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VÝCHODISKÁ A PODKLADY 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. zo 18. 12.2020  o štruktúre a obsahu 

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

zariadení. 

2. Koncepcie rozvoja školy.  

3. Plánu práce SOŠ služieb na školský rok 2020/2021. 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  predmetových komisií. 

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

 

Ďalšie podklady :  

- Výsledky klasifikácie v školskom roku 2020/2021 

- Správa o činnosti výchovného poradcu 

- Správy o činnosti predmetových komisií 

- Správa o hospodárení v roku 2020 

- Výsledky súťaží 

- Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 

- Výkaz o výsledku maturitných skúšok v školskom roku 2020/2021     

- Správa o realizácii environmentálnej výchovy  

- Správa o činnosti koordinátora primárnej prevencie drogových závislosti 

- Správa o činnosti koordinátora IKT 

- Správa o činnosti koordinátora telovýchovy a športu 

- Správa školského psychológa 

- Správy ďalších koordinátorov 
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samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 312/2013 Z. z.  a podľa § 
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1) 

a)   ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
Názov:  Stredná odborná škola služieb  

Adresa: Košická 20, 080 01 Prešov 

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

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

skola@soskosickapo.sk  webové sídlo: www.zsssluz.edupage.org 

 

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

 
VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY 
 

  meno telefón e-mail 

Riaditeľka  Ing. Renáta Fedorčíková  051/7588 301 renafedorcikova@gmail.com 

Zástupca riaditeľa pre teoretické 
vyučovanie 

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

Vedúci ekonomického úseku Ing. Ingrid Poráčová 051/7588 303 poracova.i@gmail.com 

Hlavná majsterka pre odbory 
kozmetik, kozmetička a vizážistka 

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

Hlavná majsterka pre odbor 
kaderník, kaderník - vizážista 
a vlasová kozmetika 

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

Školský psychológ PhDr. Ľubomíra Bujňáková 051/7588314  luba.bujnakova@gmail.com 

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

 
 
 
b)   ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ZRIAĎOVATEĽOVI 

 

Názov:  Prešovský samosprávny kraj (PSK), 

Adresa: Námestie mieru č.2, Prešov 080 01 

Telef. čísla: 051/7081 702, 051/7081 701  

e-mail:  skolstvo@vucpo.sk 

 
 
 
 
 
 

mailto:skola@soskosickapo.sk
http://www.zsssluz.edupage.org./
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c)   SAMOSPRÁVNE ORGÁNY ŠKOLY 
 

RADA ŠKOLY 

 
     Rada školy  pri SOŠ služieb vznikla ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán v zmysle 

zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov. Má vypracovaný vlastný štatút, podľa ktorého sa vo svojej činnosti riadi. Má 

11 členov. Zasadá 4 x ročne podľa vopred schváleného plánu, alebo ak o to požiadajú najmenej 

2  členovia Rady školy, alebo riaditeľka školy.  

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

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

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

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

a ku koncepčnému zámeru rozvoja školy.  

 

RADA ŠKOLY MENO A PRIEZVISKO POZNÁMKY 

Predseda Rady školy Mgr. Mária Mišíková Úsek teoretického vyučovania 

Členovia Rady školy  
za pedagogických zamestnancov 

Mgr. Ľubica Žuravľovová Úsek praktického vyučovania 

 Štefánia Čatlošová Nepedagogický zamestnanec 

Zástupcovia zriaďovatelia RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. Zástupca zriaďovateľa, poslankyňa PSK 

 PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA Zástupca zriaďovateľa, poslanec PSK 

 
prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel 
Paľa, PhD. 

Zástupca zriaďovateľa 

 PaedDr. Ján Furman Zástupca zriaďovateľa 

Zástupcovia rodičov Pavol Kordiak Podpredseda RŠ, Rada rodičov 

 Miroslava Mihaľová Rada rodičov    

 Ing. Danka Palaščáková Rada rodičov 

Zástupca žiakov Karolína Majirská Žiak SOŠ služieb 

Pozn: ŠTATÚT RADY ŠKOLY platný od 10.06.2021 (na webovom sídle) 

 
 
RADA RODIČOV 
 

     

 

 

 

 

 

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

plánu.  V šk. roku 2020/2021 sa uskutočnili 1 rodičovské združenia a 1 formou online konzultačných 

hodín z dôvodu pandémie a 2-krát sa stretla  rodičovská rada na svojom zasadnutí.  Vedenie školy 

VÝBOR RADY RODIČOV MENO A PRIEZVISKO 

predseda Pavol Kordiak 

podpredseda Miroslava Mihaľová 

pokladník Ing. Danka Palaščáková 
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sa pravidelne zúčastňovalo zasadnutí, riaditeľka informovala o činnosti školy, hospodárení, 

výchovno-vzdelávacích výsledkoch, správaní žiakov. Riešili sa pripomienky rodičov, ktoré sa 

prostredníctvom zástupcov rodičov v rodičovskej rade prenášali na zasadania. Členovia rodičovskej 

rady mali svoje zastúpenie v prijímacích komisiách. Boli informovaní o úpravách učebných plánov,  

školských vzdelávacích programov, zabezpečení a výsledkoch maturitných skúšok, zapojenia sa  

žiakov do súťaží.  

 

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA 

 

Žiacka školská rada je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich 

záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.  

 

Škola je prostredím, kde sa mladý človek môže učiť formulovať svoje názory, diskutovať 

a argumentovať. Môže sa učiť spolupodieľaniu a zodpovednosti. Je miestom, kde môže rásť 

v aktívneho občana so vzťahom k životu, motivovaného k zapájaniu sa do procesov aktívnej 

participácie, schopného efektívne komunikovať s kompetentnými zástupcami školy, samosprávy, 

komunity, pripraveného vysloviť svoj názor, svoje požiadavky a návrhy na predmetnú zmenu.  

 

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

možnosť účasti  študentov na samosprávnom živote školy a súčasne zaväzuje vedenie školy k užšej 

spolupráci so ŽŠR. 

Žiacka školská rada na strednej škole je zložená zo 7 - členného výboru, zástupcov žiakov 

školy, koordinátora, riaditeľa školy a jeho pedagogického  zástupcu. Organizácia a činnosť žiackej 

školskej rady sa riadi schváleným štatútom, obsahujúcim základné ustanovenia, poslanie, 

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

volených zástupcov je jeden školský rok.  

Úlohy a zámery ŽŠR na škole a v okolí: 

- navrhovať opatrenia na zlepšenie všetkých činností v škole, 

- komunikovať priamo s vedením školy, 

- informovať študentov školy o možných riešeniach a  prijímať návrhy,  

- zlepšovať, humanizovať vzájomné vzťahy medzi žiakmi a pedagogickými 

i nepedagogickými zamestnancami školy,  

- prezentovať činnosť v školskom rozhlase, školskom časopise, 

- zúčastňovať sa na zasadnutiach rady školy /zástupca študentov/, 

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

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

- zefektívniť spôsob komunikácie s vedením školy a predstaviteľmi samosprávy, 

- aktívne sa zapájať do organizácie mimoškolských aktivít. 

 

 



7 

 

VÝBOR  ŽŠR 2020/2021 

 

PREDSEDA: Henrieta Pitoňáková IV. A 

PODPREDSEDA: Petra Srokovská I. A 

ZAPISOVATEĽ: Marcela Angušová I. G 

ČLENOVIA: Michaela Jačišinová II. B 

  Soňa Sokolová III. B 

  Karolína Majirská III. A 

  Elena Čajková II. G 

 

 

 Zástupca žiakov v RADE ŠKOLY pri Strednej odbornej škole služieb, Košická 20 v Prešove: 

 Karolína Majirská 

 

Zástupcovia tried /náhradníci/ v ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADE: 

I.A  Petra Srokovská  /Pavol Frisík/ 

I.B  Linda Bečaverová  /Katarína Veľká/ 

I.C  Milan Mitráš   /Kristián Mrva/ 

II. B  Michaela Jačišinová  /Sofia Kazimírová/ 

II.C  Roman Kožuško  /Michal Paločko/ 

III.A  Karolína Majirská  /Patrícia Liptáková/ 

III.B  Soňa Sokolová 

III.C  Monika Molčanová  /Bianka Klebanová/ 

IV.A  Henrieta Pitoňáková  /Veronika Šoltesová/ 

IV.B  Olívia Kundrátová  /Patrícia Timková/ 

I.G  Marcela Angusová  /Kristína Kohútová/ 

II. G  Elena Čajková   /Natália Baranová 

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

rôznorodá, flexibilná, čo je podmienené efektívnou komunikáciou s vedením školy, pedagógmi 

a žiakmi, ale aj pravidelnými stretnutiami členov žiackej školskej rady s riaditeľkou školy, Ing. 

Renátou Fedorčíkovou. Vedenie školy podporuje aktivity žiackej školskej rady, umožňuje jej členom 

aktívne participovať pri hľadaní možností zlepšenia činností v škole. Pre atraktívnosť realizovaných 

aktivít, ŽŠR analyzuje záujem žiakov školy a rozvíja spoluprácu s mládežníckymi organizáciami. 

 

TERMÍN 
SPLNENIA 

AKTIVITA 
ZODPOVEDN
Ý  ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

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

september 
2020 

Slávnostné otvorenie školského roku  Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

september 2020 
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september 
2020 

DNI AKTÍVNEHO DOBROVOĽNÍCTVA 2020.  Aktívnou 
prácou v širšom okolí mesta , znásobili jeho krásu. 

Podujatie bolo realizované v rámci projektu 
podporeného z dotácie MŠVVaŠ SR „Programy pre 
mládež 2014 – 2020 pod záštitou IUVENTA – 
Slovenský inštitút mládeže. 

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy – I.G 

september 2020 

september 
2020 - jún 

2021 

Spolupráca s IUVENTA Slovensko „ Škola priateľská 
deťom“ - zapojenie žiakov do programu 

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

priebežne 

september 
2020 

Celonárodná kampaň Biela pastelka 2019 

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej 
pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej 
životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných 
prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. 
Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na 
poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej 
rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré 
nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa 
do bežného života.    

Symbolicky, 20. septembra, v rámci Dní 
dobrovoľníctva, sa  žiačky II. G triedy stali "kuriérmi" 
našej pomoci. 

 

Bj ÚNSS september 2020 

október 2020 

Obnovená Linka dôvery Nezábudka len za tri mesiace 
prijala 986 hovorov od ľudí v núdzi. Do prevádzky bola 
opätovne uvedená v júli 2018 po trinástich rokoch ticha, a 
to aj vďaka celonárodnej zbierke Dni nezábudiek. 

Liga za duševné zdravie SR jej vyhlásením pravidelne 
nadväzuje na Svetový deň duševného zdravia, ktorý 
pripadá na 10. októbra. Slovákom navyše tento rok kladie 
na prvý pohľad banálnu otázku: 

Do celoslovenskej zbierky - dobrovoľným príspevkom 
za malú krehkú, ale odolnú nezábudku s nádejou, sme 
sa zapojili aj my, prostredníctvom žiačok II. G triedy 

Bj 
Liga za duševné 
zdravie 

október 2020 

september 
2020 – január 

2021 
 

9. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy 
spája slovenské školy 

Bj, Ch 

Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

september 2020 – január 
2021 

október 2020 

15. ročník súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej 
knižnice vyhlásený Slovenskou ped. knižnicou pri 
príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc pod 
záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. 

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zároveň je 
súčasťou aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a 
kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej 
garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky. 

Bj, Hn 

Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

október 2020 

november 
2020 

Rozhlasové vysielanie Medzinárodný  deň študentstva - 
Medzinárodný deň tolerancie (16. 11.) - online 

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

november 2020 

november – 
december 

2020 
DOD SOŠ, Košická 20, Prešov - online Bj 

Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

november – december 
2020 

november 
2020 

Imatrikulácia žiakov 1. ročníka online 
 
SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE ŽIAKOV 1. ročníka DO 
STREDOŠKOLSKÉHO CECHU  
  

Bj 

Pre žiakov 
a pedagógov 
školy november 2020 

december 
2019 

Konferencia ŽŠR Prešovského kraja  
Bj Pre žiakov 

a pedagógov 
školy – I. A, III. C 

december 2019 
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december 
2020 

Zbierka pomoci  Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok“ 

Bj Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

december 2020 

december 
2020 

Mikulášsky pozdrav online 
Bj Pre žiakov 

a pedagógov 
školy 

december 2019 

december 
2020 

Vianočná zbierka hračiek a školských potrieb 
Bj Charitné centrum 

Prešov – 
Konštantínova 2 

december 2020 

január 2021 
Spoločnosť detskej onkológie v Košiciach 
sponzorský dar od študentov a pedagógov školy – 
online výzva  

Bj Pre žiakov 
a pedagógov 
školy  

január 2021 

február 2021 

Aktivity ŽŠR, podporené vedením školy, zamerané na 
rozvoj nášho globálneho ekologického myslenia v období 
klimatickej núdze, 13. 2. 2020 vo vestibule školy. 

Informáceí o ochrane našej ZEME, o nevyhnutnom 
správaní ZERO WASTE, o modernom životnom štýle, 
o súčasnom trende.  

Bj Pre žiakov 
a pedagógov 
školy – III.A 

február 2021 

marec -  jún 
2021 Aktivity ŽŠR VIRTUÁLNE – MDŽ, Deň učiteľov 

Bj Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

marec -  jún 2021 

máj 2021 
Slávnostná rozlúčka s maturantmi – NOVÁ, 
SÚČASNÁ, VIRTUÁLNA 

Bj Pre žiakov 
a pedagógov 
školy  

máj 2021 

marec - jún 
2021 ZERO WASTE virtuálne 

Bj Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

marec - jún 2021 

jún 2021 
MDD - virtuálne 

Bj Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

jún 2021 

jún 2021 
Milujem svoje mesto 

Bj, Fr, Md, Še MÚ Prešov jún 2021 

jún 2021 
Zbierka školských pomôcok (PSK) 

Ha PSK jún 2021 

jún 2021 
Slávnostný záver školského roku 

Bj Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

jún 2021 

 

Činnosť Žiackej školskej rady pri Strednej odbornej škole, Košická 20 v Prešove bola ovplyvnená 

aktuálnymi návrhmi jej členov, ponukami a výzvami mládežníckych organizácií, predovšetkým Rady 

mládeže Prešovského kraja a UNICEF Slovensko. V mimoriadnom období boli aktivity realizované 

virtuálnou formou. 

Najaktívnejšou triedou v činnosti ŽŠR bola v školskom roku 2020/2021 III. A trieda. 

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

rôznorodá, flexibilná, čo je podmienené efektívnou komunikáciou s vedením školy, 

pedagógmi a študentmi a pravidelnými stretnutiami členov žiackej školskej rady/zástupcov 

jednotlivých tried/ s riaditeľkou školy. Vedenie školy podporuje aktivity žiackej školskej rady, 

umožňuje jej členom aktívne participovať pri hľadaní možností zlepšenia činností v škole. Pre 

atraktívnosť realizovaných aktivít, predsedníctvo analyzuje záujmu žiakov školy a rozvíja 

spoluprácu s mládežníckymi organizáciami. V školskom roku 2020/2021 boli aktivity ŽŠR 

ovplyvnené pandemickou situáciou a dištančnou formou vzdelávania, preto nemohli byť 

realizované všetky z plánovaných činností online formou 

 

 
 
ĎALŠIE PORADNÉ ORGÁNY školy sú:  
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- pedagogická rada,  

- umelecká rada, 

- predmetové komisie, 

- metodické združenie triednych učiteľov, 

- gremiálna porada,  

- pracovné porady zamestnancov SOŠS, 

- prevádzkové porady jednotlivých úsekov,  

- prijímacia komisia. 

 

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

 
PREDMETOVÉ KOMISIE (PK)  
 

 PREDMETOVÉ KOMISIE PREDSEDA PK 

1.  PK jazykov Mgr. Bibiána Klimková 

2.  PK všeobecno-vzdelávacích predmetov Ing. Valéria Farbulová 

3.  

PK odborných ekonomických predmetov a odborných 
predmetov pre odbory kaderník, kaderník-vizážista, kozmetik, 
kozmetička a vizážistka, vlasová kozmetika, podnikanie 
v remeslách a službách  

Ing. Peter Pavlík 

4.  
Umelecká rada a predmetová komisia odborných predmetov 
pre odbor fotograf a grafik tlačových médií 

Ing. Valéria Čentíková 

    

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

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

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

pri tvorbe tematických plánov jednotlivých predmetov. Sledujú materiálno-technické vybavenie 

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

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

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

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

vzdelávacích štandardov, cieľovými požiadavkami, tvorbou maturitných zadaní, ktoré modifikujú, 

plnením učebných plánov. Dbajú na vzdelávanie vo svojich predmetoch, rozdeľujú si účasť na 

seminároch a prenesenie informácií svojim kolegom. Organizujú besedy, exkurzie, návštevy múzeí, 

lyžiarske kurzy, záujmové krúžky s cieľom čo najviac spojiť školu so životom. Takto a mnohými 

ďalšími činnosťami sa  podieľajú na riadení školy a na dosiahnutých výsledkoch školy. 

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

    

 

 

METODICKÉ ZDRUŽENIE TRIEDNYCH UČITEĽOV  
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Hlavným cieľom metodického združenia triednych učiteľov ako poradného orgánu školy 

bolo skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a funkčnej spolupráce 

všetkých účastníkov výchovy, pedagóga - žiaka - rodiča (zákonného zástupcu). 

Úlohou Metodického združenia triednych učiteľov pri Strednej odbornej škole služieb, 

Košická 20 v Prešove  bola koordinácia práce triednych učiteľov a  zastupujúcich  triednych učiteľov, 

predovšetkým vo výchovnej oblasti. 

