) – nemožnosť započítania známky z dôvodu vyššej úrovne B2, z NJ B1 (1) – povinný cudzí 

jazyk (žiak nemal známky na započítanie do priemeru), dobrovoľná NJ B1 (1) – povinnosť 

konania, ak dobrovoľný predmet nezrušil.  

       Vo všetkých predmetoch (mimo PČOZ a dobrovoľnej NJB1) došlo k miernemu zhoršeniu 

priemeru, nakoľko žiakom počas štúdia nie veľmi záleží na dosahovaných známkach a na ÚFIČ 

klasickým spôsobom dokážu zmobilizovať všetky svoje schopnosti, vynakladajú úsilie 

na dosiahnutie lepších záverečných výsledkov. 

 

 

 

Silné stránky kritéria:  

 vyšší záujem žiakov 9. ročníkov o štúdium na našej škole, 

 účasť žiakov na súťažiach a mimoškolských aktivitách, 

 vyšší záujem o VŠ štúdium, 

 vysoké percento absolventov umiestnených na trhu práce. 

 

 

Oblasti na zlepšenie: 

 zistiť konkrétne nedostatky v oblasti materiálneho zabezpečenia školy,   

 zlepšiť dochádzku žiakov do školy, 

 zlepšiť vzťah medzi učiteľom a žiakom, 
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VII. VÝSLEDKY ŠKOLY VO VZŤAHU K ZAMESTNANCOM 
 

7.1  Meranie vnímania školy zamestnancami 

Zamestnanci školy dňa 2. 7. 2020 vypĺňali dotazník „Aká je naša škola?“ Príloha C 

Sebahodnotiacej správy. Výsledky dotazníka sú uvedené v tabuľke. 

FAKTORY 

66 SŠ PSK 

(PRIEMERNÉ %) 

Položky 

SPŠS 

Prešov 

% 

(31) 

SpojŠ 

Prešov 

% 

(49) 

HotAk

Bardej 

% 

(37) 

SOŠP 

Svit 

% 

(33) 

Vážený 

p r i e - 

m e r 

% 

1. 

CIELE 

PRÁCE ŠKOLY 

88,7 % 

stanovenie cieľov 

/programu 

1 poznanie 

programu 

13 

89,2 82,6 95,5 86,4 87,9 
reálnosť cieľov / 

programu 

26 akceptácia 

programu 

40 

plnenie cieľov / 

programu 

54 hodnotenie 

programu 

60 

2. 

ROZDELENIE 

ZODPOVEDNOSTI 

86,8 % 

osobná 

zodpovednosť 

2 rozdelenie 

zodpovednosti 

14 

89,5 82,5 91,8 86,1 87,0 
adresnosť úloh / 

zodpovednosti 

27 

zrozumiteľnosť 

úloh 

41 

3. 

EFEKTIVITA 

PRÁCE 

78,4% 

očakávaná 

efektivita 

3 
plnenie úloh 

15 

84,0 77,4 86,1 73,8 80,1 
dosiahnutá 

efektivita 

28 

efektivita 

práce 

42 

4. 

ROZHODOVANIE 

82,8 % 

citlivosť v 

rozhodovaní 

4 štýl 

rozhodovania 

16 

81,8 71,6 86,7 80,4 79,4 
podklady na 

rozhodovanie 

29 účasť na 

rozhodovaní 

43 
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5. DELEGOVANIE 

PRÁVOMOCÍ 

78,7 % 

kvalita 

delegovania 

zodpovednosti 

5 
využitie 

skúseností 

17 

79,7 78,5 86,9 79,9 81,1 
podnecovanie 

na zodpovednosť 

30 
akceptácia práv 

zamestnancov 

44 

6. 

VNÚTORNÁ 

KOMUNIKÁCIA 

A KOORDINÁCIA 

78,9 % 

kolektívna 

spolupráca 

6 úroveň 

spolupráce 

18 

78,4 74,7 88,5 79,8 80,0 
informovanosť 

31 úroveň 

komunikácie 

45 

nedostatky  

v koordinácii 

55 koordinácia 

riadenia 

61 

7. 

VONKAJŠIA 

KOMUNIKÁCIA 

A KOORDINÁCIA 

76,5 % 

spolupráca s 

rodičmi 

7 spolupráca 

so žiakmi 

19 

84,9 76,7 89,9 81,1 82,6 
spolupráca so 

zriaďovateľom 

32 

tok informácií 

škola - rodičia 

46 

8. 

PRACOVNÉ 

PROSTREDIE 

76,0 % 

vplyv prostredia 
8 materiálna 

vybavenosť 

20 

75,5 72,9 83,7 65,3 74,4 
priestorové 

podmienky 

33 

miera vplyvu 

prostredia 

47 

9. 

PRÍSTUP  KU 

KVALITE PRÁCE 

75,7 % 

vyhodnocovanie 

činností 

34 využívanie 

pracovnej 

kapacity 

48 

80,1 77,4 88,9 75,2 80,3 

kvalita práce 

učiteľa 

56 kvalita 

profesijných 

činností 

62 

10. 
podmienky 

rozvoja 

9 potrebnosť 

zmien 

21 
78,0 74,7 87,1 75,8 78,7 
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TVORIVOSŤ 

A INOVÁCIA 

73,6 % 

pružnosť  

v konaní 

35 akceptácia 

zmien 

49 

tvorivosť 
57 využívanie 

tvorivosti 

63 

11. 

ANGAŽOVANOSŤ 

75,8 % 

kvalita pracovnej 

kapacity 

10 podpora 

rozvoja žiakov 

22 

80,6 79,5 90,2 83,0 83,1 
angažovanosť 

konania 

36 ochota na 

aktivity 

50 

zodpovednosť 

za kvalitu  

58 
podnecovanie 

64 

12. 

UZNANIE 

A OCEŇOVANIE 

80,7 % 

pozitívny prístup 

k výkonu 

23 negatívne 

podnecovanie 

51 

73,3 72,6 82,4 78,8 76,5 
pozitívne 

podnecovanie 

37 

akceptácia 

riadenia 

65 

13. 

PROFESIJNÝ 

RAST 

90,8 % 

podpora 

profesijného 

rozvoja 

11 podpora 

individuálneho 

rozvoja 

24 

79,1 80,9 87,2 90,6 84,2 
podmienky 

profesijného 

rastu 

38 
efektívnosť 

podpory 

52 

14. 

SOCIÁLNE 

VZŤAHY 

77,3 % 

podpora 

interpersonálnych 

vzťahov 

12 
otvorenosť 

komunikácie 

25 

71,5 73,8 87,6 78,5 77,8 interpersonálna 

akceptácia 

39 smer 

komunikácie 

53 

akceptácia 

individuality 

59 atmosféra 

pohody 

66 

Semafor výsledkov dotazníka: červená – nedostatočná úroveň, žltá – priemerná,  zelená – 

veľmi dobrá úroveň. 
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Interpretácia výsledkov dotazníka 

Najlepšie zamestnanci školy vyhodnotili stanovenie cieľov práce školy,  najmenej  percent  

pridelili  uznaniu a oceňovaniu.  