Metodické združenie triednych učiteľov (MZTU) plnilo predovšetkým funkciu odborno-

metodickú, ale aj organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a vzdelávaciu. Cieľom činnosti bola 

realizácia  účasti pedagogických zamestnancov na skvalitňovaní úrovne výchovno-vzdelávacieho 

procesu školy,   upevňovaní  demokratického  štýlu  riadenia,  ovplyvňovaní kvalifikácie a 

profesijného rastu  učiteľov. 

Plán práce MZTU vychádzal: 

a) z vlastného plánu práce 

b) plánu  hlavných úloh  školy, 

c) z hodnotenia  (analýzy) výsledkov  činnosti  za predchádzajúci školský rok, 

d) pedagogicko-organizačných  pokynov MŠVVaŠ SR, 

e) aktuálnych podmienok školy a vzdelávacích potrieb pedagogických  zamestnancov. 

 

MZTU vnímame ako najľahšie dostupný zdroj kvalifikovaných informácií, najrýchlejšiu 

odborno- metodickú pomoc a priestor na výmenu pedagogických skúseností, tvorivosti 

pedagogických zamestnancov a tímové riešenia pedagogických problémov. 

MZTU vytváralo  priestor  na diskusiu,  vytýčenie,  realizáciu,  kontrolu  a hodnotenie dosiahnutých 

výsledkov. 

Hlavné úlohy boli zamerané na oblasti: 

- Eliminácia negatívnych prejavov vo výchovno-vzdelávacom procese - záškoláctvo, 

individuálna podvýkonnosť žiakov a to v úzkej spolupráci so školským psychológom 

a výchovným poradcom. 

- Zabezpečenie funkčného partnerstva účastníkov výchovy : pedagóg - žiak - rodič (zákonný 

zástupca).                     

TRIEDNI  UČITELIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 

TRIEDNY UČITEĽ - 12 TR.UČ. TRIEDA 

Ing. Katarína Trusová Tr I. A 

Ing. Valéria Farbulová Fr I. B 

PaedDr. Ľuboš Štefan Še I. C 

PhDr. Daniela Hermanovská Hk II. B 

Ing. Peter Pavlík Pv II. C 

Mgr. Lenka Halická Ha III.A 
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Mgr. Bibiana Klimková Ka III.B 

Mgr. Darina Mudriková Md III.C 

Mgr. Mária Mišiková Mš IV.A 

Ing. Valéria Čentíková Čt IV.B 

PhDr. Ľuboslava Štefanová Šo I.G 

PaedDr. Iveta Haganová Hn II. G 

 
V rámci metodického združenia triednych učiteľov počas školského roku - spolupráca triednych učiteľov so školským spychológom 

 

d) ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV   

 
a) K 15. 9. 2020: Spolu: 267 žiakov 

- denné štúdium – 231 

- nadstavbové štúdium – 36 

 (52 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) 

b) K 30. 6. 2021: Spolu 264 žiakov 

- denné štúdium – 230 

- nadstavbové štúdium – 34 

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

prerušením štúdia alebo zanechaním štúdia. 

 
 

Počet žiakov na 
začiatku školského 
roka k 15.9. 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

2017/
2018 

2018/
2019 

2019/
2020 

2020/ 
2021 

484 432 374 309 286 290 288 256 260 267 

Počet žiakov denného 
štúdia 

404 352 291 252 233 234 228 214 224 231 

Počet žiakov denného 
nadstavbového štúdia 

80 80 83 57 53 56 60 42 36 36 

  

 

c) PREHĽAD O POČTE ŽIAKOV PODĽA ODBOROV V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 

PREHĽAD POČTU ŽIAKOV - ODBORY  

propagačná grafika 8261 M 18 

64 fotografický dizajn 8297 M  14 

kozmetička a vizážistka 6362 M 32 

kozmetik 6446 K 59 

90 kaderník - vizážista 6425 K 22 

Grafik tlačových médií 3446 K 9 

kaderník 6456 H 59 
76 

fotograf 6452 H 17 

vlasová kozmetika 6426 L 28 
34 

podnikanie v RaS 6403 L  6 

   264 

 

15. 09. 2020      
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6446 K kozmetik 21 10 10 18 59 

6362 M kozmetička  a vizážistka 0 9 13 10 32 

6425 K kaderník - vizážista 10 11 - - 21 

8297 M fotografický dizajn - - 6 8 14 

8261 M propagačná grafika - - 12 6 18 

3446 K grafik tlačových médií 9 - - - 9 

SPOLU – študijný odbor 40 30 41 42 153 

učebný odbor   1.ročník 2.ročník 3.ročník - SPOLU 

6456 H kaderník 22 19 20 - 61 

6452 H fotograf 6 11 0 - 17 

SPOLU – učebný odbor   28 30 20 - 78 

SPOLU – DENNÉ ŠTÚDIUM 68 60 61 42 231 

DENNÉ NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 1.ročník 2.ročník - - SPOLU 

6426 L vlasová kozmetika 22 9 - - 31 

6403 L podnikanie v remeslách a službách 0 6 - - 6 

SPOLU  - NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 22 15 - - 37 

SPOLU 90 75 61 42 268 

 
počet žiakov k 15.09.2020 za šk.rok 2020/2021 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník SPOLU 

SPOLU - učebný odbor  28 30 20 - 78 

SPOLU - študijný odbor  40 30 41 42 153 

SPOLU – DENNÉ ŠTÚDIUM 68 60 61 42 231 

SPOLU  - NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM  22 15 - - 37 

SPOLU 90 75 61 42 268 
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e) ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA 
 
 
POČET PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA PRE ŠK. ROK 
2020/21:   68 
 
Názov odboru Dĺžka  Počet  Počet Počet prijatých 

 štúdia prihlásených  úspešných  a zapísaných 

  na PS na PS 

Denné štúdium 

učebný odbor  6456 H KADERNÍK  3  34 29 22 

učebný odbor  6452 H FOTOGRAF 3  9 7 6 

študijný odbor 6446 K KOZMETIK 4 65 38 21 

študijný odbor 6425 K KADERNÍK – VIZÁŽISTA 4 72 21  10 

študijný odbor 3446 K GRAFIK TLAČOVÝCH MÉDIÍ 4 22 18  9 

SPOLU   202 113 68 

 

Denné nadstavbové štúdium 

študijný odbor 6426 L VLASOVÁ KOZMETIKA 2 23 23 22 

SPOLU     23 23 22 
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f) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH A KLASIFIKÁCII ŽIAKOV 

     (K 30.06.2021) 

 
Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou od 09.10.2020  

•  počas tohto obdobia porady sa konali cez platformu  Microsoft Teams.  

Microsoft Tems  Využívame od 04/2020  

• pre triedy IV.A IV.B.II.G a III.C od 9. októbra 2020 do 12. februára 2021 vyučovanie prebiehalo dištančnou 

formou. 

• Pre ostatné triedy vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou od 9.10.2020 do 14.05.2021. 

Správa o priebehu dištančného vyučovania na úseku TV, za jednotlivé PK – viď Príloha  

• prehľad on line hodín (v školskom roku 2020/2021 od 14.10.2020 -  11/2020 ON LINE HODINY) 

• prehľad konzultácií   (v rámci povolených opatrení – práca v skupinách využili niektorí učitelia,  asistentky 

učiteľa sa venovali individuálne problémovým žiakom) 

VÝSLEDKY KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 
výsledky klasifikácie za 1. polrok po predĺženom klasifikačnom období do 30.03.2021  

výsledky klasifikácie za 2. polrok  k 24.06.2021 /   - 2 žiačky KS 08/2021 – úspešne vykonali KS - P 
        

   - 1 žiačka  NKL dala žiadosť o opakovanie ročníka, nekonala KS 
   - 1 žiačka  nekonala KS, ukončila štúdium 31.8.2021  

 

 1.polrok / 2.polrok /k 24.06.2021 2.polrok /k 31.08.2021 

POČET ŽIAKOV 265 264  

POČET TRIED 12 12  

PROSPECH    

Prospech – PV 60 54  

Prospech - PVD 95 95  

Prospech - P 99 111 113 

Prospech – N (neprospeli) 11 3 1 

Prospech – neklasifikovaní 0 1 1 

DOCHÁDZKA    

zameškané hodiny (opr + neosp) na žiaka 20,64 36,78  

VÝCHOVNÉ OPATRENIA    

pochvala tr. uč. 15 25  

pochvala riad. školy 0 0  

napomenutie tr. uč. 12 0  

pokarhanie tr. uč. 7 4  

pokarhanie riad. školy 0 0  

dvojky zo správania 1 9  

trojky zo správania 0 2  

PODM. VYLÚČENIE 0 0  

VYLÚČENIE 0 0  

priemerný prospech 2,00 1,94  

Z predmetu Telesná a športová výchova boli  žiaci hodnotení aj 1. aj 2. polrok slovným hodnotením 
„absolvovala“. 
K 22.6.2021: 

• žiaci úplne oslobodení od TSV - 25  (šk.rok 2016/2017 – 50 žiakov, 2018/2019 - 58 žiakov, 2019/2020 - 49)   

• žiaci čiastočne  oslobodení od TSV -  7  (šk.rok 2016/2017 – 9 žiakov, 2018/2019 – 11 žiakov, 2019/2020 - 12)   
 

DOCHÁDZKA 
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V 1.polroku bolo schválených 10  žiadosti o IUP  

I.C FOT Še 

II.C FOT Pv 

II.C FOT Pv 

III.B KOV Ka 

III.B KOV Ka 

I.G VLK Šo 

I.G VLK Šo 

II.G PRS Hn 

II.G PRS Hn 
 

III.C KAD Md od 19.11.2020  prerušenie štúdia 

 
V 2.polroku bolo schválených 6 žiakov s IUP 

 
 
 
 
 
 
 od 19.06.2021 prerušenie štúdia 
 

 v 2.polroku nedala žiadosť o IUP - denná forma štúdia 

III.B KOV Ka 

   

 
17.2.2021 požiadali 3 žiaci žiadosť o zrušenie IUP a pokračovanie v štúdiu dennou formou vzhľadom k tomu, že  
vyučovanie prebiehalo dištančnou formou 

III.C KAD Md 

II.G PRS Hn 

II.G PRS Hn 

 
 

V školskom roku 2020/2021 boli výsledky na konci školského roka lepšie aj v dochádzke aj 

v prospechu, čo bolo zapríčinené mimoriadnou situáciou, ktorá pokračovala aj v tomto školskom 

roku. Na základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so 

zabránením šírenia koronavírusu škola od 09.10.2020 zabezpečila podmienky na vyučovanie žiakov 

dištančnou formou, ktoré trvalo do 14.05.2021  

Dištančné vyučovanie žiakov prebiehalo prostredníctvom elektronickej komunikácie s 

pedagogickými zamestnancami školy prostredníctvom Microsoft Teams. 

Učitelia vykonávali prácu doma, home office, dodržiavali 7,5 h pracovný čas, na ktorý mali 

vypracované náplne práce. Využívali rôzne spôsoby komunikácie so žiakmi: edupage, mail, sociálne 

siete a využívali rôzne, aj nové, formy vzdelávacích metód a zadávania úloh žiakom v mimoriadnej 

situácii.  

Žiakov sa snažili vyučujúci motivovať a aktívne zapájať do novej formy vzdelávania. Žiakom boli 

zasielané spracované študijne texty, študijný materiál, prezentácie, pracovné listy, internetové 

Dochádzka za 2.polrok 
2011/
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

Osprav. hod. na 1 žiaka 
106,5

3 
106,35 103,49 107,52 110,23 106,95 96,2 40,02 34,1 

Neosprav. hod. na 1 žiaka 4,15 5,77 4,61 3,51 4,51 5,25 6,84 0,74 2,72 

Spolu hodiny na 1 žiaka 
110,6

8 
112,12 108,11 111,02 114,75 112,21 103,06 40,77 37 

I.C FOT Še 

II.C FOT Pv 

II.C FOT Pv 

III.B KOV Ka 

I.G VLK Šo 

I.G VLK Šo 
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videá, odborné články, fotografie.... Na overenie vedomosti žiakom boli zadávané  testy, žiaci 

vypracovávali referáty, odpovedali na kontrolné otázky... 

Úlohy a rozsah učiva, ktorý žiaci mali zvládnuť bol primeraný, zo strany žiakov, ktorí si priebežne 

plnili povinnosti neboli zaznamenané sťažnosti na náročnosť učiva. U malého počtu žiakov sa 

prejavili problémy s technickým zabezpečením, prístupom na internet, resp. domácimi podmienkami 

na prípravu.  

Vzniknuté problémy boli riešené individuálne a boli vytvorené podmienky na zvládnutie dištančnej 

formy vzdelávania. U viacerých žiakov bolo nutné zabezpečiť individuálne osobitné opatrenia, išlo 

najmä o usmernenie pri plnení úloh, motiváciu žiaka, výpomoc s plnením, spracovaním úloh a 

individuálnu osobnú asistenciu v škole zo strany školskej psychologičky, asistentiek učiteľa 

a triednych učiteľov. 

Pedagogickí zamestnanci sa snažili poskytnúť žiakom najmä spätnú väzbu, motiváciu a postup 

pri odstraňovaní chýb. Pri priebežnom hodnotení žiakov sa zohľadňovali osobitosti žiaka 

s prihliadnutím na momentálnu situáciu. V rámci priebežného hodnotenia bolo využívané 

kombinované hodnotenie žiakov a to klasifikácia a aj  slovné hodnotenie.  

V zmysle usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, 

spôsobenej prerušením vyučovania v školách, boli schválené pedagogickou radou upravené kritériá 

hodnotenia v prvom aj v druhom polroku šk. r. 2020/2021 v  predmete telesná a športová výchova, 

žiaci boli hodnotení - slovným hodnotením absolvoval/a.  

V zmysle schválených kritérií hodnotenia hlavných predmetov navrhovanie a fotografický dizajn 

a konania klauzúrnych prác, dištančnou formou prebiehali aj klauzúrne práce u žiakov študijných 

odborov propagačná grafika a fotografický dizajn v termíne 13.01 a 14.01.2021, v druhom polroku 

komisionálne hodnotenie z hlavného predmetu a klauzúrne práce sa uskutočnili prezenčne. 

Tematické výchovno-vzdelávacie plány boli vo všetkých predmetoch, triedach a vo všetkých 

ročníkov splnené. 

Na základe študijných výsledkov v školskom roku  2020/2021 možno úroveň vedomostí, zručností 

a návykov považovať za primeranú.  

Výchovné problémy s problémovými žiakmi a rodičmi týchto žiakov sa riešili v úzkej spolupráci so 

školským psychológom, výchovnou poradkyňou aj triednymi učiteľmi. Vo vzájomnej spolupráci medzi 

žiakmi, rodičmi a pedagógmi budeme pokračovať aj naďalej.  
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MATURITNÉ SKÚŠKY  

 
KOORDINÁTOR: Ing. Adriana Zusková  
 
MATURITA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 

 

 MIMORIADNY TERMÍN SEPTEMBER   2020 

0 ÚSPEŠNÉ VYKONANIE MATURITNEJ SKÚŠKY – OPRAVNÁ SKÚŠKA  

0 ÚSPEŠNÉ VYKONANIE MATURITNEJ SKÚŠKY V MIMORIADNOM TERMINE 

0 ÚSPEŠNÉ VYKONANIE MATURITNEJ SKÚŠKY V MIMORIADNOM TERMINE SEPTEMBER 2020 

 

 MIMORIADNY TERMÍN FEBRUÁR   2021 

0 ÚSPEŠNÉ VYKONANIE MATURITNEJ SKÚŠKY – OPRAVNÁ SKÚŠKA  

0 ÚSPEŠNÉ VYKONANIE MATURITNEJ SKÚŠKY V MIMORIADNOM TERMINE 

0 ÚSPEŠNÉ VYKONANIE MATURITNEJ SKÚŠKY V MIMORIADNOM TERMINE SEPTEMBER 2020 

 
 
MATURITNÉ SKÚŠKY 2021 
 

počet  
žiakov 

RIADNY TERMIN – MATURITA 2021 

56  Počet prihlásených žiakov na maturitnú skúšku   (september 2020) 

8 fotografický dizajn 

6 propagačná grafika 

18 kozmetik 

10 kozmetička a vizážista 

8 vlasová kozmetika 

6 podnikanie v remeslách a službách 

11 žiakov so zdravotným znevýhodnením (VPU, CHaZO) 

 

EČ MS bola v školskom roku zrušená dňa 04.01.2021 Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
číslo: 2021/9113:1-A1810. 

Na základe  rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 22.03.2021 číslo: 2021/11902:1-A1810 bola 
zrušená PFIČ MS a na základe tohto rozhodnutia bolo dňa 14.04.2021 vydané rozhodnutie riaditeľky školy číslo: 
63/2021/SOŠS  O termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 v SOŠ služieb, 
Košická 20, Prešov ako aj Hodnotenie predmetov maturitnej skúšky v SOŠ služieb, Košická 20, Prešov pre výpočet 
administratívnej známky z ústnej a praktickej časti MS. 

Posledný deň v škole maturanti IV.A, IV. A II.G triedy boli dňa 14.05.2021. Úspešne ukončili ročník všetci 
maturanti a s týmto dátumom bolo maturantom vydané vysvedčenie o ukončení ročníka v danom ročníku.  
Boli dodržané všetky stanovené termíny pre výpočet a zverejnenie administratívnych známok.  
Žiakom, ktorí súhlasili s administratívnou známkou boli vytlačené vysvedčenia s dátumom 21.05.2021, ktoré si prevzali 
dňa 26.05.2021.  

O konanie ústnej formy z ANJ B2 požiadali 3 žiačky. ÚFIČ MS z ANJ B2 sa konala  31.5.2021 a v tento deň im 
boli vystavené a vydané aj vysvedčenia. 
MS 2021 bola ukončená 31.5.2021. 
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VÝSLEDKY MS 
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Maturitný predmet - celkový počet žiakov a z toho počet žiakov, ktorí neúspešne vykonali maturitnú skúšku 

Skupina predmetov cudzí jazyk Skupina ostatných predmetov 

anglický jazyk nemecký jazyk 
slovenský jazyk 

a literatúra 
PČ odbornej zložky MS a jej vykonanie 
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Stredná odborná 
škola služieb,  
Košická 20, 
Prešov 

56 3 0 49 0 4 0 56 0 56 0 28 14 14 56 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSOLVENTI 2021 (od 7.2.2020 do 31.5.2021) 

8 fotografický dizajn 

6 propagačná grafika 

18 kozmetik 

10 kozmetička a vizážista 

8 vlasová kozmetika 

6 podnikanie v remeslách a službách 

56 spolu 
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ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2021 

 

Záverečné skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021 sa konali v  

zmysle Rozhodnutia o termínoch a organizácii vydaného Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 

22.3.2021. 

Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách, odborných učilištiach a praktických 

školách sa skončilo 28.mája 2021. 

V školskom roku 2020/2021 sa záverečná skúška na stredných odborných školách 

vykonávala administratívne.  

 

PREHĽAD HODNOTENIA ŽIAKOV NA ZÁVEREČNÝCH SKÚŠKACH  

v mimoriadnom termíne september 2020 

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

nekonalo sa 

 

PREHĽAD HODNOTENIA ŽIAKOV NA ZÁVEREČNÝCH SKÚŠKACH  

v riadnom termíne 

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

6456 H kaderník             III.C/ 19    0   15  4 

 
 
Pozn.: PV – prospeli s vyznamenaním    

           PVD – prospeli veľmi dobre 

           P - prospeli 
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g)   ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV 

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

pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky. 

 

 kód názov Dĺžka 

štúdia 

Spôsob 

ukončenia štúdia 

Študijné odbory 6446 K  kozmetik 4 MS 

 6362 M  kozmetička a vizážistka 4 MS 

 3137 K  01 operátor odevnej výroby – odevná výroba                   4 MS 

 3158 M  styling a marketing 4 MS 

 8261 M  propagačná grafika 4 MS 

 8297 M     fotografický dizajn 4 MS 

 6425 K kaderník - vizážista 4 MS 

 3446 K grafik tlačových médií 4 MS 

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

 3152 H  krajčír – dámske odevy 3 ZS – výučný list 

 6452 H  fotograf   3 ZS – výučný list 

 6456 H  kaderník                                                                       3 ZS – výučný list 

 6424 H  manikér - pedikér 3 ZS – výučný list 

 8582 H  umelecký krajčír 3 ZS – výučný list 

Nadstavbové 

štúdium denné 

 

3125 L  

 

odevníctvo 

 

2 

 

MS 

 6403 L  podnikanie v remeslách a službách 2 MS 

 6426 L  vlasová kozmetika 2 MS 

Pomaturitné 

štúdium 

6362 N  kozmetička a vizážistka 2 MS z odborných 

predmetov 

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

Iné študijné a učebné odbory sa zavádzajú so súhlasom MŠ  SR. 

 

 

V školskom roku 2020/2021 sa štúdium uskutočňovalo v nasledujúcich študijných a učebných 

odboroch:  

 kód názov 
Dĺžka 
štúdia 

Spôsob 
ukončenia štúdia 

Študijné odbory 

6446 K  kozmetik 4 MS 

6362 M  kozmetička a vizážistka 4 MS 

6425 K kaderník - vizážista 4 MS 
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3446 K grafik tlačových médií 4 MS 

Učebné odbory 
6456 H  kaderník         3 ZS – výučný list 

6452 H  fotograf   3 ZS – výučný list 

Nadstavbové 
štúdium denné 

6403 L  podnikanie v remeslách a službách 2 MS 

6426 L  vlasová kozmetika 2 MS 

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

 
 
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 SA NA SOŠ SLUŽIEB UPLATŇOVALI  UČEBNÉ PLÁNY  

VYPRACOVANÉ NA ZÁKLADE ŠVP                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                               

• Štátny vzdelávací program pre skupiny študijných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby (ISCED 3A), 

• Štátny vzdelávací program pre skupiny učebných odborov  64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby (ISCED 3C). 

• Štátny vzdelávací program pre skupiny študijných odborov  82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I  (ISCED 3A), 

• Štátny vzdelávací program pre skupiny študijných a učebných odborov 34 Polygrafia a médiá 

 

ŠkVP V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021   pre 1. – 4. ročník 
(s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom) 

 

KOORDINÁTOR: 
Ing. Adriana Zusková 

PRE ODBOR NÁZOV ŠkVP 
Zodpovedný  
za ŠkVP 

UČEBNÉ ODBORY 
6456 H kaderník VLASOVÝ STYLING  Ro 

6452 H fotograf FOTOGRAF Mš 

 
ŠTUDIJNÉ ODBORY 

6446 K kozmetik KOZMETIKA  Hn 

6362 M kozmetička a vizážistka VIZÁŽISTIKA Ka 

6425 K kaderník - vizážista KADERNÍK - VIZÁŽISTA Šo 

3446 K grafik tlačových médií POLYGRAFICKÉ SLUŽBY Ha 

8261 M propagačná grafika REKLAMA  Čt 

8297 M fotografický dizajn DIZAJN Tr 

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 

6426 L vlasová kozmetika VLASOVÁ KOZMETIKA  Hk 

6403 L podnikanie v remeslách a 
službách 

PODNIKANIE V REMESLÁCH 
A SLUŽBÁCH  

Pv 

 
- od 1.9.2016 sú súčasťou ŠkVP tematické výchovno-vzdelávacie plány pre jednotlivé predmety 

- ŠkVP FOTOGRAF aktualizovaný v šk.r. 2019/2020 platí od 1.9.2019 (od šk r. 2019/2020) 

- ŠkVP KADERNÍK - VIZÁŽISTA platí od 1.9.2019 (od šk r. 2019/2020) 

- ŠkVP POLYGRAFICKÉ SLUŽBY platí od 1.9.2020 (od šk r. 2020/2021) 

 
od šk.r. 2021/2022 

UČEBNÝ ODBOR 6462 H barbier BARBIER Ck 

 

 
Dodatky - Skupina 62,63,64 

https://siov.sk/vzdelavanie/odborne-vzdelavanie-a-priprava/skupina-odborov-626364/ 

Zmena účinnosti rámcových učebných plánov: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím dňa 8. februára 2021 pod číslom 2021/9630:4-A2220 zrušilo účinnosť 

a platnosť dodatku č. 6 k štátnemu vzdelávaciemu programu 

https://siov.sk/vzdelavanie/odborne-vzdelavanie-a-priprava/skupina-odborov-626364/
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Dodatky - Skupina 34 

https://siov.sk/vzdelavanie/odborne-vzdelavanie-a-priprava/skupina-odborov-34/ 

Zmena účinnosti rámcových učebných plánov: 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím dňa 8. februára 2021 pod číslom 2021/9630:4-A2220 zrušilo účinnosť 

a platnosť dodatku č. 5 k štátnemu vzdelávaciemu programu. 

Vzdelávacie štandardy  

https://siov.sk/statne-vzdelavacie-programy/ 

Normatívy  

https://siov.sk/vzdelavanie/odborne-vzdelavanie-a-priprava/skupina-odborov-626364/ 

https://siov.sk/vzdelavanie/odborne-vzdelavanie-a-priprava/skupina-odborov-34/ 

 

h)   ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV  

 
Údaje k 15.09.2020 
Počet zamestnancov školy:  48,5 

- z toho pedagogických zamestnancov: 37 

-      z toho odborných zamestnancov: 0,5 

-      toho nepedagogických: 11 

Z počtu 37 pedagogických zamestnancov je 23,5 učiteľov a 13,5 MOV. 

Z počtu 37 pedagogických zamestnancov je: 

- kvalifikovaných: 37 

 

Údaje k 31.08.2021 
Počet zamestnancov školy:  47,5 

- z toho pedagogických zamestnancov: 37 

- z toho odborných zamestnancov: 0,5 

- z toho nepedagogických: 10 

 

Z počtu 37 pedagogických zamestnancov je 23,5 učiteľov a 13,5 MOV. 

Z počtu 37 pedagogických zamestnancov je: 

- kvalifikovaných: 37 

 
Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov: 

KATEGÓRIA PEDAGOGICKÉHO / ODBORNÉHO ZAMESTNANCA  

Kategórie pedagogických 
zamestnancov 

Podkategórie pedagogických zamestnancov POČET ZAMESTNANCOV 

učiteľ 

učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné 
odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné 
vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a 
učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej 
školy) 

19 

majster odbornej výchovy  17 

pedagogický asistent / asistent učiteľa  3 

 

https://siov.sk/vzdelavanie/odborne-vzdelavanie-a-priprava/skupina-odborov-34/
https://siov.sk/statne-vzdelavacie-programy/
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KATEGÓRIE ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV  POČET ZAMESTNANCOV 

psychológ, školský psychológ 1 

 

KARIÉROVÉ STUPNE  POČET ZAMESTNANCOV 

začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec 0 

samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec 14 

pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou 19 

pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou 7 

pedagogický zamestnanec nekvalifikovaný 0 
 

KARIÉROVÉ POZÍCIE  POČET ZAMESTNANCOV 

pedagogický zamestnanec 
špecialista  

triedny učiteľ 12 

výchovný poradca 1 

kariérový poradca 1 

uvádzajúci pedagogický zamestnanec 0 

vedúci predmetovej komisie 4 

vedúci metodického združenie 2 

iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené 
riaditeľom školy, napríklad koordinátor informatizácie, 
koordinátor prevencie..., 

11 

vedúci pedagogický zamestnanec   4 
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i)   ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV  

 

Profesijný rozvoj (138/2019 Z. z. § 40 (1) písm. a - f) je proces prehlbovania, zdokonaľovania 

a rozširovania profesijných kompetencií. Získavania profesijných kompetencií na výkon 

špecializovaných činností alebo na výkon činností vedúceho pedagogického zamestnanca.  

Profesijný rozvoj sa uskutočňuje podľa profesijných štandardov a v súlade so súčasným 

vedeckým poznaním, odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti. 

(138/2019 Z. z. § 40 (2))  

Učiteľ pravidelne hodnotí a zvyšuje kvalitu a efektivitu svojej práce, neustále zvažuje svoje 

profesijné kompetencie, reaguje na požiadavky meniaceho sa sveta a potreby spoločnosti z toho 

vyplývajúce. 

Plán profesijného rozvoja SOŠ služieb, Košická 20 bol prerokovaný pedagogickou radou 

dňa 17.09.2020. 

Ročný plán profesijného rozvoja SOŠ služieb, Košická 20, Prešov vychádza z osobných 

plánov profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborného zamestnanca, z plánov 

predmetovej komisie, zo situačnej analýzy a profilácie školy. 

V školskom roku 2020/2021 SOŠ služieb, Košická 20 realizovala pre pedagogických zamestnancov 

2 aktualizačné vzdelávania (v zmysle plánu je pedagogický zamestnanec za šk. rok povinný 

absolvovať 10 hodín): 

1. Aktualizačné vzdelávanie Dištančné vzdelávanie a online hodiny  

- 30.10.2020, rozsah: 4 hodiny 

- lektor: Ing. Adriana Zusková 

2. Aktualizačné vzdelávanie Zdravý životný štýl  

- termín: 06.11.2020, rozsah: 2 hodín 

- lektor: PaedDr. Ľuboš Štefan 

Počas mimoriadnej situácie, so súhlasom riaditeľky školy,  využili niektorí učitelia možnosť 

absolvovať ponúkané vzdelávania a webináre. 

Ďalšie vzdelávania: 

Kvalifikačné vzdelávanie – 3 

Funkčné vzdelávanie - 2 

Funkčné vzdelávanie – rozširujúce 2 

Špecializačné vzdelávanie – 0 

Adaptačné vzdelávanie – 0 

Predatestačné vzdelávanie - 0 

Inovačné vzdelávanie – 0 

Aktualizačné vzdelávanie – 48 

Online vzdelávanie / webinár - 4 

Atestácia -  1. atestácia – 0, 

       2. atestácia – 1 

 

Ďalšie inovačné vzdelávanie pre MOV:  

- Odborné kadernícke školenia - 

11 

- Odborné kozmetické školenia - 7 
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j)  ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI  
 
 

ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVANIA 

 

Medzi najvýraznejšie úspechy školského roku 2020/2021 môžeme považovať nasledujúce úspechy:  

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 

Literárna súťaž: „Daj fotke príbeh“ celoštátne bez ocenenia 
Martina Vrúblovská, Soňa Sokolová, 

KatarínaTomková 
Iveta Rošková 

Literárna súťaž: „Daj fotke príbeh“ celoštátne bez ocenenia 

Liliana Mihaľová , Viktória Sedlářová, 

Veronika Šoltésová, Viktória Nováková  I, 

Simona Kašperová  

Iveta Haganová 

Literárna súťaž: „Daj fotke príbeh“ celoštátne bez ocenenia Sofia Borecká, Štefánia Firmentová Ľuboslava Štefanová 

Esejistická súťaž: „Akú hodnotu má zdravie?“ celoštátne 
špeciálna cena 

poroty 
Sofia Borecká  Ľuboslava Štefanová 

Lliterárna súťaž: „Medziriadky“ celoštátne bez ocenenia Marcela Angušová, Janka Vavreková Ľuboslava Štefanová 

Literárna súťaž: „Literárny Kežmarok“ celoštátne bez ocenenia Marcela Angušová, Janka Vavreková Ľuboslava Štefanová 

AMFO 2021 Regionálne kolo 

1.miesto 

1.miesto 

3.miesto 

3.miesto 

Terézia Ďurišová 

Terézia Ďurišová 

Patrícia Penevová 

Patrícia Lišková 

Umelecká rada  

AMFO 2021 Krajské kolo 1.miesto Terézia Ďurišová Umelecká rada 

Kreativita mladých grafikov celoštátne Bez umiestnenia Viktória Nováková Mgr. Mišíkova 

Zelený svet celoštátne Bez umiestnenia 10 prác Umelecká rada 

Fotografia 2021 Medzinárodná  1.miesto Lenka Molitorisová Mgr. Pavol Kovaľ 

Kampaň Červené stužky – BIO-PSY-SOC 

Olympiáda 
celoštátne účasť II.B trieda PhDr. Hermanovská 

Kampaň Červené stužky – literárna súťaž celoštátne účasť Tomanová I.B, Sedlářová IV.A PhDr. Haganová 

Kampaň Červené stužky – výtvarná súťaž celoštátne účasť Viktória  Nováková IV.A Mgr. Mišíková 



27 

 

SOŠ služieb Košická 20 so svojou základnou filozofiou podporiť talent, vzbudiť záujem, 

poskytnúť možnosti, ukázať cestu... pripravila pre verejnosť výstavy, ktoré mali vysoko pozitívne 

hodnotenie nielen zo strany laikov ale aj zo strany odborníkov. 

 

VÝSTAVY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021: 

- od novembera 2020 – MICRO IN MACRO Hvezdáreň a planetárium v Prešove 

 

VÝSTAVY NA ZŚ A V  INÝCH PRIESTOROCH 

 
- z dôvodu pretrvávajúcej pandémie sa nekonali, škola sa prezentovala v online 

priestore, napr. Kam po základnej škole 

 
 

ĎALŠIE AKTIVITY V RÁMCI TEORETICKÉHO VYUČOVANIA 

 
ZBIERKY 

september Celonárodná kampaň Biela pastelka 2019 

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

november Verejná zbierka „Hodina deťom“ 

december Zbierka pomoci „ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ 

december Vianočná zbierka hračiek a školských potrieb 

január Spoločnosť detskej onkológie v Košiciach zbierka študentov a pedagógov školy 

február 

Aktivity ŽŠR, podporené vedením školy, zamerané na rozvoj nášho globálneho 
ekologického myslenia v období klimatickej núdze, 13. 2. 2020 vo vestibule školy. 
Informáceí o ochrane našej ZEME, o nevyhnutnom správaní ZERO WASTE, o 
modernom životnom štýle, o súčasnom trende. 

jún Zbierka školských pomôcok (PSK) 

 
Zapojili sme do akcií mesta Prešov: 

➢ FEAD – Festival architektúry a dizajnu 

➢ DAD - Dni aktívneho dobrovoľníctva  

➢ MILUJEM SVOJE MESTO 

 
PREZENTÁCIA ŠKOLY VEREJNOSTI: 

WEBOVÉ SÍDLO ŠKOLY  Správca: Ing. Adriana Zusková  

Starý dizajn stránky bol zmenený. Nový dizajn web stránky využíva responzívny dizajn (prispôsobuje sa aktuálnej šírke 
obrazovky, teda webová stránka vyzerá dobre na všetkých používaných zariadeniach: monitore počítača, tablete, 
smartfóne) 

Nové moduly na www /Projekty,  Platforma absolventov, Koordinátori ....../, pridané fotografie, videá, prezentácia odborov 

NOVÉ: YUOTUBE KANÁL  / VIDEÁ ŠKOLY 
 
https://www.youtube.com/channel/uctrkj-2m642cp_0xlknnjcq/videos 
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- prezentácia školy – TV7  

- DOD on line (november - december) 

 

KULTÚRNE PODUJATIA OGRANIZOVANÉ PRE ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021: 

- vzhľadom na mimoriadne opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid, bola účasť 

na plánovaných divadelných predstaveniach zrušená 

 

EXKURZIE 

- Edukačná aktivita na náučno-vyhliadkovej veži -TATRAS TOWER na Štrbskom 

Plese 

- Potulky jarným mestom, Historické jadro Prešova, Učíme sa zážitkovo + 

zmrzlinový súboj s horúčavou 

- Robíme dobrý skutok – Podajková pošta – projekt občianskeho združenie 

Podaj ďalej 

BESEDY 

Prehľad ďalších aktivít na úseku teoretického vyučovania je vypracovaný časti 2 b)  

 
 
  

 
 INSTAGRAM      správca: Mgr. Mária Mišiková 

  

sossluzieb_kosicka20presov 
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ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA 
 

Kozmetické prevádzky: 

Údaje o počte žiakov a MOV na pracovisku PV Kozmetika v šk.roku 2020/2021 
 
Kozmetika CENTRUM  29 žiakov 3 MOV  
Kozmetika SEKČOV  34 žiakov 2 MOV 
 
Spolu:    63 žiakov 5 MOV 
 
Údaje o vzdelávaní MOV 
 
Aktualizačné vzdelávanie: 
30.10.2020 Dištančné vzdelávanie a online hodiny 
(Bc. Anita Blizmanová, Mgr. Alena Krištofová, Mgr. Mária Laputková, Mgr. Marta Vyšňovská) 
 
6.11.2020 Zdravý životný štýl 
(Bc. Anita Blizmanová. Mgr. Alena Krištofová, Mgr. Mária Laputková, Bc. Veronika Siváková, Mgr. 
Marta Vyšňovská) 
 
Funkčné vzdelávanie: 
21.10.2021 – 16.3.2021 Rozširujúci modul Sebariadenie a manažérska etika (Mgr. Mária Laputková) 
 
Odborné školenia na prevádzke ( pre MOV, žiakov, odbornú verejnosť): KOZ, KOV v šk. r. 