Silné stránky: 

(vo všetkých oblastiach, faktoroch dotazníka) 

Oblasti na zlepšenie:  

(z dotazníka nevyplývajú žiadne) 

7.2  Meranie výkonnosti zamestnancov  

Meranie výkonnosti zamestnancov sa uskutočnilo podľa dotazníka Hodnotenie pedagogických 

zamestnancov školy – Príloha  D HODNOTENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 

Dotazník vyplnilo 34 pedagogických zamestnancov a následne vedenie školy ohodnotilo 

každého zamestnanca. 

Výsledky hodnotenia pedagogických zamestnancov sa nachádzajú v tabuľkách: 

 

Hodnotenie zamestnancov podľa oblasti výkonu pracovnej činnosti – Výsledky 

pracovnej činnosti  

Oblasť hodnotenia-  

Výsledky pracovnej 

činnosti 

Sebahodnotenie 

(priemer za všetkých 

zamestnancov - 83,65% 

Veľmi dobré výsledky) 

Hodnotenie vedenia školy 

(priemer za všetkých 

zamestnancov -  82,24% 

Veľmi dobré výsledky) 

Mimoriadne dobré 

výsledky 
41,18% 11,76% 

Veľmi dobré výsledky 55,88% 88,24% 

Štandardné výsledky 2,94% 0% 

Hodnotenie zamestnancov podľa oblasti výkonu pracovnej činnosti - Kvalita 

vykonávania pracovnej činnosti 

Oblasť hodnotenia -  

Kvalita vykonávania 

pracovnej činnosti 

Sebahodnotenie 

(priemer za všetkých 

zamestnancov - 91,39% 

Mimoriadne dobré výsledky) 

Hodnotenie vedenia školy 

(priemer za všetkých 

zamestnancov - 89,31% 

Veľmi dobré výsledky) 

Mimoriadne dobré 

výsledky 

47,06% 38,24% 

Veľmi dobré výsledky 52,94% 61,76% 

Štandardné výsledky 0% 0% 
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Hodnotenie zamestnancov podľa oblasti výkonu pracovnej činnosti - Náročnosť výkonu 

pracovnej činnosti  

Oblasť hodnotenia – 

Náročnosť výkonu 

pracovnej činnosti 

Sebahodnotenie 

(priemer za všetkých 

zamestnancov - 75,68% 

Veľmi dobré výsledky) 

Hodnotenie vedenia školy 

(priemer za všetkých 

zamestnancov - 71,39% 

Veľmi dobré výsledky) 

Mimoriadne dobré 

výsledky 

8,83% 5,89% 

Veľmi dobré výsledky 79,41% 82,35% 

Štandardné výsledky 11,76% 11,76% 

Hodnotenie zamestnancov podľa oblasti výkonu pracovnej činnosti - Miera osvojenia si 

a využívania profesijných kompetencií  

Oblasť hodnotenia 

-   Miera osvojenia si 

a využívania profesijných 

kompetencií 

Sebahodnotenie 

(priemer za všetkých 

zamestnancov - 91,29% 

Mimoriadne dobré výsledky) 

Hodnotenie vedenia školy 

(priemer za všetkých 

zamestnancov -  89,09% 

Veľmi dobré výsledky) 

Mimoriadne dobré 

výsledky 

70,59% 41,18% 

Veľmi dobré výsledky 26,47% 58,82% 

Štandardné výsledky 2,94% 0% 

 

Vyhodnotenie dotazníka: Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

Hodnotenie 
SEBAHODNOTENIE 

ZAMESTNANCOV (%) 

HODNOTENIE 

VEDENIA ŠKOLY (%) 

Mimoriadne dobré 

výsledky 
23,53 8,82 

Veľmi dobré výsledky 76,47 91,18 

 

       23,53% zamestnancov  si myslí, že dosahuje mimoriadne dobré výsledky,  76,47% 

zamestnancov si myslí, že dosahuje veľmi dobré výsledky.  Vedenie školy hodnotí, že len  

8,82%  dosahuje mimoriadne dobré výsledky a 81,18% zamestnancov dosahuje veľmi dobré 

výsledky.  

        Z porovnania výsledkov  sebahodnotenia pedagogických zamestnancov  a hodnotenia 

vedenia školy ďalej vyplýva: 

14,70% zamestnancov vedenie školy hodnotí rovnako ako sa ohodnotili zamestnanci, 
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20,59% zamestnancov vedenie školy hodnotí lepšie ako sa ohodnotili zamestnanci, 

64,71% zamestnancov vedenie školy hodnotí horšie ako sa ohodnotili zamestnanci. 

       Najlepšie hodnotenou oblasťou v rámci hodnotenia zamestnancov je oblasť miera 

osvojenia si a využívania profesijných kompetencií, kde mimoriadne dobré výsledky dosahuje 

podľa sebahodnotenia až 70,59% zamestnancov a podľa hodnotenia vedenia školy 41,18% 

zamestnancov. Rozpoznanie individuálnych vzdelávacích potrieb žiakov, stanovenie 

vzdelávacích cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu k príslušnému obsahu vzdelávania, 

tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok, absolvovanie 

vzdelávania podľa plánu profesijného rozvoja, uplatňovanie nových získaných vedomosti 

a zručností pri výkone činnosti, využívanie a uplatňovanie vedomostí nadobudnutých na 

vzdelávacích podujatiach alebo získaných samoštúdiom a sebavzdelávanie patria medzi silné 

stránky našich pedagogických zamestnancov. 

V oblasti hodnotenia Náročnosť výkonu pracovnej činnosti 11,76% zamestnancov dosahuje 

štandardné výsledky, či už ide o sebahodnotenie zamestnancov alebo hodnotenie vedenia školy.  

 

 

Silné stránky kritéria:  

 celkový pohľad zamestnancov na školu (výsledky dotazníka aká je naša škola), 

 spolupráca na tvorbe školských vzdelávacích programov, 

 vykonávanie špecializovaných činností, 

 zvládanie riešenia konfliktov a záťažových situácií, 

 vedenie kabinetov, školskej knižnice, kroniky 

 estetizácia interiéru školy a exteriéru školy a tried. 

 

Oblasti na zlepšenie: 

 zistiť konkrétne nedostatky v oblasti materiálneho zabezpečenia školy,   

 využívanie informačných technológii v profesijnom  rozvoji a pri výkone práce, 

 zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy alebo školského 

zriadenia, 

 iniciovanie a podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácii do vzdelávacieho 

procesu. 
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VIII. VÝSLEDKY VO VZŤAHU K SPOLOČENSKEJ 

ZODPOVEDNOSTI 

 

 

8.1  Meranie vnímania výkonnosti školy 

 

       Škola sa zapája do rozvoja spoločnosti a miestneho rozvoja v oblastiach ochrany životného 

prostredia, charitatívnych akcií, spolupráce s mestom Bardejov pri organizovaní rôznych 

podujatí, návštevou domovov sociálnych služieb, materských a základných škôl v meste, na 

ktorých sa žiaci prezentovali svojimi aktivitami a zručnosťami: 

 hudobné zoskupenie Melody (vystúpenia: vianočné koledy na Radničnom námestí, v 

Poľsko-slovenskom dome, ktoré organizovala Únia žien v Bardejove, októbrové 

vystúpenia v Dome seniorov, Vianočná akadémia, 11. reprezentačný ples, vyhlasovanie 

Najúspešnejšieho športovca PSK za rok 2019.   

 dobrovoľníctvo - dňa 20.9.2019  Biela Pastelka, Hodina deťom Nadácie pre deti 

Slovenska, Týždeň dobrovoľníctva: gastronomické aktivity v Domove sociálnych 

služieb sv. Egídia v Bardejove, úpravy a vyčistenie okolia historicko-kultúrnej pamiatky 

Bardejovskej Kalvárie - Čistý Bardejov, zbierka „Modrá nezábudka!, pomoc pri 

starostlivosti o repatriantov v karanténnom stredisku na škole, darcovstvo krvi. 

 spolupráca s mestom:  Dni rytiera Rolanda 

 prezentácia zdravého životného štýlu žiakov materských a základných škôl – ZŠ 

Wolkerova Bardejov, ZŠ Zborov, ZŠ Vinbarg, ZŠ Raslavice, 

 pre rodičov – bankety, routy, posedenie pri káve, reprezentačný ples, stužkové 

slávnosti, recepcie.   
 

Okrem toho sa v pravidelných intervaloch konajú aktivity školy a žiakov zamerané úpravu 

okolia školy, zbieranie odpadkov a tematické exkurzie do vodárne, čističky odpadových vôd 

a iné.   
 

8.2 Meranie výkonnosti školy 

       Toto vnímanie získavame z prieskumov, správ, článkov v médiách, poďakovaniami od 

mimovládnych organizácií, organizácií verejných služieb a priamej ústnej spätnej väzby od 

zainteresovaných strán zo zrealizovaných aktivít školy, od spätnej väzby našich žiakov, 

 

      V školskom roku 2019/2020 sme sa v oblasti spoločenskej zodpovednosti zamerali na 

oblasť duálneho vzdelávania, nakoľko sme sa do SDV zapojili prvý rok. Zostavili sme dotazník 

pre zamestnávateľov (Príloha E Hodnotenie systému duálneho vzdelávania).  

Výsledky tohto dotazníka využijeme na zlepšovanie výkonnosti školy v oblasti systému 

duálneho vzdelávania.  
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HODNOTENIE SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA (SDV) 

 

 

 

HODNOTENIE KVALITY 

SYSTÉMU DUÁLNEHO 

VZDELÁVANIA 

Šariš 

Centrum, a.s. 

Hotel Pod 

Bránou, a.s.  

TK WLP 

s.r.o.  
PRIEMER 

Percentuálne vyjadrenie 83,3  98,6 61,11 81,00 

 

Celkový výsledok hodnotenia systému duálneho vzdelávania je závislý od celkového počtu 

získaných bodov od zamestnávateľov v závislosti od počtu všetkých kritérií stanovených 

školou, pričom záver hodnotenia škola určí slovne nasledovne: 

a)  0 % - 10 % z celkového počtu možných bodov hodnotenia – nevyhovujúca kvalita SDV 

b)  11 % - 30 % z celkového počtu bodov - čiastočne vyhovujúca kvalita SDV 

c)  31 % - 60 % z celkového počtu bodov – štandardná kvalita SDV 

d)  61 % - 90 % z celkového počtu bodov - veľmi dobrá kvalita SDV 

e)  91 % -100 % z celkového počtu bodov - mimoriadne dobrá kvalita SDV 
 

V otvorených otázkach uviedli zamestnávatelia tieto odpovede: 

Uveďte hlavné pozitíva systému duálneho vzdelávania pre vaše zariadenie:  

- študent takto získava praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré sa naučí v škole, 

- prístup žiakov a školy, 

- osvojenie si pracovných návykov priamo na našom pracovisku a eventuálna spolupráca 

po ukončení školy. 

Uveďte hlavné negatíva systému duálneho vzdelávania pre vaše zariadenie: 

- chýbajúce nadšenie študenta pre prácu, ktorou sa bude v budúcnosti živiť, 

- zatiaľ žiadne. 

Uveďte oblasti spolupráce so školou, v ktorých by ste očakávali zlepšenie: 

- bez pripomienok, 

- spolupráca je zatiaľ v poriadku, podľa očakávaní. 
 

Silné stránky kritéria:  

 široký rozsah aktivít v rámci miestnej komunity, 

 ochota žiakov zapájať sa do dobrovoľníckych aktivít.  
 

Oblasti na zlepšenie: 

 zapájať sa intenzívnejšie do environmentálnych projektov. 
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IX. KĽÚČOVÉ VÝSLEDKY VÝKONNOSTI ŠKOLY 

 

9.1 Externé výsledky: výstupy a dôsledky vo vzťahu k cieľom školy  

Kritérium Silné stránky kritéria: 

 

Oblasti na zlepšenie: 

 

 

 

 

 

 

I.  VODCOVSTVO 

 jednoznačne stanovená 

vízia, poslanie a hodnoty 

školy, každý vie, čo má 

robiť, 

 otvorená komunikácia 

medzi manažmentom 

a zamestnancami školy, 

žiakmi, rodičmi, 

verejnosťou, 

 zapájanie sa školy do 

rôznych projektov. 

 stagnujúca medzinárodná 

spolupráca s partnerskými 

školami, 

 zapájanie sa do projektov 

v environmentálnej oblasti, 

 nedostatočná spätná väzba zo 

strany zamestnávateľov v oblasti 

duálneho vzdelávania. 

 

 

 

 

 

 

II.   STRATÉGIA 

A PLÁNOVANIE 

ŠKOLY 

 

 aktualizácia učebných 

osnov Školských 

vzdelávacích programov na 

základe aktuálnych potrieb 

trhu práce,  

 záujem žiakov 9. ročníkov 

o štúdium na našej škole,  

 rozsiahla ponuka 

mimoškolských aktivít,  

 vysoká odbornosť učiteľov. 

 zhromažďovanie informácií o 

súčasných a budúcich potrebách 

praxe prostredníctvom 

zamestnávateľov, 

 realizovať monitorovanie 

a hodnotenie kvality výučby 

učiteľov, 

 zvýšiť úroveň pripravenosti 

žiakov na súťažiach s cieľom 

lepšieho umiestnenia. 

 

 

 

 

 

 

V.  PROCESY 

 

 vhodné materiálno – 

priestorové zabezpečenie, 

učebné pomôcky 

a didaktická technika, 

 vhodné pracovné 

podmienky, 

 priaznivá sociálna klíma na 

hodinách a v škole 

celkovo, 

 otvorená komunikácia. 