2020/2021 

Inovačné vzdelávanie: 

Online formou cez aplikáciu Zoom pre profesionálov a MOV (Bc. Anita Blizmanová, Mgr. Alena 

Krištofová, Mgr. Mária Laputková, Bc. Veronika Siváková, Mgr. Marta Vyšňovská) 

Spolupráca s firmou PRIMAVERA ANDORANNA 

24.2.2021 Syndróm Karpálneho tunela,  

25.2.2021 Online produktové školenie Skeyndor–Power & Luxury,  

26.2.2021 Kurz seba-líčenia PIERRE RENÉ,  

10.3.2021 Excel Therapy O2 Cityprof - profi program od GDC,  

16.3.2021 Mezoterapia - prístrojmi Dermatech pen od GDC,  

24.3.2021 SRNS-ANTI AGE profesionálne ošetrenie. 

 

Prezentácia na verejnosti: 

26. - 27.6.2021 Detský víkend v Jazdeckom areáli Sídl.3 Prešov 

Maľovanie detských motívov na tvár; pripravovali MOV Bc. Anita Blizmanová a  Mgr. Marta 

Vyšňovská a žiačky III.B triedy (Kristína Toporová, Laura Obšajsníková, Soňa Sokolová) 

 

20.8.2021 Prešovská detská univerzita 

PDU ponúka žiakom 5. – 9. ročníka ZŠ zážitkové vzdelávanie – program Magisterček 

Líčenie, kresba tetovacích motívov, ornamentov na tvár a telo; pripravuje Mgr. Laputková Mária, 

žiačky z III.B a II.B 



30 

 

Ďalšie aktivity (súvislá prax, skúšky odbornej spôsobilosti, PČOZ MS, ZS,.....): 

• Organizácia súvislej odbornej praxe na PPV Kozmetika Sekčov 

III.B kozmetička a vizážistka - 3.týždne 

(17.5.2021- 4.6.2021) 

MOV Bc. Anita Blizmanová a Mgr. Marta Vyšňovská 

II.B kozmetička a vizážistka - 2. týždne 

(7.6.2021 - 18.6.2021) 

MOV BC. Anita Blizmanová  

• Krúžok SVET KOZMETIKY 

Pre žiakov 1.a 2. ročníka 

Pod vedením Mgr. Márie Laputkovej 

Skúšky odbornej spôsobilosti SŽK: 

Spolupráca so SŽK Krajská zložka Prešov na PPV Centrum, 

Členky skúšobnej komisie: Mgr. Alena Krištofová a Mgr. Mária Laputková 

Odbory kozmetik, manikér, pedikér: 

6.10.2020, SOS manikúra 

13.10.2020, SOS kozmetika 

20.10.2020, SOS manikúra 

5.5.2021, SOS pedikúra 

14.5.2021, SOS kozmetik 

1.7.2021, SOS manikúra a pedikúra 

Projekt ERASMUS+ Výzva 2019 

Názov: ABSOLUT LOOK multikultúrne 

Hostiteľská krajina: Španielsko (Barcelona) 

Partner: ONDA BEAUTY S.L. 

              Carrer de l´Atlantida, 5308003 Barcelona 

 

Hostiteľská organizácia: Sandra Dualde Lopez; C/ San Cugat 29, BAJOS 

Projektu sa zúčastnilo 12 žiačok IV.B triedy a pedagogický dozor zabezpečili Mgr. Ľubomíra 

Bujňáková a Ing. Žaneta Cehelníková 

 

Kadernícke prevádzky: 

Údaje o počte žiakov a MOV na pracovisku PV Kozmetika v šk.roku 2020/2021 

ODBOR: KAD, KAV, VLK 109 
 
Kaderníctvo CENTRUM               

6 MOV                                       90 žiakov        
           
Kaderníctvo SEKČOV            

2 MOV     19 žiakov        
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Odborné kadernícke školenia pre MOV a žiakov – odbor KAD, KAV a VLA v šk. r. 2019/2020 

• 19.1.2021 - 16:00 - 18:00 - online seminár Schwarzkopf Professional -  JAK NA BLOND - 

Microsoft Teams 

• 28.1.2021 - 16:00 - 17:30 - online seminár Loreál – FERBENIE VLASOV SMOOKIE HAIR 

- Microsoft Teams 

• 11. 2. 2021 - 16:30 - 18:00 - online seminář Schwarzkopf Professional - PÚDROVÉ 

BAREVNÉ TÓNY  TBH  od Scharzkopf profesional - Microsoft Teams 

• 24.2.2021 - 15:00 - 16:00 - online seminár Schwarzkopf Professional - BEZAMONIAKOVÁ  

ESSENSITY - Microsoft Teams 

• 10.3.2021 - 17:00 - 18:00 - online seminár Schwarzkopf Professional - IGORA VIBRANCE 

– Hydratující demi – permanentní barva na vlasy - Microsoft Teams 

• 16. 3. 2021 - 17.00 – 18.30 - online seminár Schwarzkopf Professional - ESSENTIAL 

LOOKS   The Royal Glory Collection - Microsoft Teams 

• 25. 3. 2021 - 17.00 – 18.30 - online seminár Schwarzkopf Professional NOVÁ IGORA 

ROYAL -  Microsoft Teams 

• 31. 3. 2021 - 16:00 - 17:00 - online seminár Schwarzkopf Professional – COLOR 

ENABLERS – podpora  Barvícího servisu  - Microsoft Teams 

• 14.04.2021 – 17:00 – 18:00  online seminár – BLONDME- INOVOVANÁ PEČUJÍCI ŘADA 

 

Prezentácie na verejnosti : 

• 24.09.2020 – 25.09.2020 Festival architektúry a dizajnu Prešov   

 

Ďalšie aktivity: 

• Skúšky odbornej spôsobilosti 

• spolupráca so SŽK Krajská zložka Prešov 

• odbor Kaderník 

 

Projekty: 

Výmenná mesačná stáž žiakov z SOU HLUBOŠ ČR. ERASMUS+ - Pripraveným šťastie praje  – 

do projektu je naša škola zapojená ako člen konzorcia, ktoré pozostáva zo škôl -  SOŠ technická, 

Volgogradská 1, Prešov - SOŠ dopravná, Konštantínova 2, Prešov – SOŠ služieb, Košická 20, 

Prešov. 

 

V Čase mimoriadnej situácie od 12.10.2020  kvôli celosvetovému vírusu COVID-19 prebiehalo 

distančné vzdelávanie žiakov. Počas pandémie komunikácia so zamestnancami a žiakmi prebiehala 

prostredníctvom Edupage, mailom, smartfónom a cez aplikáciu Microsoft Teams. Majsterky 

odborného výcviku počas vírusu pracovali aj na rôznych profesionálnych prezentáciách, ktoré budú 

aj v budúcnosti slúžiť ako odborná a užitočná pomôcka pre študentov a majstrov. 
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Fotografická prevádzka a grafik tlačových médií 

 

v šk. r. 2020/2021 

- Absolvovali školenia v rámci bezpečnosti práce na hodinách odborného výcviku, hlavne pri 

práci s chemikáliami vo fotokomore  

Účasť na výstavách: 

- 02.10.2020 - Žiaci odboru grafik tlačových médií a odboru fotograf sa zúčastnili výstavy v 

Caraffovej väznici – Jan Saudek LIFE 

Súťažné aktivity: 

- november 2020 - školský web – AKO PRACUJÚ NAŠI FOTOGRAFI (produktová fotografia) 

- november 2020 - súťaž FOTOGRAFIA 2021, 2. ročník 

- máj – jún 2021 - KREATIVITA MLADÝCH GRAFIKOV, celoštátne kolo 

Prezentácia na verejnosti: 

- September 2020 – Festival architektúry a dizajnu Prešov – Spolupráca 

s architektonickým štúdiom a galériou ARCHIMA  

- DOD online Kampozakladnej  

- DOD SOŠ služieb Košická 20, Prešov – online. 
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k)   ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ  
 
PODANÝ PROJEKT 
1. "Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 

      Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 - SCHVÁLENÝ 

 

      

Povinná cieľová skupina:  

Žiaci, vrátane žiakov so ŠVVP, vrátane marginalizovaných komunít  + voliteľná cieľová skupina: pedagogickí a 

odborní zamestnanci stredných škôl 

 

Podporované aktivity: 

• PODAKTIVITA PROJEKTU URČENÁ PRE CIEĽOVÚ SKUPINU ŽIACI  

Všetky činnosti realizované v rámci podaktivít projektu musia prispievať k zvýšeniu kompetencií žiakov 

(povinnej cieľovej skupiny) potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce:  

Čitateľská gramotnosť  

Matematická gramotnosť  

Prírodovedná gramotnosť  

Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia  

Jazykové zručnosti  

IKT zručnosti  

• VOLITEĽNÁ PODAKTIVITA PROJEKTU URČENÁ PRE CIEĽOVÚ SKUPINU PEDAGOGICKÍ A 

ODBORNÍ ZAMESTNANCI SŠ  

Pedagogické kluby a/alebo vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov zabezpečené 

dodávateľsky  

• PODAKTIVITA PROJEKTU „RIADENIE/KOORDINÁCIA PROJEKTU“ 

 

2. Projekt  ERASMUS+    

    Výzva 2020 1. kolo KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

KA102 - Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP 

KA102 - A2A5164F 

Názov projektu:  

ABSOLUT LOOK MULTIKULTÚRNE – rozšírenie odborných kompetencií žiakov študijných 

odborov kozmetik, kozmetička a vizážistka - SCHVÁLENÝ 

 

Projekt je  schválený, škole budú pridelené finančné prostriedky vo výške 80 % z grantu, 20 % 

prideleného grantu predfinancuje škola z vlastných prostriedkov. Predfinancovaná suma bude škole 

vrátená po schválení záverečnej správy a hodnotenia úspešnosti projektu. 

 

• Hlavným cieľom projektu je rozšírenie odborných vedomostí, zručností a kompetencií 2 skupín 12-

tich žiakov 3. a 4.ročníka študijných odborov kozmetička a vizážistka, v dvoch turnusoch formou 

zahraničnej odbornej stáže – Španielsko, Barcelona. 

• Nové poznatky, informácie a zručnosti z oblasti kozmetiky, ošetrenia pleti a kozmetických prípravkov 

žiaci získajú počas dvojtýždennej stáže na prevádzkach profesionálnych partnerských firiem. 

• Pracovné aktivity budú zamerané hlavne na získanie nových zručností z oblasti ošetrenia pleti a 

kozmetických služieb, rozvoj komunikačných zručností v cudzom jazyku a multikultúrne poznanie. 

• Realizáciou projektu chceme podporiť internacionalizáciu školy, čo je súčasťou strategického 

dokumentu "Koncepcia rozvoja SOŠ, Košická 20, Prešov do roku 2020". 

 

 

3. Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"  SCHVÁLENÝ 

                               Operačný program Ľudské zdroje 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje. 
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Prioritná os: 1 Vzdelávanie  

Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného ukončenia školskej dochádzky a podporou 

prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu, vrátane formálnych, 

neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy. 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť kompetencie 

a výsledky žiakov. 

 

 Pripravený PROJEKT na podanie 

4. Zámer výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na podporu rozvoja podnikania 

MSP a spolupráce so strednými odbornými školami 

 

Zameranie: podpora zapájania MSP do spolupráce so SOŠ (iba SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a 

BBSK) v rámci odborného vzdelávania  

Predmet projektu: 

nákup technológií (dlhodobý hmotný a nehmotný majetok) so zámerom podporiť proces odborného 

vzdelávania v SOŠ 

Oprávnení žiadatelia:  

MSP spolupracujúci so SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, BBSK 

Miesto realizácie projektu: 

PSK: okresy Stará Ľubovňa, Prešov, Kežmarok, Poprad a Medzilaborce + potenciálne ďalšie okresy podľa 

disponibilnej alokácie 

BBSK: bude doplnené 

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy: 4Q 2019 (v nadväznosti na revíziu OP VaI a proces prípravy 

a schvaľovania výzvy) 

Indikatívna alokácia NFP: 15 mil. EUR 

Výška NFP:50 – 200 tis. EUR (schéma pomoci de minimis) 

Maximálna intenzita pomoci: 90% (zníženie z 95% vysvetlené v podmienkach nižšie) 

 

 

5. NÁRODNÁ CENA KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 2020 - Centrum Euroguidance pôsobiace 

v rámci Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) , Stredná 

odborná škola služieb, Košická 20, Prešov  -  

 
6. Projekt ERASMUS+ 

Výzva 2019 

KA 102 – Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP 

2019-1-SK01-KA102-060501  

Názov projektu: Pripraveným šťastie praje 

Projekt je  schválený v rámci konzorcia troch škôl. Garantom projektu je Stredná odborná škola 

technická, Volgogradská 1, Prešov a ďalšími členmi sú Stredná odborná škola služieb, Košická 20, 

Prešov a Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2, Prešov. Financovanie projektu rieši 

SOŠ technická, Prešov.   

• Hlavným cieľom projektu je rozšírenie odborných vedomostí, zručností a kompetencií 4 

skupín 6-tich žiakov, 3 žiaci z odboru kozmetik a 3 žiaci z odboru kaderník  v štyroch 

turnusoch formou zahraničnej odbornej stáže – Česká republika, Hluboš. 

• Nové poznatky, informácie a zručnosti z oblasti kozmetiky, ošetrenia pleti a kozmetických 

prípravkov, z oblasti kaderníctva zameranie na módne techniky farbenia a melírovania 

vlasov, žiaci získajú počas štvortýždennej stáže na prevádzkach v SOU Hluboš. 
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• Pracovné aktivity budú zamerané hlavne na získanie nových zručností z oblasti ošetrenia 

pleti a vlasov, kozmetických a kaderníckych služieb, rozvoj komunikačných zručností 

v cudzom jazyku a multikultúrne poznanie. 

• Realizáciou projektu chceme podporiť internacionalizáciu školy, čo je súčasťou 

strategického dokumentu "Koncepcia rozvoja SOŠS, Košická 20, Prešov do roku 2020". 

 

 

l)  ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI  

 

V školskom roku 2020/21 nebola na SOŠ služieb, Košická 20, Prešov vykonaná 

komplexná inšpekcia.  
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m)  ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH   ŠKOLY  

 
1. PRIESTOROVÉ VYBAVENIE ŠKOLY 

 

Kapacita školy 550 žiakov 

 
Názov budovy Vlastníctvo Výška nájmu 

Košická 20, Prešov PSK  

PPV Centrum, Prešov PSK  

PPV Sekčov , Prešov Mesto Prešov 1.560,60,- 

 SPOLU: 1.560,60,- 

 
 

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

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

pracovisku praktického vyučovania Centrum, Prostejovská 35, Prešov je praktické vyučovanie 

odborov: kaderník, kaderník – vizážista, kozmetik, kozmetička a vizážistka. V prenajatých 

priestoroch na Exnárovej 9 Prešov je praktické vyučovanie odborov kaderník a kozmetik.  

 

2. MATERIÁLNE VYBAVENIE ŠKOLY 
 

Počet 
kmeňových 

učební 

Počet 
odborných 

učební 

Počet 
laboratórií 

Počet 
telocviční 

Posilňovňa 
Školská 
jedáleň 

Iné 

13 12 1 1 1 1 2 

 

 
BUDOVA NA KOŠICKEJ 20: 

Teoretické vyučovanie 

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

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

spočíva v predmete informatika. IKT kompetencie sú postupne zavádzané do učebných osnov 

všetkých predmetov. 

 

Stav počítačových učební k 1.9.2019. 

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

dataprojektor, skener, tlačiareň, tablet.  

• Učebňa pre vyučovanie voľnočasové aktivity (č. 226) – 11 PC, OS LINUX, Open Office, 

dataprojektor, skener, tlačiareň, tablet (nefunkčné, zastaralé) 

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

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

vektorovou grafikou, pre tvorbu animácií, tvorbu web stránok, programom pre zlom a sadzbu 
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dokumentov  (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe InDesign, 

CorelDraw).  