 

 zaviesť dotazníky na meranie 

procesov výučby a sociálnej 

klímy, 

 neustále skvalitňovať proces 

výučby a pracovať na vzťahu žiak 

– učiteľ, 

 zvyšovať kompetentnosť 

pedagogických zamestnancov.  
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9.2 Interné výsledky: úroveň účinnosti procesov v škole 

Kritérium Silné stránky kritéria: 

 

Oblasti na zlepšenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  

ZAMESTNANCI 

ŠKOLY 

 

 kvalifikačná štruktúra 

zamestnancov školy, nízka 

absencia v práci,  nízka 

fluktuácia zamestnancov,  

 podpora vzdelávania 

zamestnancov zo strany 

manažmentu školy,  

 upevňovanie dobrých 

pracovných a osobných 

vzťahov v kolektíve 

prostredníctvom tradičných 

osláv a neformálnych 

stretnutí (Napr. Deň 

učiteľov, Vianočné 

posedenie, Novoročný 

obed, životné jubileá, pri 

príležitosti ukončenia 

vzdelávania, pozornosť pri 

narodení dieťaťa, svadbách 

a pod., 

 zamestnanci sú otvorení, 

naklonení k personálnemu 

rozvoju. 

 Oblasti na zlepšenie:  

 feminizácia na škole, vysoký 

vekový priemer zamestnancov,  

 kompetentnosti riadenia kvality 

priebehu výučby,  

 zvyšovanie digitálnych 

a jazykových kompetencií 

zamestnancov školy,  

 zamerať sa na medzipredmetové 

hospitácie, 

 pre udržanie dobrej klímy 

organizovať viac mimotriednych 

športových aj nešportových 

súťaži nie len medzi žiakmi ale aj 

učiteľmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  

PARTNERSTVÁ 

A ZDROJE 

 

 

 detailne vypracovaný 

školský poriadok a jeho 

rešpektovanie,  

 pravidlá správania sa 

v škole,  

 otvorenosť a ochota žiakov 

a zamestnancov školy 

pracovať na rešpektovaní 

pravidiel,  

 dostatok učební a ich 

vybavenosť, 

zrekonštruovaná 

 získavať spätnú väzbu 

prostredníctvom dotazníkov na 

zistenie spokojnosti klientov 

školy s materiálnym vybavením   

 nedostatok finančných zdrojov na 

prevádzku školy a plánované 

rekonštrukcie. 
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 telocvičňa, posilňovňa, 

 jedáleň v priestoroch školy. 

 

 

 

 

 

 

V.  PROCESY 

 

 vhodné materiálno – 

priestorové zabezpečenie, 

učebné pomôcky 

a didaktická technika, 

 vhodné pracovné 

podmienky, 

 priaznivá sociálna klíma na 

hodinách a v škole 

celkovo, 

 otvorená komunikácia. 

 zaviesť dotazníky na meranie 

procesov výučby a sociálnej 

klímy, 

 neustále skvalitňovať proces 

výučby a pracovať na vzťahu žiak 

– učiteľ, 

 zvyšovať kompetentnosť 

pedagogických zamestnancov.  
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Záver správy 

 

       Sebahodnotiacu správu v zmysle  Zavádzania systému manažérstva kvality na stredných 

školách sme realizovali prvýkrát za školský rok 2019/2020. Štruktúra sebahodnotiacej správy 

je rozdelená na oblasti (kritéria) manažérstva kvality v školy. V rámci realizácie sme pracovali 

s predpokladmi ako sú spokojnosť externých partnerov, vlastných zamestnancov a širšej 

verejnosti  a zároveň sme riešili aj vlastné procesy na úrovni školy. 

       Keďže hodnotenie kvality školy s uplatnením všetkých kritérií je náročný proces, vybrali 

sme si tri kritériá, pre ktoré sme zostavili dotazníky. Tieto sme následne zrealizovali 

a vyhodnotili. Hodnotili sme procesy na úrovni zamestnancov, zamestnávateľov a žiakov.  

Tieto dotazníky vnímame ako pilotné dotazníky, ktoré plánujeme v budúcnosti detailnejšie 

rozpracovať, pretože niektoré výsledky sledovaných kritérií vnímame z pohľadu vedenia školy 

a zamestnancov inak, ako ich vnímajú žiaci. Na interpretáciu predpokladov a výsledkov sme 

okrem výsledkov z dotazníkov používali aj iné podkladové materiály (hospitačné záznamy, 

štatistiky, analýzy).  

       Medzi silné stránky našej školy patrí vytváranie priaznivej pracovnej klímy pre svojich 

zamestnancov, organizovanie práce školy, vnútorná a vonkajšia komunikácia, podpora 

profesijného rastu a tvorivej práce učiteľov. Spolupráca so zamestnávateľmi v SDV sa vyvíja 

priaznivo. Hodnotením SDV sme zistili, že jednotlivé kritéria posudzujú zamestnávatelia na 

základe vlastných priorít, preto ich musíme do budúcna riešiť s každým zamestnávateľom 

individuálne. Svoju pozornosť musíme upriamiť najmä na zavádzanie koncepcie tvorivo 

humanistickej výučby, zamerať sa na osobnosť žiaka, na motiváciu žiaka, na jeho aktívne 

učenie a na posilňovanie vzťahu učiteľ – žiak.  

       Procesy v spoločnosti sa neustále menia, preto aj procesy v škole si vyžadujú inovácie 

a zmeny. Škola nemôže byť odtrhnutá od reality, musí neustále komunikovať so svojimi 

klientmi na všetkých úrovniach svojej existencie.  Výsledkom činnosti školy je kompetentný 

žiak, ktorý dokáže flexibilne reagovať na neustále zmeny v spoločnosti.  



 

 

Príloha A Sebahodnotiacej správy školy 
 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ulici Pod Vinbargom 3 v Bardejove.  

Kapacita školy: 

Školský manažment: 

Kancelária riaditeľky školy,   

Kancelária pre zástupkyňu riaditeľky školy TV,  

Kancelária pre zástupkyňu riaditeľky školy PV,  

Kancelária pre zástupkyňu riaditeľky školy pre TEČ, 

Kabinet pre školského poradcu. 
 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 

Zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,  

Kabinety pre učiteľov cudzích jazykov, slovenského jazyka a literatúry, ekonomických a 

gastronomických predmetov, informatiky, 

Sociálne zariadenie.   

 

Nepedagogickí zamestnanci školy: 

Kancelária pre sekretariát,  

Kancelária personálneho a mzdového oddelenia, 

Kancelária učtovníčok, 

Kancelária správcu,  

Miestnosť s odkladacím priestorom, 

Kotolňa, 

Vzduchotechnika, 

Archív. 

 

Ďalšie priestory: 

Hygienické priestory, sociálne zariadenia, šatne, 

Sklad učebníc, 

Sklad učebných pomôcok, 

Sklad inventára, strojov a zariadení, 

Sklad materiálov, surovín a polotovarov, 

Knižnica. 

 

Makrointeriéry: 

Objekt hlavnej školskej budovy 

Ľudová jedáleň – zariadenie praktického vyučovania 

Budova na ulici 29. augusta 

Objekt hlavnej školskej budovy – Pod Vinbargom 3, Bardejov (súčasť školy) 

 Recepcia  

 Školský blok:  



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

Vyučovacie interiéry 

6. Klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie (14) 

7. Jazykové laboratórium 

8. Odborné triedy/ - učebne pre vyučovanie informatiky (2) 

9. Odborná trieda/ - učebňa pre vyučovanie ADK (2) 

10. Kabinety Slovenského jazyka a literatúry, ekonomických predmetov, informatiky, 

cudzích jazykov 

 Blok nová prístavba: 

10. Zborovňa 

11. Multimediálna učebňa 

12. Učebne techniky obsluhy (3) 

13. Učebne technológie prípravy pokrmov (2) 

14. Knižnica 

15. Kabinet odborných gastronomických predmetov (2) 

16. Sklad inventára, strojov a zariadení (2) 

17. Šatne 

18. Sociálne zariadenia 

 Blok turistická ubytovňa: 

10. Kancelárie školského manažmentu a nepedagogických zamestnancov 

11. Sociálne zariadenia 

12. Kancelária školského poradcu 

13. Klasické triedy / - učebne pre teoretické vyučovanie (5) 

14. Učebne pre vyučovanie cudzích jazykov (2) 

15. Učebňa techniky obsluhy 

16. Učebne ADK (3) 

17. Šatne 

18. Ubytovacie izby pre turistov (100 osôb)   
 

 Športová hala (telocvičňa, posilňovňa, šatne a hygienické zariadenia)  

 Jedáleň a kuchyňa 

 Odborná učebňa techniky obsluhy 

 Odborná učebňa technológie 

 Hygienické zariadenia 

 Kotolňa 
 

 Školská dielňa Ľudová Jedáleň, ul. 29. augusta, Bardejov (10 min od školy): 

10. Kabinety pre MOV 

11. Viacúčelová miestnosť (pre žiakov, MOV, rodičov a iných) 

12. Odborné cvičné triedy 

13. Kotolňa 



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

14. Dielňa  

15. Cvičná kuchyňa 

16. Sklady pre stroje, nástroje, náradia, suroviny, materiál, polotovary 

17. Hygienické zariadenia 

18. Malá telocvičňa – pohybové štúdio (so sociálnym zariadením – WC, sprchy) 

 

 Budova na ulici 29. augusta: 

3. Odborné učebne 

4. Prenajaté priestory na podnikateľské účely  

 

Vyučovacie exteriéry 

4. Ihrisko s umelým trávnikom 

5. Viacúčelové ihrisko  

6. Atletická dráha 

 

MIESTA  PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA  

11. Ľudová jedáleň    dielňa   

12. Jedáleň Pod Vinbargom 3                 dielňa   

13. Liečebné domy Bardejovské Kúpele   pracovisko zamestnávateľa 

14. Reštaurácia a penzión MATT           pracovisko zamestnávateľa 

15. Reštaurácia Arkáda    pracovisko zamestnávateľa 

16. TIK Bardejov      pracovisko zamestnávateľa 

17. HOS  Bardejov     pracovisko zamestnávateľa 

18. Šarišské múzeum                             pracovisko zamestnávateľa 

19. CK Tančín      pracovisko zamestnávateľa 

20. CK Herkules     pracovisko zamestnávateľa       

              

Učebné pomôcky používané na zabezpečenie výučby: 

- mapy – geografické, dejepisné, jazykové, 

- magnetofóny s CD prehrávačom, 

- videá, 

- meotary, 

- datavideoprojektory, 

- počítače, 

- reštauačný inventár a zariadenie, ponukové a flambovacie vozíky, 

- odborná literatúra a časopisy. 
 

Potrebné a pripravované: 

- špecifický inventár na praktické vyučovanie, 

- vybavenie ďalších učební didaktickou technikou – prístup na internet, 

- notebooky a projektory pre predmetové komisie, 

- inštruktážne a odborné učebne na teoretické a praktické vyučovanie 



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

Príloha B Sebahodnotiacej správy školy 
 

DOTAZNÍK NA HODNOTENIE KVALITY ŠKOLY ŽIAKMI 

Milý žiak, 

dovoľujeme si ťa požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorým chceme zistiť  názory 

na kvalitu strednej odbornej školy, ktorú navštevuješ. 

Naším cieľom je vytvoriť čo najpriaznivejšie podmienky pre naše vzdelávanie, 

preto chceme zistiť Váš názor. Dotazník vyplňte zodpovedne a vyjadrite svoje 

vlastné názory. Dotazník je anonymný. Výsledky budú využité na skvalitnenie 

práce na našej škole.  

Ďakujeme Vám za Váš čas a vyplnenie dotazníka. 

Ing. Helena Ferková, riaditeľka školy 

HODNOTENIE KVALITY ŠKOLY ŽIAKMI 

                                       

Označte krížikom v príslušnom riadku:                 4 b –mimoriadne dobre,      

3b –veľmi dobre, 2b –štandardne, 1b –čiastočne vyhovujúco, 0b –nevyhovujúco: 4 3 2 1 0 

   

 

1.  Škola sa dostatočne stará o čistotu a poriadok v budove      

2.  Škola sa dostatočne stará o čistotu a poriadok v jej okolí      

3.  Škola má veľmi dobré materiálne vybavenie      

4.  Názor môjho rodiča škola rešpektuje      

5.  Zavedenie aplikácie EduPage je pre mňa prínosom      

6.  Mám dostatok informácii o tom, čo sa deje v škole      

7.  Informácie o dianí v škole dostávam včas      

8.  Škola ponúka dostatočný výber záujmových krúžkov      

9.  Škola ponúka záujmové krúžky, ktoré sú pre mňa prínosom      

10.  Cítim sa v škole bezpečne      

11.  
Na mimoškolských akciách pedagógovia dbajú na 

bezpečnosť žiakov 
     

12.  V škole je disciplína a poriadok      

13.  Prístup učiteľov k žiakom je spravodlivý      

14.  Atmosféra medzi učiteľmi a žiakmi je priateľská      

15.  Som spokojný s odbornosťou učiteľov škole      

16.  
Môžem sa kedykoľvek nakontaktovať na svojho triedneho 

učiteľa 
     



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

17.  
Žiaci opúšťajú školu dobre pripravení pre svoje povolanie 

(trh práce) 
     

18.  Škola má dobré meno      

 

                                                                                                                             
Celkový počet získaných bodov: 

                                                            
Percentuálny výsledok: _ _ _ b /72 b  =            % 

 
 
Celkový výsledok hodnotenia kvality školy je závislý od celkového počtu získaných bodov od 
žiakov v závislosti od počtu všetkých kritérií stanovených školou, pričom záver hodnotenia škola 
určí slovne nasledovne: 
a)  0 % - 10 % z celkového počtu možných bodov hodnotenia – nevyhovujúca kvalita školy 
b)  11 % - 30 % z celkového počtu bodov - čiastočne vyhovujúca kvalita školy 
c)  31 % - 60 % z celkového počtu bodov – štandardná kvalita školy 
d)  61 % - 90 % z celkového počtu bodov - veľmi dobrá kvalita školy 
e)  91 % -100 % z celkového počtu bodov - mimoriadne dobrá kvalita školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

Príloha C Sebahodnotiacej správy školy   
 

DOTAZNÍK Aká je naša škola ? 