• Učebňa pre vyučovanie grafických programov (č. 319) – 11 PC, dataprojektor. Táto 

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

vektorovou grafikou, pre tvorbu animácií, tvorbu web stránok, tvorbu videa, programom pre 

zlom a sadzbu dokumentov  (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe 

InDesign, CorelDraw, Pinnacle Studio), z toho 8 nových PC  

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

úpravu fotografií  - 5 PC, tlačiateň, skener, fotokiosk  

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

zriadená: 

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

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

• Odborná učebňa pre odbory kaderník a kozmetik (č. 406) – interaktívna tabuľa, 

notebook, vizualizér. 

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

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

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

tabuľou.  

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

interaktívna tabuľa.  

V rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. 

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

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

vzdelávacie predmety. 

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

Učebne:   

• sú pripojené do internetovej siete, 

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

vyťaženosti, 

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

 

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

knižnice cez stránku školy, taktiež je nainštalovaný TV monitor využívaný ako informačný panel a na 

prezentáciu činnosti žiakov školy. 

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

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

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

pripojené na databázu školského informačného systému aScAgenda. Slúžia učiteľom na zadávanie 

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

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

Pre prácu je k dispozícii farebné laserové multifunkčné zariadenie – tlač, scanovanie. 

 

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

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

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

a kabinet učiteľov ekonomických predmetov pre potreby vyučujúcich. 

 

Ďalšie materiálne zabezpečenie: 

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

fotograf:  

1. Fotoateliér:  - zábleskové osvetlenie FOMEI, 

- veľkoformátový fotoaparát Globika, 

- rolovacie pozadie, 

- diaprojektor, odrazová doska a statívy. 

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

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

fotoaparát, analógová zrkadlovka. 

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

farieb, vyvolávací prístroj ACP na farebnú fotografiu. 

4. 3 ateliéry  s wifi pripojením, farebné laserové multifunkčné zariadenie, vizualizér,  2 ks PC 

vybavené grafickým softvérom, 1 ks notebook – grafický softvér 

 

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

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

odbory: 

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

- kamera Panasonic 

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

fotografické stany a pod. 

 

Ďalšie odborné učebne: 

- č. 308 – pre odborné predmety,   

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

kaderník, kozmetička a vizážistka, kozmetik,  

- č. 506 – učebňa strojopisu. 

V rámci finančných možností sa zakupujú moderné učebné pomôcky. 
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Počas pandémie boli zakúpené 3 notebooky za účelom online vzdelávania. 

 

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

školskej knižnice pracuje v systéme aSc Agenda.  

 

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

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

náradím, 2 tenisové kurty a menšie trávnaté ihrisko. 

 

Dielne (školské prevádzky) 

Škola má dve dielne (prevádzky)  mimo priestorov budovy školy, na ktorých sa zabezpečuje odborný 

výcvik a odborná prax pre odbory kozmetik, kozmetička a vizážistka, kaderník, kaderník - vizážista 

a vlasová kozmetika. Obidve dielne (prevádzky) sú vybavené počítačom s pripojením na internet. 

 

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

- kadernícky salón pre verejnosť,    

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

- kozmetický salón pre verejnosť,    

- odborná učebňa pre odbor kozmetička – vizážistka,       

- sklad materiálu, 

- kancelária MOV, 

- šatne žiakov. 

 

Kaderníctvo a kozmetika SEKČOV Exnárova 9, Prešov: 

- kadernícky salón pre verejnosť,        

- kancelária MOV, šatňa žiakov, odborná učebňa,         

- kozmetický salón pre verejnosť,       

- kancelária MOV, šatňa žiakov. 

 

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

vizážista, vlasová kozmetika a pre odbory kozmetik a kozmetička a vizážistka. 

Uvedené dielne (prevádzky) sú vybavené v súlade s príslušnými normatívmi.  

 

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

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

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

jednotlivé pracoviská spolupracujúcim firmám na odborné školenia pre žiakov, majstrov OV 

a odbornú verejnosť.  

Škola má výdajnú školskú kuchyňu. Dovoz stravy je zabezpečený zo Súkromnej školskej jedálne, 

n.o., Volgogradská 3, Prešov.  
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 Manažment školy a ekonomický úsek má svoje priestory, učitelia využívajú svoje kabinety, ktoré 

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

informačné centrum. 

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

so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a odbornými zamestnancami spolupracujúcich 

organizácií.  

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

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

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

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

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

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

1.9.2020 – 31.12.2020 1.1.2021 – 31.8.2021 Spolu 

325 834  € 664 344  € 990 178  € 

            

       na  odchodné  5 369 €, na odstupné 2 059  € ,  na mimoriadne odmeny zamestnancov  vrátane 

poistného 16 877 €, na jubilejné odmeny zamestnancov  4 290 €, na mimoriadne výsledky žiakov 

1 800 € , na  dopad Covidu 10 400  €, na materiálno - technické zabezpečenie dištančného 

vzdelávania 2 000  €, na terminál merania teploty 1 536  €, na asistentky učiteľov 32 491  €, na 

osobné ochranné pomôcky 1 485  €, na rozvojový projekt  Letná škola  5 000 €.  

 

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

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

2020/2021 mal príjmy – dary od rodičov žiakov vo výške 1 734  €. Tieto prostriedky boli použité podľa 

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

fyzických a právnických osôb získal Neinvestičný fond ZSŠ služieb prostriedky vo výške 970 €, 

a od fyzických osôb 804 €. 

 

C Na vzdelávacie poukazy dostala škola spolu 1 536  €, z ktorých bolo na odmeny pre vedúcich 

krúžkov vyčerpaných 420  €, na odvody na poistné 147  € a na tovary a služby  969  €. 

 

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

1 374  €, ktoré boli použité na prevádzkové náklady školy.   

 

E Vlastné príjmy z predaja výrobkov a služieb vo výške 10 321  € boli použité na nákup materiálu 

na výrobu a na osobné a prevádzkové náklady školy. 

 

F Ostatné výnosy:  

Na finančné zabezpečenie externých maturitných skúšok sme dostali  175  €, ktoré boli vyčerpané 

na odmeny a poistné pre predsedov externých maturitných skúšok. 

V školskom roku 2020/2021 škola z dôvodu pandémie koronavírusu  Covid – 19 nerealizovala 

lyžiarsky kurz.   

 

G  Kapitálové výdavky škole neboli poskytnuté zo strany zriaďovateľa.   
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o)  CIEĽ URČENÝ V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA ŠKOLY A JEHO 
PLNENIE  
 
 
MATERIÁLNO – TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE 
 

A) Splnené úlohy: 

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

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

z ďalších zdrojov, 

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

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

skladových priestorov, 

- zriadenie odbornej učebne cudzích jazykov (jazykové laboratórium). 

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

- obnova hardvéru a softvéru, 

- rekonštrukcia výťahu – realizácia august – november 2016  

- estetizácia prostredia školy (výzdoba, kvety), 

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

zamestnancov školy aj pre verejnosť. 

B) Zatiaľ neuskutočnené: 

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

ktorá je postačujúca), 

- odkúpenie pozemkov od súkromných vlastníkov na Košickej 20,  

- vytvorenie podmienok pre vzdelávanie hendikepovaných žiakov – bezbariérový vstup 

do priestorov školy, 

- úprava vonkajšieho areálu školy, podmienky na vyučovanie konkrétnych predmetov 

vo vonkajšom prostredí. 

 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES 
 

A) Splnené úlohy: 
 

1. Realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu podľa jednotlivých ŠKVP v súlade so štátnym 

vzdelávacím programom s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií  žiaka 

2. Získať nové učebné a študijné odbory s obsahom zamerania na služby:  odbor  kaderník – 

vizážista – od školského roka 2019/2020. 

3. Vstup do experimentálneho overovania učebného odboru barbier. 

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

vzdelávacieho procesu:  

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

6. Skompletizovanie sieťového prepojenia výpočtovej techniky, zvýšenie úrovne ovládania 

a využívania.  
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7. Realizácia individuálneho začlenenia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami.  

8. Zabezpečenie kvalitných podmienok pre výchovné poradenstvo a prácu školského 

psychológa. 

9. Udržiavanie kontaktu  s odbormi sociálnych vecí miestnych samospráv, ÚPSVAR Prešov, 

Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prešov a pod. 

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

zverejňované cestou výchovného poradcu a v médiách, čím zabezpečujeme aj pôsobenie 

na rodičov potencionálnych žiakov. 

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

žiakov a pedagógov, zapojenie sa do spoločných projektov (Erasmus+). 

12. Pokračovanie v skvalitňovaní   web sídla našej školy. 

 
B) Nesplnené úlohy: 
      

1. Zachovať doterajšie učebné a študijné odbory. 

Vzhľadom k zmene legislatívy v r. 2018  škola nemôže prijímať žiakov do študijných odborov 

fotografický dizajn a propagačná grafika. Z toho dôvodu sme požiadali o zaradenie nových 

študijných odborov, úspešní sme boli pri zaradení študijného odboru grafik tlačových médií 

od 1.9.2020. Zároveň sme požiadali o vstup do experimentálneho overovania učebného 

odboru barbier od 1.9.2021.  

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

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

pedagogickým zamestnancov absolvovať aj zahraničné služobné cesty. Túto úlohu  sa 

podarilo splniť len v rámci mobilného projektu Erasmus+. Iné zahraničné služobné cesty 

financované školou nebolo možné splniť z dôvodu obmedzených finančných prostriedkov.   

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

priebežne plnia.  
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p)  OBLASTI S DOBRÝMI VÝSLEDKAMI PRÁCE A S NEDOSTATKAMI 

V  PRÁCI ŠKOLY  

 

SWOT ANALÝZA  

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

- kvalifikovaná pracovná sila, kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov, 

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

vzdelávacími potrebami, 

- dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov, 

- dlhodobo dobrá spolupráca s profesijnými a stavovskými organizáciami a podnikateľskými 

subjektmi v regióne,  

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

- kvalitne vybavené odborné učebne a dielne praktického vyučovania, 

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

tlačových médií, 

- kvalitne vybavené učebne na výučbu informatiky a odborných predmetov, 

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

s prevádzkami v Centrume, 

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

pre žiakov aj zamestnancov školy, 

- v rámci Infoveku – internet on line,  

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

- dobrý imidž medzi odbornou verejnosťou, 

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

z fondov EÚ a ďalších ponúkaných možností, 

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

ihrisko, 

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

umiestňujú na popredných miestach, 

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

- dobrý vzhľad interiéru a exteriéru budovy. 

Slabou stránkou školy je:  

- nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu odborných učební, 

- problémy s komunikáciou s rodičmi, 

- problémy s dochádzkou žiakov. 

Príležitosti školy signalizujú: 

- možnosť využitia podporných rozvojových programov EÚ, 

- možnosti zavedenia ďalších atraktívnych odborov z oblasti služieb, 

http://www.zsssluz.edupage.org/
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- aplikácia aktivizačných vyučovacích metód, 

- využitie športových zariadení pre verejné účely, 

- propagácia školy, 

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

- dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom,  

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

Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove,  

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

subjektov.  

Prekážky v rozvoji školy sú: 

- nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy, 

- nedostatok finančných prostriedkov na investície, 

- nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl, 

- zhoršenie sociálneho zázemia, 

- nízka priemerná mzda v oblasti služieb,  

- slabšia spolupráca s rodičmi,  

- znižujúca sa demografická skladba žiakov 14-18 ročných,  

- vysoká koncentrácia stredných škôl,  

- finančné ohodnotenie práce stredoškolských pedagógov,  

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

školstvo. 
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q)VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA  
POTREBA ABSOLVENTOV ŠKOLY V REGIÓNE 

 

V školskom roku 2020/2021 ukončilo štúdium   absolventov, z toho v učebnom odbore 

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

dizajn, propagačná grafika)  39 žiakov a v nadstavbovom štúdiu (vlasová kozmetika, podnikanie 

v remeslách a službách) 21  žiakov. 

 

Z uvedených údajov vyplýva: 

•  49, 35 % -  38 absolventov pokračuje v ďalšom štúdiu – nadstavbovom a vysokoškolskom 

•  42, 85 %  -  33  absolventov je zamestnaných,  na Slovensku a  v zahraničí  

•    7, 79 %  -   6 absolventov je evidovaných na príslušných úradoch práce podľa miesta  

                     bydliska 

- Absolventi 3 - ročného učebného odboru kaderník pokračujú v nadstavbovom štúdiu, 

v študijnom odbore vlasová kozmetika a podnikanie v remeslách a službách.  

- Absolventi školy, žiaci študijných a učebného odboru, nachádzajú pracovné miesta nielen 

v nadväznosti na študovaný odbor.  

- Príprava žiakov školy pre ich uplatnenie v praxi bola podporovaná aktivitami kariérového 

poradenstva počas štúdia, ktoré je zamerané na poskytovanie informácií o možnostiach 

uplatnenia na trhu práce, o možnostiach vysokoškolského a pomaturitného štúdia, ďalej je 

zamerané na spoluprácu s ÚPSVaR v Prešove a personálnymi agentúrami.  

Realizované aktivity nadväzovali na pozitívne skúsenosti: 

- Inováciu obsahu vzdelávania, učebných materiálov, textov a pomôcok, vytvorenie 

didaktických materiálov so zameraním na kariérové trendy, životné ciele, ciele v povolaní, 

podnikateľské aktivity. 

- Rozvoj spolupráce s úspešnými absolventmi školy vnímame ak silný motivačný stimul pre 

študujúcich žiakov školy. 

- Spoluprácu so zamestnávateľskou a podnikateľskou sférou. 

- Rozšírenie spolupráce s vysokými školami pre získanie flexibilných a aktuálnych informácií 

o možnostiach vzdelávania našich žiakov. 

- Realizácie zahraničných odborných stáží (Česko, Taliansko, Španielsko). 

- Rozvoj finančnej gramotnosti v súvislosti s nástupom do zamestnania, manažovanie 

osobných financií. 

Primárnym cieľom školy bolo skvalitniť výstupy vzdelávania na SOŠ, Košická 20 v Prešove pre 

potreby trhu práce prostredníctvom inovácie obsahu a metód výučby, vrátene jej modernizácie 

a flexibilne prepojiť psychologicko-pracovné a kariérové poradenstvo na strednej škole s potrebami 

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

ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM, PREHĽAD O POČTE ABSOLVENTOV V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 

 

POČET ŽIAKOV V 

ABSOLVENTSKÝCH 

ROČNÍKOCH 

V ŠK. ROKU 

2019/2020 

Z TOHO 

POKRAČUJÚ 

V NADSTAV- 

BOVOM 

ŠTÚDIU 

Z TOHO POKRAČUJÚ 

V NADSTAVBOVOM  

ŠTÚDIU NA INEJ SŚ 

Z TOHO 

POKRAČUJÚ 

NA VŠ 

Z TOHO 

PRIJATÍ DO 

ZAMESTNANIA 
Z TOHO 

EVIDOVANÍ 

NA ÚP 

PRE ZÍSKANIE 

POŽADOVANEJ 

INFORMÁCIE 

SÚ NEDOSTUPNÍ 
 

 
Slovensko Zahraničie Slovensko Zahraničie 

6456 H 

kaderník 
20 19 

 

0 0 
 

0 1 0 0 0 

6446 K 

kozmetik 
18 0 

 

0 4 
 

0 13 
 

0 1 0 

6362 M 

kozmetička 

a vizážistka 

10 0 

 

0 6 

 

0 3 

 

0 1 

 

0 

8297 M  

fotografický 

dizajn 

8 0 

 

1 4 

 

0 2 

 

0 1 

 

0 

8261 M 

propagačná 

grafika 

6 0 

 

0 3 

 

0 2 

 

0 1 

 

0 

6426 L 

vlasová 

kozmetika 

15 0 

 

0 1 

 

0 12 0 2 

 

0 

6403 L 

podnikanie 

v remeslách 

a službách 

0 0 

 

 

0 
0 

 

 

0 
0 0 0 

 

 

0 

Spolu 
77 

100 % 

19 

24,67% 

1 

0, 01 % 

18 

23,37 % 

0 

0 % 

33 

42, 86% 

0 

0% 

6 

7, 79% 

0 

0% 

 

Pozn.: Údaje boli získané z evidencie školy, od absolventov školy, z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k 29. 9. 2021. 
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Počet absolventov školy, evidovaných na ÚP, nad 18 rokov je ovplyvnený aj nasledovným: 

• Povinnosťou absolventov školy, ktorí majú záujem prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť 

(SZČ) a majú záujem o príspevok na SZČ  na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich 

s prevádzkovaním SZČ, podľa §49  zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení  neskorších predpisov, je byť v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace. 

• Súčasná epidemiologická situácia umožňuje vycestovanie za prácou do zahraničia 

v obmedzenej miere. 

• Regionálna disparita v zamestnanosti je ovplyvnená aktuálnymi ponukami a možnosťami trhu 

práce aj v súvislosti s epidemiologickou situáciou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



49 

 

2)    ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE   
 

 
a) PSYCHOHYGIENICKÉ  PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLE 

 v čase dištančnej formy vzdelávania 

 
 

Úlohou strednej školy je vytvárať optimálne sociálne, výchovné a vzdelávacie podmienky, ktoré 

zabezpečujú  harmonický osobnostný rozvoj a psychické zdravie žiakov a pedagógov.  

 

Skvalitňovanie a humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, príprava žiakov pre život a uplatnenie sa 

v praxi, na základe požiadaviek trhu práce a regiónu, a súčasne aj zefektívňovanie psychohygienických 

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

účastníkov tohto procesu, patrí k hlavným zámerom a cieľom odborného vzdelávania.  