- pre zisťovanie kvality školského prostredia, možnosť využiť na sebahodnotenie 

(autoevaluáciu) školy.  

Ponúkaný dotazník (podľa Uherekovej, 2007) obsahuje 14 faktorov v 66 položkách týkajúcich 

sa jednotlivých oblastí kvality školy. Jednotlivé položky sa hodnotia pomocou 5-stupňovej 

škály. 

Inštrukcie na vyplnenie dotazníka 

1.  Úroveň činností a kvalita riadenia školy sa posudzuje za obdobie posledných 5 

mesiacov. 

2.  Základom hodnotenia je vlastná osobná skúsenosť. Jednotlivé položky sa posudzujú 

nezávisle bez ohľadu na mienku, postoje a interpretácie ostatných kolegov. 

3.  Základom hodnotenia by mali byť udalosti, ktoré sa v predchádzajúcom období 

skutočne stali. 

4.  Využite plný rozsah dotazníkovej škály, ak je to oprávnené a nevyhnutné. Vyhnite sa 

všeobecnej tendencii väčšinou hodnotiť v blízkosti stredu škály. 

5.  Ak nie je možné na niektoré položky odpovedať ihneď, prejdite k ďalším a v závere sa 

vráťte k zvyšným položkám. Odpovedzte na všetky položky dotazníka. 

6.  V jednotlivých položkách označte krížikom v príslušnom stĺpci 4,3,2,1,0 jednu 

z číselných hodnôt škály podľa vhodnosti slovného vyjadrenia. 

7.  Ak nie je možné na niektorú položku odpovedať pre nedostatok informácií v danej 

oblasti, preškrtnite vodorovnou čiarou stĺpce 4,3,2,1,0 v príslušnom riadku. 

 

Vyhodnocovací hárok dotazníka:  

Z priemerných hodnôt jednotlivých položiek dotazníka sa vypočíta celkové hodnotové skóre 

(Sk). 

 



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTORY Položky Sk 

 

1.  CIELE  

PRÁCE ŠKOLY 

stanovenie cieľov / 

programu 

1 poznanie programu 13  

reálnosť cieľov / 

programu 

26 akceptácia programu 40 

plnenie cieľov / programu 54 hodnotenie programu 60 

 

 2.  ROZDELENIE 

ZODPOVEDNOSTI 

osobná zodpovednosť 2 rozdelenie zodpovednosti 14  

adresnosť úloh / 

zodpovednosti 

27 zrozumiteľnosť úloh 41 

3.  EFEKTIVITA 

PRÁCE 

očakávaná efektivita 3 plnenie úloh 15  

dosiahnutá efektivita 28 efektivita práce 42 

  

4.  

ROZHODOVANIE 

citlivosť v rozhodovaní 4 štýl rozhodovania 16  

podklady na 

rozhodovanie 

29 účasť na rozhodovaní 43 

 5. DELEGOVANIE 

PRÁVOMOCÍ 

kvalita delegovania 

zodpovednosti 

5 využitie skúseností 17  

podnecovanie 

na zodpovednosť 

30 akceptácia práv 

zamestnancov 

44 

6.  VNÚTORNÁ 

KOMUNIKÁCIA 

A KOORDINÁCIA 

kolektívna spolupráca 6 úroveň spolupráce 18  

informovanosť 31 úroveň komunikácie 45 

nedostatky v koordinácii 55 koordinácia riadenia 61 



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

7.  VONKAJŠIA 

KOMUNIKÁCIA 

A KOORDINÁCIA 

spolupráca s rodičmi 7 spolupráca so žiakmi 19  

spolupráca so 

zriaďovateľom 

32 tok informácií škola – 

rodičia 

46 

8.  PRACOVNÉ 

PROSTREDIE 

vplyv prostredia 8 materiálna vybavenosť 20  

priestorové podmienky 33 miera vplyvu prostredia 47 

9.  PRÍSTUP  KU 

KVALITE PRÁCE 

vyhodnocovanie činností 34 využívanie pracovnej 

kapacity 

48  

kvalita práce učiteľa 56 kvalita profesijných 

činností 

62 

10.  TVORIVOSŤ 

A INOVÁCIA 

podmienky rozvoja 9 potrebnosť zmien 21  

pružnosť v konaní 35 akceptácia zmien 49 

tvorivosť 57 využívanie tvorivosti 63 

11. 

 ANGAŽOVANOSŤ 

kvalita pracovnej kapacity 10 podpora rozvoja žiakov 22  

angažovanosť konania 36 ochota na aktivity 50 

zodpovednosť za kvalitu  58 podnecovanie 64 

12.  UZNANIE 

A OCEŇOVANIE 

pozitívny prístup k výkonu 23 negatívne podnecovanie 51  

pozitívne podnecovanie 37 akceptácia riadenia 65 

13. PROFESIJNÝ 

RAST 

podpora profesijného 

rozvoja 

11 podpora individuálneho 

rozvoja 

24  

podmienky profesijného 

rastu 

38 efektívnosť podpory 52 

14.  SOCIÁLNE  

 VZŤAHY 

podpora 

interpersonálnych 

vzťahov 

12 otvorenosť komunikácie 25  



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

interpersonálna 

akceptácia 

39 smer komunikácie 53 

akceptácia individuality 59 atmosféra pohody 66 

 

 

  
DOTAZNÍK – AKÁ JE NAŠA ŠKOLA ? 

4 — vždy; 3 — často; 2 — niekedy; 1 — zriedka; 0 — nikdy 

4 3 2 1 0 

1. 
Ciele školy sú vopred stanovené a umožňujú plánovať úlohy na 

celý školský rok.  
     

2. Učitelia vedia, čo sa od nich očakáva a za čo majú zodpovednosť.      

3. V škole sa očakáva určitá úroveň výsledkov vzdelávania žiakov.       

4. Vo väčšine oblastí života školy sa rozhodnutia vykonávajú citlivo.       

5.  Delegovanie právomocí zodpovedá kvalifikácii, praxi  

a odbornosti učiteľov.  
     

6.  Kolektív školy dobre spolupracuje.       

7.  Škola veľmi dobre spolupracuje s rodičmi žiakov.       

8.  
Činnosť školy do určitej miery ovplyvňuje existujúce pracovné 

prostredie.  
     

9.  
Materiálne a personálne podmienky školy sa zabezpečujú podľa 

potrieb rozvoja školy.  
     

10.  
Pracovné činnosti vykonávajú učitelia podľa svojich najlepších 

schopností.  
     

11.  Učitelia sú trvalo podporovaní v profesijnom rozvoji.       

12.  
Učitelia si pri pedagogickej činnosti vzájomne pomáhajú  

a podporujú jeden druhého.  
     



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

13.  
S programom školy sú učitelia zoznámení na začiatku školského 

roka.  
     

14.  
Zodpovednosť za plnenie úloh je primerane rozdelená medzi 

všetkých zamestnancov.  
     

15.  
Úlohy školy sa plnia kvalitne s dobrým využitím ľudských zdrojov 

a jej vybavenosti.  
     

16.  
Rozhodnutia týkajúce sa činnosti školy sa prijímajú dostatočne 

rýchlo a pružne.  
     