Škola zabezpečuje plnenie uvedeného vo vzťahu: 

• psychohygiena a vyučovací proces (organizácia vyučovania a prestávok, počet vyučovacích hodín 

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

• psychohygiena a pracovné prostredie (optimalizácia pracovných podmienok na teoretickom 

a praktickom vyučovaní), 

• sebavýchova účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom preventívnych 

vzdelávacích aktivít a realizovaných projektov  so zameraním na environmentálnu výchovu, 

bezpečnosť a zdravie v školách. 

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v  činnosti školského psychológa: 

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

výchovné, v sociálnej oblasti, profesijná orientácia, 

o individuálne a skupinové konzultácie, krízové intervencie, 

o konzultačno-poradenská činnosť žiakom, učiteľom, rodičom, 

o realizácia skupinových preventívnych programov v 2 stretnutiach: 

 

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

     „Program  rozvoja osobnosti žiaka“                 

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

„Rozvíjaj svoje tvorivé myslenie a kreativitu“, „Duševné zdravie stredoškolákov“ 

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

4. ročník, 2. ročník NŠ  

    “Nauč sa zvládať záťažové situácie - ako sa učiť na maturity, prekonať strach zo skúšky“.  
 
Od školských psychológov sa požaduje uskutočňovať primárnu prevenciu s cieľom vytvárať 

požadované optimálne sociálne, výchovné a vzdelávacie podmienky, ktoré by predchádzali, zabraňovali, 

či eliminovali vznik sociálno-patologických javov (akými sú agresivita, šikanovanie, intolerancia, 

záškoláctvo, delikvencia, drogová závislosť a i., ale aj narastajúci stres, vyčerpanosť, napätie a konflikty 
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medzi rovesníkmi ako aj učiteľmi a žiakmi) a zabezpečovali  harmonický osobnostný rozvoj a psychické 

zdravie žiakov a pedagógov. 

Realizácie projektov umožňujú formovať kvalitný postoj žiakov k   základným životným hodnotám  

a podporovať duševné a telesné  zdravie žiakov.  

Aktívne zapojenie učiteľov, školského psychológa, koordinátorov prevencií a   iných odborných 

pracovníkov školy, v synergii so   spolupracujúcimi pracovníkmi špecializovaných pracovísk, priamo do 

projektov a následných aktivít,  zefektívňuje realizované činnosti. 

Psychohygiena a jej uplatňovanie má vplyv na pracovný a školský výkon, na medziľudské vzťahy. 

Ak  pravidlá psychohygieny nie sú uplatňované, rovnováha sa naruší a človek vnáša do vzťahov napätie, 

vznikajú konflikty, zvyšuje sa aj riziko výskytu somatických alebo psychických ochorení. 

Ak hovoríme o duševnom zdraví, je veľmi dôležité, aby sme ho nevnímali len cez rozmer 

duševných porúch, ale aj v polohe rozvoja pozitívneho duševného zdravia na základe tých kvalít života, 

ktoré podporujú pozitívny kvalitný život a wellbeing. 

Neistota a rýchlosť doby spôsobuje extrémny dôraz na virtuálnu komunikáciu. Technológie sa 

stávajú užitočnou a bežnou súčasťou nášho života. V mnohom nám uľahčujú život a pomáhajú.  

Zároveň ho ale aj urýchľujú, preťažujú našu pozornosť a spôsobujú rýchly nástup únavy.  Únava 

negatívne vplýva aj na činnosť psychických procesov žiakov. Prejavuje sa najmä v znížení koncentrácie a 

stálosti pozornosti, v nesprávnom mechanickom zapamätávaní /ustupuje logická pamäť/, v nepresnej 

reprodukcii, v poruchách myslenia pri riešení problémov. Únava sa prejavuje aj v zmenách vo vzťahu k 

učiteľovi, k práci, k uvoľneniu disciplíny, v ľahostajnosti k vlastným chybám a vo zvýšenom napätí.   

Psychohygienické aspekty vyučovacieho procesu sa týkajú všetkých troch zložiek, a to 

nielen žiaka, ale aj učiteľa a ich vzťahu, dynamických - organizačných a statických -  fyzikálno-

ekologických podmienok. Dodržiavaním psychohygienických zásad smerujeme vo vyučovaní 

k rovnováhe a duševnému zdraviu. Každá činnosť, ak má byť úspešná, vyžaduje primeranú organizáciu vo 

vzťahu k organizácii vlastnej práce učiteľa, tak vo vzťahu k organizácii učebnej práce žiaka.  

 

NÁVRH na uplatnenie psychohygienických  podmienok výchovy a vzdelávania v čase dištančnej formy 

vzdelávania 

- Zosieťovanie záujmu pedagógov o online vyučovanie podľa rozvrhu jednotlivých tried 

s následným prehľadným zapracovaním do fixného rozvrhu v čase dištančného vzdelávania. 

- Rešpektovanie výkonnostných kriviek - pracovný výkon ráno stúpa a kulminuje okolo 10. -11. 

hod./3.vyuč.hodina/. Z uvedeného vyplýva, že online hodiny, vyžadujúce vyšší výkon a 

náročnejšiu prácu je odporúčané zadávať v čase zvýšenej výkonnosti. 

- Stanovenie počtu online hodín v danom pracovnom dni. V prípade, že sú medzi nimi hodiny 

realizované cez Edupage ich počet je možné zvýšiť - z psychologického hľadiska, za sebou 

nemajú nasledovať predmety rovnaké alebo podobné, vyžadujúce dlhodobú a intenzívnu 

činnosť. Prácu je odporúčané organizovať tak, aby sa striedavo zaťažovala pamäť, myslenie 

apod., a aby sa súčasne zabezpečila zmena rytmu a zamerania. 
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- Rešpektovanie výkonnosti žiakov v priebehu týždňa. V prvý deň týždňa je v dôsledku adaptácie 

po 2 dňoch odpočinku výkonnosť znížená. Najvýkonnejšími dňami sú utorok, streda a štvrtok. 

Najnižšia výkonnosť je v piatok.  

- Duševná hygiena má význam z hľadiska prevencie somatických alebo psychických ochorení. 

Duševne zdravý človek je imúnnejší, voči chorobám odolnejší. Z uvedeného je zjavné, že 

význam psychohygieny je ďaleko väčší než iba vo vzťahu k výkonnosti, čo je v súčasnej zložitej 

dobe je veľmi podstatné. 

- Nepriaznivo pôsobí na žiaka nedostatočné zaťažovanie, prinízke požiadavky. Na druhej strane 

ani preťažovanie a privysoké nároky kladené na žiaka nepôsobia priaznivo na rozvoj jeho 

osobnosti. Prevenciou proti zaťažovaniu je primeraný výber učiva vzhľadom na vekové 

a zvláštnosti žiakov ako aj ich už získané vedomosti. 

- Podporou mentálneho zdravia žiaka podporujeme aj jeho kognitívny výkon - schopnosť 

učiť sa. 

- Rešpektovanie faktu, že nie všetci žiaci budú mať optimálne pracovné podmienky v súvislosti 

s materiálno-technickým zabezpečením v rodinnom prostredí, zabezpečením ergonomických 

požiadaviek pri práci s počítačom - odporúčané je  prihliadať na psychickú i fyzickú 

disponovanosť žiaka, sociálne zázemie, možnosti technického vybavenia rodiny žiaka. 
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b) VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY 
 
 ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY 

 
 Do záujmovej činnosti boli zapojení pedagogickí zamestnanci jednotlivých predmetových komisií. 

V školskom roku 2020/2021 na našej škole pracovali v tomto školskom roku 4 záujmové  útvary: 

 Názov krúžku Vedúci krúžku Popis 

počet 
žiakov v 
krúžku 

2 Pohybom proti tuku PaedDr. Ľuboš Štefan 
Krúžok je zameraný na pohybové aktivity aeróbno-anaeróbneho charakteru 
s cieľom redukcie telesnej hmotnosti  a získaniu cenných poznatkov ako 
efektívne spaľovať prebytočné tuky v tele. 

7 

2 
Time manažment 
stredoškoláka 

PhDr. Ľubomíra 
Bujňáková 

Krúžok je zameraný na zážitkové aktivity rozvoja osobnostných vlastností 
stredoškoláka, člena ŽŠR - efektívne využívanie času, organizačné a 
vodcovské schopnosti, efektívnu komunikácia v tíme, prípravu a realizáciu 
aktivít na strednej škole. 

21 

3 Svet kozmetiky Mgr. Mária Laputková 

Zámerom krúžku je vytvoriť priestor, kde je možné kombinovať kreatívnu 
energiu a dobre zvládnuté techniky práce dekoratívneho líčenia tváre a 
tela. Takáto práca produkuje takmer dokonalý výsledok, no hlavne - učí nás 
hľadať kvalitu a nepodľahnúť trendom rýchlych a povrchných hodnôt. 
Všímajme si farby, materiály, ľudí aj prírodu. Inšpirujme sa svetom, ktorý 
nás obklopuje, spoločne brainstormujme a vytvárajme originálne nápady. 

8 

4 
Staráme sa o kvety a zeleň 
v škole 

Bc. Danka Pavlinská 

Starostlivosť o interierové a exterierové kvety v areáli školy. Zaoberať sa 
nielen pestovaním, ale aj množením rastlín, skrášľovaním tried 
a vonkajších priestorov. Cibrenie estetického cítenia a kladného vzťahu 
k prírode. 
 

12 

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

V školskom roku 2014/2015 sa do záujmových krúžkov zapojilo 59 žiakov. 

V školskom roku 2015/2016 sa do záujmových krúžkov zapojilo 91 žiakov. 

V školskom roku 2016/2017 sa do záujmových krúžkov zapojilo 63 žiakov. 

V školskom roku 2017/2018 sa do záujmových krúžkov zapojilo 68 žiakov. 

V školskom roku 2018/2019 sa do záujmových krúžkov zapojilo 128 žiakov  (-1 žiačka umiestnená v reedukačnom centre) 

V školskom roku 2019/2020 sa do záujmových krúžkov zapojilo 114 žiakov. Krúžková činnosť od 16.3.2020, v mimoriadnej situácii,  prebiehala 

tiež dištančnou formou. 

V školskom roku 2020/2021 sa do záujmových krúžkov (v rámci vzdelávacích poukazov) zapojilo 48 žiakov.  

Krúžková činnosť počas mimoriadnej situácie prebiehala dištančnou formou. 

Pozn: Vzhľadom na plánovanú krúžkovú činnosť v rámci projektu Rozvoj kompetencií, ktorá sa nakoniec vzhľadom na mimoriadnu situáciu 

neuskutočnila, je nižší počet žiakov, ktorí pracovali v krúžkoch cez vzdelávacie poukazy. 

 

PONUKA KRÚŽKOV V RÁMCI PROJEKTU 
Vzhľadom na mioriadnu situáciu nebolo možné konať krúžky dištančnou formou 

1.  Vytvárajme, upravujme dokumenty a prezentujme Zusková Adriana, Ing. 9 

2.  Anglické čítanie a počúvanie s porozumením 
Trusová Katarína, Ing. 
Cehelníková Žaneta, Ing. 

10 

3.  Čítanie v nemeckom jazyku a počúvanie s porozumením Rošková Iveta, Mgr. 7 

4.  Stretnutie s textom (súvislým i nesúvislým) 
Haganová Iveta, PaedDr. 
Štefanová Ľuboslava, PhDr. 

10 

5.  GeoGebra - interaktívna geometria   
Čentíková Valéria, Ing. 
Mudriková Darina, Mgr. 

10 

6.  Logické hry ako užitočná zábava Bujňáková Ľubomíra, PhDr. 10 

7.  Využitie IKT v obchodnej korešpondencii Hermanovská Daniela, PhDr. 10 

8.  Poznám svoje peniaze Pavlík Peter, Ing. 10 

9.  Inšpirácie a najnovšie trendy v kozmetike 
Laputková Mária, Mgr. 
Krištofová Alena, Mgr. 

10 

10.  Inšpirácie a najnovšie trendy v grafickom dizajne Mišiková Mária, Mgr. 6 

11.  Rozšírenie poznatkov o vplyve pohybu na zdravie Klimková Bibiana, Mgr. 10 
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12.  
Overenie teoretických poznatkov v praxi, edukáciou 
a pohybovými aktivitami proti obezite 

Štefan Ľuboš, PaedDr. 10 

13.  
Personal styling 
 

Mgr. Ľubica Laubertová 
Mgr. Ľubica Žuravľovová 

10 
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ĎALŠIE AKTIVITY ŠKOLY 

 

 
VÝCHOVNÝ PORADCA, ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG  
A KOORDINÁTORI 

pedagogický zamestnanec 

špecialista  

1.  Školský psychológ PhDr. Ľubomíra Bujňáková 

2.  Výchovný poradca  PaedDr. Iveta Haganová  

3.  Koordinátor žiackej školskej rady PhDr. Ľubomíra Bujňáková 

4.  
Koordinátor prevencie závislosti a iných sociálno-
patologických javov 

PhDr. Ľuboslava Štefanová 

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

6.  Koordinátor pre ľudské práva PaedDr. Iveta Haganová 

7.  Koordinátor pre environmentálnu výchovu Ing. Žaneta Cehelníková 

8.  Koordinátor pre stredoškolskú odbornú činnosť Mgr. Lenka Halická  

9.  Koordinátor finančnej gramotnosti Ing. Peter Pavlík 

10.  Koordinátor informatizácie Ing. Valéria Čentíková 

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

12.  Koordinátor pre CO Ing. Peter Pavlík 

13.  Kariérny poradca PhDr. Ľubomíra Bujňáková 

14.  Vedúci metodického združenia triednych učiteľov Ing. Adriana Zusková 

15.  Koordinátor pre ŠkVP Ing. Adriana Zusková 

16.  Koordinátor pre maturitné skúšky Ing. Adriana Zusková 

17.  Koordinátor pre záverečné skúšky Mgr. Ľubica Žuravľovová 

18.  Koordinátor projektovej činnosti na SOŠ Ing. Žaneta Cehelníková 

 PRACOVNÍK ZODPOVEDNÝ ZA  

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

20.  realizáciu účelových cvičení PaedDr. Ľuboš Štefan 

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

22.  
realizáciu kurzu pohybových aktivít v prírode - zimné športy 
a letné športy  

PaedDr. Ľuboš Štefan 

23.  realizáciu krajinárskych kurzov a plenérov Ing. Katarína Trusová 

24.  ISIC / ITIC karty Ing. Richard Sabol 

25.  Elektronický dochádzkový systém Ing. Richard Sabol 

26.  správu webového sídla Ing. Adriana Zusková 

27.  správu oficiálnej stránky na sociálnej sieti Mgr. Mária Mišiková 

28.  Elektronickú triednu knihu, zastupovanie, aplikáciu Edu Page Ing. Adriana Zusková 

29.  realizáciu klauzúrnych  prác  Ing. Katarína Trusová 

30.  spoluprácu s Radou rodičov PaedDr. Iveta Haganová 

31.  sklad učebníc Ing. Valéria Farbulová 

32.  žiacku knižnicu PhDr. Ľubomíra Bujňáková 

33.  vedenie kroniky Mgr. Zuzana Chromá 

34.  vedenie školského časopisu Pomimo 
PhDr. Ľuboslava Štefanová 
Mgr. Mária Mišíková 
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AKTIVITY KOORDINÁTOROV – informácie /fotografie/ boli pribežne zobrazované na stránke školy v novinkách 
 
 
AKTIVITY KOORDINÁTORA ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY  ZA ŠKOLSKÝ ROK 
KOORDINÁTOR:  PhDr. Ľubomíra Bujňáková 

TERMÍN 
SPLNENIA 

AKTIVITA 
ZODPOVEDN
Ý  ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

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

september 
2020 

Slávnostné otvorenie školského roku  Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

september 2020 

september 
2020 

DNI AKTÍVNEHO DOBROVOĽNÍCTVA 2020.  Aktívnou 
prácou v širšom okolí mesta , znásobili jeho krásu. 
Podujatie bolo realizované v rámci projektu podporeného 
z dotácie MŠVVaŠ SR „Programy pre mládež 2014 – 2020 
pod záštitou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy – I.G 

september 2020 

september 
2020 - jún 

2021 

Spolupráca s IUVENTA Slovensko „ Škola priateľská 
deťom“ - zapojenie žiakov do programu 

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

priebežne 

september 
2020 

Celonárodná kampaň Biela pastelka 2019 
Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej 
pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej 
životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných 
prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. 
Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na 
poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej 
rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré 
nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa 
do bežného života.    
Symbolicky, 20. septembra, v rámci Dní dobrovoľníctva, 
sa  žiačky II. G triedy stali "kuriérmi" našej pomoci. 
 

Bj ÚNSS september 2020 

október 2020 

Obnovená Linka dôvery Nezábudka len za tri mesiace 
prijala 986 hovorov od ľudí v núdzi. Do prevádzky bola 
opätovne uvedená v júli 2018 po trinástich rokoch ticha, a 
to aj vďaka celonárodnej zbierke Dni nezábudiek. 
Liga za duševné zdravie SR jej vyhlásením pravidelne 
nadväzuje na Svetový deň duševného zdravia, ktorý 
pripadá na 10. októbra. Slovákom navyše tento rok kladie 
na prvý pohľad banálnu otázku: 
Do celoslovenskej zbierky - dobrovoľným príspevkom za 
malú krehkú, ale odolnú nezábudku s nádejou, sme sa 
zapojili aj my, prostredníctvom žiačok II. G triedy 

Bj 
Liga za duševné 
zdravie 

október 2020 

september 
2020 – január 

2021 
 

9. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy 
spája slovenské školy 

Bj, Ch 

Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

september 2020 – január 
2021 

október 2020 

15. ročník súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej 
knižnice vyhlásený Slovenskou ped. knižnicou pri 
príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc pod 
záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. 
Projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zároveň je 
súčasťou aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a 
kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej 
garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky. 

Bj, Hn 

Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

október 2020 

november 
2020 

Rozhlasové vysielanie Medzinárodný  deň študentstva - 
Medzinárodný deň tolerancie (16. 11.) - online 

Bj 
Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

november 2020 

november – 
december 

2020 
DOD SOŠ, Košická 20, Prešov - online Bj 

Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

november – december 
2020 

november 
2020 

Imatrikulácia žiakov 1. ročníka online 
 
SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE ŽIAKOV 1. ročníka DO 
STREDOŠKOLSKÉHO CECHU  
  

Bj 

Pre žiakov 
a pedagógov 
školy november 2020 

december 
2019 

Konferencia ŽŠR Prešovského kraja  
Bj Pre žiakov 

a pedagógov 
školy – I. A, III. C 

december 2019 
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december 
2020 

- Zbierka pomoci  Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok“ 

Bj Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

december 2020 

december 
2020 

Mikulášsky pozdrav online 
Bj Pre žiakov 

a pedagógov 
školy 

december 2019 

december 
2020 

Vianočná zbierka hračiek a školských potrieb 
Bj Charitné centrum 

Prešov – 
Konštantínova 2 

december 2020 

január 2021 
- Spoločnosť detskej onkológie v Košiciach 
sponzorský dar od študentov a pedagógov školy – 
online výzva  

Bj Pre žiakov 
a pedagógov 
školy  

január 2021 

február 2021 

- Aktivity ŽŠR, podporené vedením školy, 
zamerané na rozvoj nášho globálneho 
ekologického myslenia v období klimatickej núdze, 
13. 2. 2020 vo vestibule školy. 
- Informáceí o ochrane našej ZEME, o 
nevyhnutnom správaní ZERO WASTE, o 
modernom životnom štýle, o súčasnom trende.  

Bj Pre žiakov 
a pedagógov 
školy – III.A 

február 2021 

marec -  jún 
2021 Aktivity ŽŠR VIRTUÁLNE – MDŽ, Deň učiteľov 

Bj Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

marec -  jún 2021 

máj 2021 
Slávnostná rozlúčka s maturantmi – NOVÁ, SÚČASNÁ, 
VIRTUÁLNA 

Bj Pre žiakov 
a pedagógov 
školy  

máj 2021 

marec - jún 
2021 ZERO WASTE virtuálne 

Bj Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

marec - jún 2021 

jún 2021 
MDD - virtuálne 

Bj Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

jún 2021 

jún 2021 
Milujem svoje mesto 

Bj, Fr, Md, Še MÚ Prešov jún 2021 

jún 2021 
Zbierka školských pomôcok (PSK) 

Ha PSK jún 2021 

jún 2021 
Slávnostný záver školského roku 

Bj Pre žiakov 
a pedagógov 
školy 

jún 2021 

 

 
VÝCHOVNÉHO PORADCU ZA ŠKOLSKÝ ROK  
Výchovný poradca: PaedDr. Iveta Haganová 
 
AKTIVITY VÝCHOVNÉHO PORADCU ZA ŚKOLSKÝ ROK 2020/21 

TERMÍN 
SPLNENIA 

AKTIVITA 
ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE 
TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

8. 9. 
Vypracovanie objednávky preventívnych aktivít a  
besied  

Haganová   

17. 9.  
Príprava rodičovského  združenia zákonných 
zástupcov (voľba do rady školy), štatistické 
spracovanie účasti a pripomienok 

Haganová   

september 
Zisťovanie záujmu o štúdium na vysokej škole – 
príprava na zorganizovanie profesijnej diagnostiky 

Haganová 
III. A, III. B, 
 I. G 

 

priebežne 

Komunikácia so žiakmi ZŠ a ich zákonnými 
zástupcami (poskytovanie informácii o našej škole 
a možnostiach štúdia)  – maily, telefonáty, osobné 
rozhovory, EduPage 

Haganová   

19. 1. Webinár: Ako na deň otvorených dverí Haganová  Než zazvoní 

priebežne Konzultácie s CCCPaP Haganová  telefón, mail, Msg 

11. 2. 
Online prednáška: Ako pomôcť žiakom sústrediť sa 
v dobe dispejov? 

Haganová  Akadémia veľkých diel 

marec Stredoškolská odborná činnosť – krajské kolo Haganová  predseda odboru 01 

apríl 
Práca s prihláškami deviatakov, komunikácia so 
zákonnými zástupcami deviatakov 

  telefón, mail,  Edupage 

apríl Stredoškolská odborná činnosť – celoštátne kolo Haganová  člen odboru 01 
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jún 
Skompletizovanie dokumentácie výchovného 
poradenstva. Vyhodnotenie činnosti VP. 

Haganová   

 

BESEDY ORGANIZOVANÉ VÝCHOVNÝM PORADCOM  

TERMÍN 
SPLNENIA 

BESEDA NA TÉMU 
ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE 
TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

september   Preventívne aktivity ŠP „Rola stredoškoláka“ Haganová I. B, C Bujňáková 

3. 2. Beseda: Kyberšikanovanie. Bezpečne na internete. Haganová IV. B CPPPaP – cez Zoom 

29. 3. Beseda: Zvládanie záťažových situácií Haganová III. A CPPPaP – cez Zooom 

22. 4. Beseda: Poruchy príjmu potravy Haganová I.A CPPPaP – cez Zoom 

 

 
AKTIVITY  KOORDINÁTORA IKT ZA ŠKOLSKÝ ROK 
Koordinátor: Ing. Valéria Čentíková 
AKTIVITY  KOORDINÁTORA IKT ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

TERMÍN 
SPLNENIA 

AKTIVITA 
ZODPOVEDNÝ  
ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

bude opätovne 
podaný po 
zverejnení 
ďalšej výzvy 

Erasmus+ - Fantazijné líčenie a kresba ornamentov a keriek – 
prijímajúca organizácia - Střední škola oděvní a služeb Vizovice 
Tyršova 874, 763 12 Vizovice Česká republika, vysielajúca 
organizácia Stredná odborná škola služieb Košická 20, 080 01 
Prešov- žiačky študijného odboru kozmetik, kozmetička a vizážistka – 
bude opätovne podaný po zverejnení ďalšej výzvy. 
 

Čt, Šo  

trvá 

ERASMUS+ - Pripraveným šťastie praje  – do projektu je naša škola 
zapojená ako člen konzorcia, ktoré pozostáva zo škôl -  SOŠ 
technická, Volgogradská 1, Prešov - Stredná odborná škola 
dopravná, Konštantínova 2, Prešov – SOŠ služieb, Košická 20, 
Prešov 

Šo, Čt  

2020/2021 
Učebňa, slúžiaca na výuku grafických programov bola vybavená 
novými žiackymi stanicami (8 ks) a učiteľskou stanicou.  
 

Sb  

 
V zborovni bola inštalovaná sieťová farebná  A3 tlačiareň so 
skenerom. 
 

Sb  

2020/2021 

Bolo dokončené pripojenie internetového providera – SANET – 
rýchlosť internetu sa zvýšila na 1Gb/s v priestoroch školy na Košickej 
ulici. Zároveň bola realizovaná výmena kabeláže v priestoroch školy 
s čím súvisela výmena HW – 4 ks router 1Gb. 

 

Sb  

2020/2021 

Na prevádzke CENTRUM bolo zrealizované internetové pripojenie 
EDUNET, čím vzniklo WiFi pripojenie pre učiteľov, žiakov aj 
zákazníkov vo všetkých priestoroch prevádzky. Prevádzka Centrum je 
internetovo prepojená so školským serverom, ktorý bol tiež 
vymenený. 
 

Sb  

 

 
 
AKTIVITY KOORDINÁTORA SOČ ZA ŠKOLSKÝ ROK 
Koordinátor: Mgr. Lenka Halická  

TERMÍN 
SPLNENIA 

AKTIVITA 

ZODPOVED
NÝ ZA 
REALIZÁCI
U 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA 
(OCENENIE, 
ÚSPECH...) 

september 
Nástenka koordinátora Stredoškolskej odbornej 
činnosti 

Halická Všetci žiaci  

september 
Zistenie záujmu o SOČ, oslovenie žiakov 
a koordinátorov 

Halická Všetci žiaci  

október  Vypracovanie predbežných finančných nákladov Halická   
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október -
november  

Oboznámenie s témami SOČ, pridelenie 
koordinátorov, individuálne konzultácie so žiakmi 

Halická 
Penevová 
III.A, 
Srokovská I.A 

Z DÔVODU PANDÉMIE 
COVID-19 SA 
SPRACOVANIE TÉM 
NEROZVINULO 

máj - jún 
Príprava ďalších návrhov riešenia tém stredoškolskej 
odbornej činnosti na šk. rok 2021/2022 

Halická   

 

 
 
 
AKTIVITY  KOORDINÁTORA VÝCHOVY ZA ĽUDSKÉ PRÁVA ZA ŠKOLSKÝ ROK 
Koordinátor výchovy k ľudským právam: PaedDr. Iveta Haganová 

-  

- TERMÍN 

SPLNENIA 
- AKTIVITA 

- ZODPOVEDNÝ  

ZA REALIZÁCIU 

- PRE 

TRIEDY / 
ŽIAKOV 

- POZNÁMKA   

- (OCENENIE, 
ÚSPECH....) 

- 2. 9. 2020 - Príprava plánu, aktivít - Haganová -  -  

- 21. 9. 
2020 

- Príspevok v školskom rozhlase – 
Medzinárodný deň mieru 

- Haganová -  -  

- 10. 12. 
2020 

- Medzinárodný deň ľudských práv – 
online príspevok 

- Haganová -  -  

- 13. 4. 
2020 

- Osobnosť učiteľa a senzitivita voči 
nespravodlivosti – vyplnený online  
dotazník 

- Haganová -  -  

- 11. 6. 
2021 

- Svetový deň boja proti detskej práci. 
Medzinárodný deň nevinných detských 
obetí agresie – príspevok v školskom 
rozhlase 

- Haganová -  -  

- 21. 6. 
2021 

- Príbeh ľudských práv – 
dokumentárny film   (video) 

- Haganová - I.A, I. C -  

-  

 

AKTIVITY KOORDINÁTORA PRE TELESNÚ VÝCHOVU A ŠPORT ZA ŠKOLSKÝ ROK  
Koordinátor: PaedDr. Ľuboš Štefan 
 

TERMÍN 

SPLNENIA 
AKTIVITA 

ZODPOVED

NÝ  ZA 

REALIZÁCI

U 

PRE TRIEDY / 

ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

(OCENENIE, 

ÚSPECH....) 

1.– 30. 

september 

2020 

Do práce na bicykli Še Zamestnanci 

 

16.9.2020 Príprava a realizácia 1.ÚC na OŽaZ Še I.A, I.B, I.C 
 

16.9.2020 Príprava a realizácia 2.ÚC na OŽaZ Še II.C 
 

16.9.2020 Príprava a realizácia 2.ÚC na OŽaZ za šk.r. 2019/20 Še II.B, III.C 
 

16.9.2020 Príprava a realizácia 4.ÚC na OŽaZ za šk.r. 2019/20 Še III.A, III.B 

 

29.9.2020 
Európsky týždeň športu – turistický pochod 

k Šarišskému hradnému mostu 
Še I.B, III.B 

 

8.6. 2021 Realizácia projektu „Poď hrať ping-pong Še 
III.A, I.B, I.A, 

I.C, II.B 

 

24.6. 2021 Príprava a realizácia 4. UC na OŽaZ  Še II.B 
 

24., 25., 28. 

jún 2021 
Príprava a realizácia Kurzu na OŽaZ  Še II.C, III.A, III.B 

 

21. – 23. jún 

2021 

Príprava a realizácia „Kurzu pohybových aktivít 

v prírode so zameraním na letné športy“ 
Še II.B 

 

29.6. 2021 Športová olympiáda  Še 

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

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

III.B, I.G 
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priebežne 
Zodpovedný za ŠKVP a výchovno-vzdelávacie plány 

TSV 
Še  

 

priebežne Zodpovedný za národný program boja proti obezite Še  
 

priebežne 
Zodpovedný za prípravu zvukovej aparatúry na 

akcie školy 
Še  

 

priebežne 
Zodpovedný za telocvičňu, posilňovňu, sklad 

športových potrieb 
Še  

 

 
 
 
AKTIVITY KOORDINÁTORA CO ZA ŠKOLSKÝ ROK  
Koordinátor: Ing. Peter Pavlík 

TERMÍN 
SPLNENIA 

AKTIVITA 

ZODPOVED
NÝ  ZA 
REALIZÁCI
U 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, 
ÚSPECH....) 

16. 9. 2020 
1. účelové cvičenie OŽaZ - príprava na sebaochranu 
pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej 
mimoriadnej situácie. 

Pv, učitelia 
ÚC OŽaZ 

I.A, I.B, I.C  

16. 9. 2020 
2. účelové cvičenie OŽaZ - príprava na sebaochranu 
pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej 
mimoriadnej situácie. 

Pv, učitelia 
ÚC OŽaZ 

II.B, II.C, III.C  

16. 9. 2020 
4. účelové cvičenie OŽaZ-  príprava na sebaochranu 
pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej 
mimoriadnej situácie. 

Pv, učitelia 
ÚC OŽaZ 

III.A, III.B  

24. 6. 2021 
3. účelové cvičenie OŽaZ-  príprava na sebaochranu 
pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej 
mimoriadnej situácie. 

Pv, učitelia 
ÚC OŽaZ 

II.B  

24.6 – 
28.6.2021 

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

Pv, učitelia 
ÚK OŽaZ 

III.A, III.B, II.C  

priebežne 
Aktualizovanie dokumentácie civilnej ochrany objektu 
SOŠS, Košická 20, Prešov pre školský rok 
2020/2021. 

Pv   

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

Pv   

priebežne 

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

Pv   

 

 

AKTIVITY KOORDINÁTORA PRE VÝCHOVU K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU  
Koordinátor: PhDr. Daniela Hermanovská 

25.11.2019 • Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného 
na ženách 
 

HK 
Celá škola 

WEBOVÉ SÍDLO 
PRÍSPEVOK 

1.12.2020 

Deň boja proti AIDS 
- Príspevok na webovom sídle 
- Zapojenie sa do výtvarnej súťaže IV.A 
- Zapojenie sa do literárnej súťaže I.B 

HK Všetci žiaci HERMANOVSKÁ 

1.12.2020 Prevencia boja proti AIDS – on-line hodina I.C, II.B HK I.C, II.B HERMANOVSKÁ 

1.12.2020 BIO-PSY-SOC Olympiáda – on-line súťaž HK II.B HERMANOVSKÁ 

14.02.2021 Buď aj ty Valentín – sviatok zamilovaných HK Celá škola WEBOVÉ SÍDLO 

21.06.2020 
Láska, priateľstvo, zamilovanosť, zodpovednosť HK    II.C 

HERMANOVSKÁ 
BESEDA 

08.06.2020 Vývin jedinca – prenatálne obdobie HK II.B HERMANOVSKÁ 
VIDEO, BESEDA 

23.06.2021 Ako sa utvára láska - beseda 
HK 

I.C HERMANOVSKÁ 
BESEDA 
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AKTIVITY KOORDINÁTORA FINANČNEJ GRAMOTNOSTI ZA ŠKOLSKÝ ROK  
Koordinátor: Ing. Peter Pavlík 

TERMÍN 
SPLNENIA 

AKTIVITA 
ZODPOVEDN
Ý  ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, 
ÚSPECH....) 

SEPTEMBE
R 2020 

IMPLEMENTÁCIA TÉM FG DO ŠKVP (podľa 
NŠFG verzia 1.2) 

VŠETCI 
VYUČUJÚCI 

Všetky triedy SPLNENÉ 

SEPTEMBE
R 2020 

AKTUALIZÁCIA TEMATICKÝCH VÝCHOVNO-
VZDELÁVACÍCH PLÁNOV 

VŠETCI 
VYUČUJÚCI 

Všetky triedy SPLNENÉ 

priebežne Aktualizácia panelu o finančnej gramotnosti Pavlík Všetky triedy SPLNENÉ 

31.10.2020 Svetový deň sporenia 
Pavlík, 
Hermanovská 

Všetky triedy NEKONALO SA 

priebežne Beseda „Naša mena a ochranné prvky“ 
Vyučujúci 
EKO 

1.,2.,3.,4. 
ročník 

SPLNENÉ 

priebežne e-learningový program „Viac ako peniaze“ Pavlík II.G SPLNENÉ 

7.12- 
15.12.2020 

Ekonomická olympiáda INESS Pavlík I.G, II.G SPLNENÉ 

december 
2020 

Vedomostná súťaž „Kvíz finančnej gramotnosti“ 
Vyučujúci 
EKO 

1.,2.,3.,4. 
ročník 

NEKONALO SA 

 
 

AKTIVITY KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY ZA ŠKOLSKÝ ROK  
Koordinátor  environmentálnej výchovy Ing.Žaneta Cehelníková 

TERMÍN 
SPLNENIA 

AKTIVITA ZODPOVEDNÝ 
ZA REALIZÁCIU 

PRE 
TRIEDY/ŽIAKOV 

POZNÁMKA 

September- 
apríl 

Súťaž pod názvom „Pomôž svojej škole a chráň 
prírodu“- 18.ročník, ktorej cieľom je podporiť zdravý 
životný štýl, ochrana životného prostredia a 
separácia odpadu zberom viečok a tetrapakových 
obalov z výrobkov značky SABI. 