17.  Skúsenosti učiteľov sa využívajú v maximálnej možnej miere.       

18.  Učitelia školy tvoria dobrý pracovný kolektív.       

19.  
Spolupráca učiteľov so žiakmi je ústretová, podporuje vzájomný 

dialóg.  
     

20.  
Vybavenosť školy učebnými pomôckami zodpovedá potrebám 

žiakov.  
     

21.  Učiteľský kolektív vníma zmeny, ktoré treba v škole uskutočniť.       

22.  Učitelia podporujú svojimi prístupmi rozvoj žiakov.       

23.  Kvalitný výkon učiteľov sa podľa možností primerane oceňuje.       

24. Existuje plán profesijného rozvoja každého učiteľa školy.      

25. 
Komunikácia pedagogického zboru je otvorená  

a priateľská. 
     

26. Stanovené ciele v pláne práce školy sú reálne.      

27.  V pláne práce školy je určená zodpovednosť za plnenie úloh.       

28.  V škole sa dosahuje očakávaná efektivita vzdelávania žiakov.       

29.  
Rozhodovanie je založené na dostatočnom množstve informácií a 

analýz.  
     



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

30.  
Učiteľský zbor sa postupne vedie k prijímaniu zodpovednosti za 

kvalitu svojej práce.  
     

31.  V učiteľskom kolektíve je veľmi dobrá vzájomná informovanosť.       

32.  Spolupráca so zriaďovateľom školy je funkčná.       

33.  
Materiálne a priestorové podmienky školy zodpovedajú 

potrebám žiakov a učiteľov.  
     

34.  
Pravidelne sa hodnotí vhodnosť a účinnosť pedagogických a 

pracovných činností.  
     

35.  
Učiteľský zbor je pri zabezpečovaní potrebných zmien  

v škole dostatočne pružný.  
     

36.  
Učitelia angažovane podporujú postupné zlepšovanie  

a rozvoj školy.  
     

37.  V škole sa pozornosť zameriava na silné stránky učiteľov.       

38.  
Škola vytvára dobré podmienky na vzdelávanie, profesijný rast 

učiteľov.  
     

39.  V škole vládne vzájomná dôvera a porozumenie.       

40.  Ročný plán / program činnosti školy akceptujú všetci učitelia.       

41.  Úlohy v pláne práce školy sú zrozumiteľné a jasné.       

42.  
Používané metódy a formy práce pri vzdelávaní žiakov sú 

efektívne.  
     

43.  
Do účasti na rozhodovaní o programe činnosti školy sa môžu 

zapojiť všetci učitelia.  
     

44.  Podiel zodpovednosti učiteľov za kvalitu svojej práce narastá.       

45.  
Komunikácia medzi učiteľmi je primeraná a zodpovedá povahe 

riešených problémov.  
     



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

46.  
Informačný tok medzi školou a rodičmi je dostatočný  

a pružný.  
     

47.  
Činnosť školy neovplyvňujú viaceré faktory prostredia (hlučnosť, 

prašnosť a pod.).  
     

48.  
Na dosahovaní očakávaných vzdelávacích výsledkov sa podieľajú 

všetci učitelia.  
     

49.  
Učitelia sa ochotne prispôsobujú potrebám školy, rodičov, žiakov 

a pod.  
     

50.  
Zamestnanci školy sú ochotní urobiť čo najviac, ak si to situácia 

vyžaduje.  
     

51.  V škole sa venuje rovnomerná pozornosť všetkým učiteľom.       

53.  Vzájomná komunikácia je otvorená a priama.       

54.  
Ročný program činnosti školy plnia učitelia bez výraznejších 

problémov.  
     

55.  
Koordinovanie vzdelávacích a iných činností učiteľov je 

prirodzeným javom.  
     

56.  
Vzdelávacie výsledky sú určujúcim hľadiskom kvality práce 

učiteľa.  
     

57.  
Pri vzdelávaní sa využívajú progresívne didaktické postupy a 

metódy.  
     

58.  Učitelia majú pocit zodpovednosti za úspechy aj neúspechy školy.       

59.  
V škole sa vzájomne rešpektujú schopnosti a individuálne prejavy 

kolegov a žiakov.  
     

60.  
Plán práce školy sa v závere školského roku hodnotí  

a diskutuje sa o ňom.  
     

61.  Činnosti školy a jej prevádzky sú koordinované       



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

a premyslene riadené.  

62.  
Kvalita učiteľskej činnosti v škole je na zodpovedajúcej 

profesijnej úrovni.  
     

63.  
V škole sa uprednostňujú tvorivé postupy a metódy práce so 

žiakmi.  
     

64.  
Učitelia sú podnecovaní na zlepšovanie pracovných činností a ich 

výsledkov.  
     

65.  
Učitelia akceptujú postupy riadenia vzdelávania  

a organizácie práce.  
     

66.  
Školské prostredie podporuje u žiakov aj učiteľov spokojnosť 

a porozumenie.  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Príloha D Sebahodnotiacej správy školy   
 

HODNOTENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
 

HODNOTENIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 
                                      MENO A PRIEZVISKO: ......................................................... 

Označte krížikom v príslušnom riadku:                 4 b –mimoriadne dobre,      
3b –veľmi dobre, 2b –štandardne, 1b –čiastočne vyhovujúco, 0b –nevyhovujúco: 4 3 2 1 0 

   
1.  VÝSLEDKY PRACOVNEJ ČINNOSTI  ZAMESTNANCA 

1.1 
plnenie cieľov obsiahnutých v učebných osnovách školského vzdelávacieho 
programu 

     

1.2 motivácia žiakov k učeniu sa      

1.3 
vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných vzdelávacích 
výsledkov žiakov 

     

1.4 
rozvíjanie kompetentností na riešenie problémov žiakov (vyššia 
úroveň poznávania, logické myslenie, kritické myslenie, 
analytické myslenie, tvorivosť) 

     

1.5 
rozvíjanie personálnych zručností žiakov (samostatnosť, 
zodpovednosť, sebahodnotenie, sebaúcta) 

     

1.6 
rozvíjanie sociálnych zručností žiakov (spolupráca, empatia, 
komunikácia, spravodlivosť)      

1.7 
úroveň vedomostí, zručností a návykov, schopností žiakov vo 
vzťahu k učebným osnovám školského vzdelávacieho programu      

1.8 
využívanie získaných vedomosti, zručnosti a návykov, schopností 
(kompetentnosti) žiakov v praktických činnostiach a aplikovanie 
ich v rôznych situáciách      

1.9 
príprava žiakov na olympiády, súťaže a prehliadky žiackej 
tvorivosti      

1.10 
organizácia, príprava, vedenie a účasť v škole v prírode, na 
lyžiarskom výcviku, plaveckom kurze, exkurziách,      

1.11 prínos pre školu, propagáciu a prezentáciu školy na verejnosti       

1,12 
spolupráca s rodičmi, občianskymi združeniami a inými 
organizáciami      

1.13 organizovanie mimoškolských aktivít      

                                                                                     POČET BODOV: 