Ck Celá škola  

September- 
jún 

Súťaž „Zbieram baterky“ a tak chránim životné 
prostredie 

 Ck Celá škola  

September- 
jún 

Pracovali sme  v projektoch Tatranskí rytieri, 
Elektroodpad – dopad 2 

Ck Celá škola  

Marec Žiaci umeleckých odborov zaslali svoje práce do 
11.ročníka projektu „Svetový deň Vody“ 

Ms Umelecké odbory  

Apríl  Besedy -Deň Zeme- dištančná forma Ck Celá škola  

priebežne Separácia plastových obalov, skla a papiera  
vedenie k šetreniu elektrickej energie a vody, čistote 
tried a priestorov školy 

Všetci učitelia a 
žiaci 

Celá škola  

priebežne Starostlivosť o kvety v budove školy a zeleň v areáli 
školy a celkovú estetizáciu prostredia  

Pavlinská, 
Cehelníková 

Celá škola  
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AKTIVITY KOORDINÁTORA PRIMÁRNEJ PREVENCIE ZÁVISLOSTÍ A INÝCH SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV 
V PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK  
Koordinátor: PhDr. Ľuboslava Štefanová 
 

TERMÍN 
SPLNENIA 

AKTIVITA 

ZODPOVED
NÝ ZA 
REALIZÁCI
U 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA 
(OCENENIE, 
ÚSPECH...) 

september 
2020 

Preventívny program Spoločensky tolerované fajčenie 
mladých s p. Haľkovou z Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Prešove 

Štefanová 
I. B,  
I. C 

NEREALIZOVANÉ 

podľa 
aktuálnej 
pozvánky  

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

Štefanová 1. - 3. ročník NEREALIZOVANÉ 

október -
november 
2020 

Diktát s protidrogovou tematikou 
vyučujúci 
SJL 

 REALIZOVANÉ 

november 
2020 

24. ročník kampane Slovenského Červeného kríža 
Študentská kvapka krvi 

Štefanová 
žiaci nad 18 
rokov 

NEREALIZOVANÉ 

november 
2020 

Nástenka koordinátora primárnej prevencie závislostí 
a iných sociálno-patologických javov 

Štefanová  REALIZOVANÉ 

november 
2020 

Vymeň jablko za cigaretu Štefanová  NEREALIZOVANÉ 

november 
2020 

Plagát s protidrogovou tematikou Štefanová  REALIZOVANÉ 

október - 
december 
2020 

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

Štefanová 
UR 

 NEREALIZOVANÉ 

7.-20. jún 
2021 

Deň narcisov (verejno-prospešná zbierka Ligy proti 
rakovine) 

Štefanová  
REALIZOVANÉ 
INDIVIDUÁLNE 

február 
marec 2021 

 Valentínska kvapka krvi Štefanová 
žiaci nad 18 
rokov 

NEREALIZOVANÉ 

máj 2021 
Užívanie návykových látok v živote Vincenta van 
Gogha. Pocity šťastia, priateľstva alebo oslobodenia 
od strachu môžeme dosiahnuť aj bez drog. 

Štefanová  III. A NEREALIZOVANÉ 

priebežne 
Pravidelné kontroly na dodržiavanie Zákona 
o ochrane nefajčiarov 

Štefanová  REALIZOVANÉ 

 

 

BESEDY ORGANIZOVANÉ KOORDINÁTOROM PREVENCIE ZÁVISLOSTÍ A INÝCH SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV 

V PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

TERMÍN 
SPLNENIA 

BESEDA NA TÉMU 

ZODPOVED
NÝ  ZA 
REALIZÁCI
U 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

október  
2020 

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

Štefanová 
I. A, I. B,  
I. C 

NEREALIZOVANÉ 

november 
2020 

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

Štefanová 
III. A, III. B, 
III. C 

NEREALIZOVANÉ 

február 
2021 

Skúsenosti žiakov s užívaním návykových látok  
(s psychologičkou z Centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie v Prešove) 

 

Štefanová 
II. B, 
II. C 

NEREALIZOVANÉ 

2020-2021 
Rozhodni sa sám (beseda - protidrogový demonštračný 
kufrík) s príslušníkmi mestskej polície v Prešove. 
 

Fedorčíková 
Štefanová 

I.G, IV. A, IV. 
B 

NEREALIZOVANÉ 
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AKTIVITY PK JAZYKOV ZA ŠKOLSKÝ ROK 
Vypracovala: Mgr. Bibiana Klimková 
 
 

 TERMN 

 
ŠPECIFICKÉ A MIMORIADNE ÚLOHY, AKTIVITY 

ČLENOV PK V OBLASTI VÝCHOVY 
A VZDELÁVANIA, INÉ AKTIVITY 

 

ZODPOVEDNÝ 
PRE TRIEDY / 

ŽIAKOV 

POZN 
(SPLNENI

É) 

september-
december 2020 

Objednanie a distribúcia učebníc CUJ Ka, Ck, Tr 
  

- 26.9.2020 Európsky deň cudzích jazykov - Ck, Sk 
- II.G, 
IV.B/KOZ 

 

28. 9. 2020 Prednáška o technikách moderovania a recitovanie Hn I. A 
 

29. 9. 2020 Workshop tvorivých aktivit moderovania a recitovania Hn III. A 
 

1. 10. 2020   Aktivity v školskej knižnici - počúvanie s porozumením  Hn I. A  

október 2020 Vyhodnotenie vstupných testov Ka   

15.12.2020 Esejistická súťaž „Akú hodnotu má zdravie?“ Šo BORECKÁ II.B 
- Špec
iálna cena 
poroty 

- január, 
február  2021 

- Kontrola a úprava maturitných zadaní SJL a CUJ 
- Ka, Hn,  
Ro, Tr 

  

- Priebežne - Celoslovenské literárne súťaže - Hn, Ro, Šo 
- Žiačky I.B, 
II.B, III.B, I.G 

 

- 14. 2. 2021 - Medzinárodný deň materinského jazyka - Ro 
- Príspevok na 
stránku školy 

 

- 18.2.2021 - Súťaž VÚC „Daj fotke príbeh“ - Šo,Ro, Hn -  

Bez 
umiestnen
ia 

- 2.4.2021 - Celoštátna literárna súťaž „Medziriadky“ - Šo 
- Angušová, 
Vavreková, I. G 

 

31.5.2021 ÚFIČ MS – úroveň B2 Tr Ďurišová, 
Sedlařová, 
Mullerova 

 

-  

- Jún 2021 

- Školský kvíz podporujúci rozvoj čítania  

- s porozumením 
- Hn, Ro, Šo 

- Triedy I.A, 
I.B, I. C 

 

- 30.6.2021 - Celoštátna súťaž „Literárny Kežmarok“ - Šo 
- Angušová, 
Vavreková, I. G 

 

 

 
AKTIVITY PKV  ZA ŠKOLSKÝ ROK  
Vypracovala: Ing. Valéria Farbulová  

TERMÍN 
SPLNENIA 

AKTIVITA 
ZODPOVEDN
Ý  ZA 
REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, 
ÚSPECH....) 

9.9.2020 
Rozhlasové okienko Deň obetí holokaustu a rasového 
násilia 

Šo 
všetky triedy  

16.9.2020 
Deň dobrovoľníctva v Zariadení opatrovateľskej 
starostlivosti sv. Damiána 

Šo 
I.G  

16. 9.2020 Príprava a realizácia 1. 2. a 4. ÚC na OŽaZ 
Še, Ka I.A, I.B, I.C 

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

 

29.9.2020 Európsky týždeň športu – turistika V. Šariš 
Še 

I.B, III.B  

10.3. 2021 Okresné kolo Biblickej olympiády online  Cr 
3 žiačky II.B 

triedy 
 

Máj 2021 Noc múzeí a galérií-virtuálne Šo Všetky triedy  

8.6.2021 Poď hrať ping-pong Še, Ka I.A, I.B, I,C, II.B 
 

21.-23.6. 
2021 

Kurz pohybových aktivít  v prírode so zameraním na letné 
športy 

Še, Ka II.B 
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24.,25.,28.6. 
2021 

Príprava a realizácia Kurzu na OŽaZ 
Še, Ka 

II.C, III.A, III. B 
 

29.6.2021 Zábavná športová olympiáda  Še, Ka 
I.A, I.B, I.C 
II.B, II.C, III.A, 
III.B, III.C, I.G  

 

 
 

EXKURZIE  ORGANIZOVANÉ  PKV   ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

TERMÍN 
SPLNENIA 

CIEĽ  EXKURZIE 

ZODPOVED
NÝ  ZA 
REALIZÁCI
U 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

6.5.2021 
Edukačná aktivita na náučno-vyhliadkovej veži -
TATRAS TOWER na Štrbskom Plese 

Čt IV.B  

24.5.2021 Potulky jarným mestom Hn 
ETV 
I.A,I.B,I.C,II.B 

 

21.6.2021 Historické jadro Prešova Šo I.A  

21.6.2021 Učíme sa zážitkovo + zmrzlinový súboj s horúčavou Hn 
ETV 
I.A,I.B,I.C,II.B 

 

23.6.2021 
Robíme dobrý skutok – Podajková pošta – projekt 
občianskeho združenie Podaj ďalej 

Hn, Šo 
ETV 
I.A,I.B,I.C,II.B 

 

 

 
 
AKTIVITY PKO ZA ŠKOLSKÝ ROK  
Vypracoval: Ing. Peter Pavlík 
PLÁNOVANÉ AKTIVITY PKO ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

TERMÍN 
SPLNENIA 

AKTIVITA 

ZODPOVED
NÝ  ZA 
REALIZÁCI
U 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, 
ÚSPECH....) 

Október 
2020 

Výstava ku Dňu zdravej výživy Ck  SPLNENÉ 

7.12- 
15.12.2020 

Ekonomická olympiáda INESS Pv I.G, II.G SPLNENÉ 

Apríl 2021 Tradície a zvyky veľkonočných sviatkov + DEŇ ZEME Ck  SPLNENÉ 

Apríl 2021 
 

Konzultovanie školských projektov – št. odbor 
podnikanie v remeslách a službách, vlasová 
kozmetika 

Pv, Hk, Zs II.G SPLNENÉ 

Apríl 2021 
Konzultovanie školských projektov - vlasová 
kozmetika 

Lb II.G SPLNENÉ 

Apríl 2021 Konzultovanie školských projektov – odbor kozmetika Vo IV.B KV SPLNENÉ 

Jún 2021 Účasť na akcii Detský víkend - Prešov Vo III.B SPLNENÉ 

Jún 2021 
Barcelona, Erasmus " ABSOLUT LOOK 2020/2021 
multikultúrna stáž pre rozšírenie profesionálnych 
zručností pre študentov v odbore kozmetik" 

Ck, Bj IV.B SPLNENÉ 

  

PLÁNOVANÉ BESEDY  ORGANIZOVANÉ  PKO PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

TERMÍN 
SPLNENIA 

BESEDA NA TÉMU 

ZODPOVED
NÝ  ZA 
REALIZÁCI
U 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   

MAREC 
2021 

Informácie k zriaďovaniu bankových účtov – rozvíjanie 
finančnej gramotnosti 

Pv II.G, IV.B, IV.A 
SPLNENÉ 

 

AKTIVITY UMELECKEJ RADY ZA ŠKOLSKÝ ROK 
Vypracovala: Ing. Valéria Čentíková  
 

TERMÍN 
SPLNENIA 

AKTIVITA 
ZODPOVEDNÝ  
ZA REALIZÁCIU 

PRE TRIEDY / 
ŽIAKOV 

POZNÁMKA   
(OCENENIE, 
ÚSPECH....) 

September 

FESTIVAL ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU  

- Spolupráca s architektonickým štúdiom a galériou 
ARCHIMA 

Kl 
 

III.A, IV.A  
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September Medzinárodný deň školských knižníc Ha   

September Projekt DofE Ha III.A  

September 
Komentovaná prehliadka centra mesta Prešov (PhDr. 
Petranská, historička architektúry) 

Ha III.A  

Október  
Žiaci umeleckých odborov, odboru grafik tlačových 
médií a odboru fotograf sa zúčastnili výstavy 
v Caraffovej väznici – Jan Saudek LIFE 

Cr, Mš, Ha, Kl, Hr, 
Čt 

  

Október  
žiačka Terézia Ďurišová získala v regionálnom kole 
súťaže AMFO  

Mš IV.A/Ďurišová 
ČESTNÉ UZNANIE 
V KATEGÓRII ČB 
FOTOGRAFIA 

Október pri príležitosti Svetového dňa vody 2020 Hr III.A/Sabolová 

CENA ZDRUŽENIA 
ZAMESTNÁVATEĽOV 
VO VODNOM 
HOSPODÁRSTVE NA 
SLOVENSKU 

November 
školský web – AKO PRACUJÚ NAŠI FOTOGRAFI 
(produktová fotografia 

Kl 
II.C/ 

D. Sladkovský, 
D. Magda 

 
 

November  súťaž FOTOGRAFIA 2021  Kl 2. ročník  

November Súťaž Zelený svet UR III.A, IV.A  
ÚČASŤ BEZ 
UMIESTNENIA 

November súťaž FEAD-Tvár mestskej oázy Kl, Čt IV.A/ Fabián  

November Červené stužky Mš, Hk 
IV.A/  
V. Nováková 

ÚČASŤ BEZ 
UMIESTNENIA 

December Deň otvorených dverí UR  VIRTUÁLNE 

December 
" INŠTALÁCIA VÝSTAVY "MICRO IN MACRO" 
V priestoroch rekonštruovanej HVEZDÁRNE A 
PLANETÁRIA Prešov.  

Tr, Kl   

December  
VIANOCE NA ŠKOLE 

 
UR  VIRTUÁLNE 

Január 2021 
KOMISIONÁLNE PRESKÚŠANIE Z HLAVNÉHO 
PREDMETU 

UR   

Január 2021 
Virtuálna galéria prác žiakov odboru fotografický dizajn 
na webe školy 

Mš   

Január 2021 Instagram Mš   

Máj – jún 2021 AMFO 2021 – regionálne kolo UR  

1. MIESTO – TERÉZIA 
ĎURIŠOVÁ 
3. MIESTO – 
PATRÍCIA 
PENEVOVÁ, 
PATRÍCIA LÍŠKOVÁ 

Máj – jún 2021 AMFO 2021 – krajské kolo UR  
1. MIESTO – TERÉZIA 
ĎURIŠOVÁ 

Máj – jún 2021 KREATIVITA MLADÝCH GRAFIKOV Mš 
IV.A/  
V. Nováková 

CELOŠTÁTNE KOLO 

31. 5. 2021 – 
4. 6. 2021 

KLAUZÚRNE PRÁCE UR III.A  

Máj – jún 2021 FOTOGRAFIA 2021 Kl 
L. Molitorisová/ 
III.A 

1. MIESTO/ 
MEDZINÁRODNÁ 
SÚŤAŽ 

14. 6. 2021 – 
18. 6. 2021 

PLENÉR UR III.A DENNÁ DOCHÁDZKA 
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c) SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI/ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI  

O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  DEŤOM,  ŽIAKOM A RODIČOM 

 

Jedným z primárnych cieľov školy je skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

a funkčnej spolupráce všetkých účastníkov výchovy, pedagóga - žiaka - rodiča (zákonného zástupcu). 

 

SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI: 

- triedne a plenárne aktívy, 

- individuálne konzultácie zákonných zástupcov a pedagógov, 

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

tvorby a športové súťaže, diskusné stretnutia, 

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

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

prostredníctvom  programu AsC Agenda - elektronická žiacka knižka. 

 

Poskytované služby: 

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

pedagógom a  zákonným zástupcom, 

- vypracovanie preventívneho materiálu Sprievodca štúdiom - Informácie a rady 

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

- žiaka - zákonného zástupcu, 

- uplatňovanie Smernice riaditeľky školy pre stanovenie a zjednotenie postupu 

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

zákonných zástupcov žiakov so skutočnosťami, ktoré  súvisia s realizáciou výchovno-

vyučovacieho procesu a majú vplyv na jeho priebeh, kvalitu a výsledky, 

- využitie služieb školskej knižnice, športovísk  žiakmi, pedagógmi a zákonnými zástupcami, 

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

KTORÉ SA NA VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ PODIEĽAJÚ 

 
1  Spolupráca so zriaďovateľom: 

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

splniteľné ciele, zabezpečuje plynulú prevádzku. 

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

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

 

2  Spolupráca s radou školy: 

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

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

sa na realizácii úloh, poskytuje pomoc. 

 

3  Spolupráca školy s rodičmi : 

- triedne a plenárne aktívy 

- individuálne konzultácie rodičov a pedagógov 

- účasť rodičov na akciách školy : Deň otvorených dverí, súťaže 

v rámci odborov, športové súťaže, diskusné stretnutia 

Poskytované služby: 

- konzultačno-poradenská činnosť školského psychológa 

a výchovného poradcu žiakom, pedagógom a rodičom, 

- využitie služieb školskej knižnice, športovísk (telocvične 

a tenisových kurtov) žiakmi a pedagógmi, 

- možnosť stravovania žiakov a pedagógov v školskej jedálni. 

 

4  V oblasti spolupráce  školy s inými subjektmi 

- Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, regionálne pracovisko Prešov 

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, ÚPSVaR Sabinov, ÚPSVaR Lipany, obecné úrady 

- Odbor sociálnych služieb MÚ Prešov,  

- KR PZ Prešov, OO PZ Prešov – sever 

- CPPPaP Prešov (psychológovia, špeciálna pedagogička Mgr. Skalková) 

- Klinickí psychológovia / PhDr. Komárová, PhDr. Longaureová, PhDr. Čížek, PhDr. Petrová/ 

- Neurológ / MUDr. Jergová/ , logopéd/ Mgr. Kobulská/