 
2.  KVALITA VYKONÁVANIA PRACOVNEJ ČINNOSTI  ZAMESTNANCA 

2.1 
úroveň pedagogických znalostí a odborných znalostí pre riadny 
výkon pracovnej činnosti 

     

2.2  pedagogická tvorivosť v procese výučby      

2.3  
uplatňovanie pedagogického štýlu podporujúceho aktívnu účasť 
žiakov na riadení činnosti výučby 

     

2.4  
uplatňovanie inovačných metód a foriem práce, ich účelné a 
efektívne využitie pri výkone pracovnej činnosti 

     

2.5 
rešpektovanie daností a potenciálu žiaka, rozvíjanie silných 
stránok žiakovej osobnosti      

2.6 
individuálny prístup k žiakom s rešpektovaním ich schopností a 
možností, nadania a zdravotného stavu      



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

2.7  dodržiavanie a využívanie pracovného času       

2.8  
plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom 
práce v pracovnej zmluve 

     

2.9  
dodržiavanie základných povinností zamestnanca ustanovených 
právnymi predpismi   

     

2.10 
správne vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej 
dokumentácie 

     

                                                                 POČET BODOV: 

 
3.   NÁROČNOSŤ VÝKONU PRACOVNEJ ČINNOSTI ZAMESTNANCA 

3.1 
ako sú využívané informačné technológie v profesijnom rozvoji  a 
pri výkone práce 

     

3.2 
spolupráca na tvorbe školských vzdelávacích programov a 
výchovných programov 

     

3.3 
zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy 
alebo školského zariadenia 

     

3.4 vykonávanie špecializovaných činností       

3.5 
vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v 
školskej integrácii  

     

3.6 
iniciovanie a podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií do 
vzdelávacieho procesu  

     

3.7 zvládanie riešenia konfliktov a záťažových situácií       

3.8 náročnosť triedy alebo oddelenia       

3.9 vedenie kabinetov, školskej knižnice a kroniky      

3.10 estetizácia interiéru školy a exteriéru školy a tried      

                                                                                POČET BODOV:                                                

   
4.   MIERA OSVOJENIA SI A VYUŽÍVANIE PROFESIJNÝCH KOMPETENTNOSTÍ 

4.1 rozpoznanie individuálnych vzdelávacích potrieb žiakov       

4.2 
stanovenie vzdelávacích cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu 
k príslušnému obsahu vzdelávania  

     

4.3 
tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných 
pomôcok  

     

4.4 absolvovanie vzdelávania podľa plánu profesijného rozvoja       

4.5 
uplatňovanie nových získaných vedomostí a zručností pri výkone 
svojej činnosti 

     

4.6 
využitie a uplatňovanie vedomostí nadobudnutých na 
vzdelávacích podujatiach alebo získaných samoštúdiom pri 
výkone pracovnej činnosti  

     

4.7 sebavzdelávanie a zvyšovanie svojho právneho vedomia      

                                                               POČET BODOV:                         
 
 

Celkový počet získaných bodov: 
                                                            

Percentuálny výsledok: _ _ _ b /160 b  =            % 

Celkový výsledok hodnotenia je závislý od celkového počtu získaných bodov zamestnancom v závislosti od počtu 
všetkých kritérií stanovených zamestnávateľom, pričom záver hodnotenia zamestnávateľ určí slovne nasledovne 
a)  0 % - 10 % z celkového počtu možných bodov hodnotenia - nevyhovujúce výsledky 



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

b)  11 % - 30 % z celkového počtu bodov - čiastočne vyhovujúce výsledky 
c)  31 % - 60 % z celkového počtu bodov - štandardné výsledky 
d)  61 % - 90 % z celkového počtu bodov - veľmi dobré výsledky 
e)  91 % -100 % z celkového počtu bodov - mimoriadne dobré výsledky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

Príloha E Sebahodnotiacej správy školy   
 

HODNOTENIE SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA (SDV) 

 
                                      ZAMESTNÁVATEĽ:   .............................................. 

Označte krížikom v príslušnom riadku:                 4 b –mimoriadne dobre,      

3b –veľmi dobre, 2b –štandardne, 1b –čiastočne vyhovujúco, 0b –nevyhovujúco: 4 3 2 1 0 

 

1.  
Ako hodnotíte zapojenie vašej organizácie do systému duálneho 

vzdelávania  
     

2.  Systém duálneho vzdelávania plní vaše očakávania       

3.  
Žiaci zapojení do duálneho vzdelávania získajú praktické 

skúsenosti pre trh práce 
     

4.  
Ako hodnotíte spoluprácu so Strednou odbornou školou EHS J. 

Andraščíka   
     

5.  

Ako ste spokojní s realizáciou jednotlivých činnosti v SDV 

z pohľadu spolupráce so strednou odbornou školou: 
 

 Komunikácia so strednou odbornou školou      

 Nábor žiakov do duálneho vzdelávania      

 Uzatváranie duálnej zmluvy      

 Spracovanie školského vzdelávacieho programu so školou      

 Realizácia praktického vyučovania      

 Vedenie dokumentácie žiakov v SDV      

 Starostlivosť o žiakov v SDV      

6.  Ako hodnotíte váš výber žiakov do duálneho vzdelávania       

7.  Spĺňajú vaše očakávania vybraní žiaci do duálneho vzdelávania      

8.  
Ako sú využiteľné vo vašom zariadení vedomosti, ktoré žiaci 

získajú v škole   
     

9.  
Aký záujem o  praktické činnosti majú žiaci v duálnom vzdelávaní 

vo vašej firme   
     

10.  
Inštruktor je na výučbu žiakov  a požiadavky odborného 

vzdelávania pripravený 
     

11.  
Ako hodnotíte spoluprácu s majstrom odbornej výchovy, ktorý je 

zamestnancom školy 
     

12.  
Vaše odporúčanie iným zamestnávateľom do systému duálneho 

vzdelávania 
     

13.  
Uveďte hlavné pozitíva systému duálneho vzdelávania pre vaše 

zariadenie:   

14.  
Uveďte hlavné negatíva systému duálneho vzdelávania pre vaše 

zariadenie:  



                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

15.  
Uveďte oblasti spolupráce so školou, v ktorých by ste očakávali 

zlepšenie:  

                                                            
 

Percentuálny výsledok: _ _ _ b /72 b  =            % 
 
 
Celkový výsledok hodnotenia systému duálneho vzdelávania je závislý od celkového počtu 
získaných bodov od zamestnávateľov v závislosti od počtu všetkých kritérií stanovených školou, 
pričom záver hodnotenia škola určí slovne nasledovne: 
a)  0 % - 10 % z celkového počtu možných bodov hodnotenia – nevyhovujúca kvalita SDV 
b)  11 % - 30 % z celkového počtu bodov - čiastočne vyhovujúca kvalita SDV 
c)  31 % - 60 % z celkového počtu bodov – štandardná kvalita SDV 
d)  61 % - 90 % z celkového počtu bodov - veľmi dobrá kvalita SDV 
e)  91 % -100 % z celkového počtu bodov - mimoriadne dobrá kvalita SDV 
 

 

 
 

 


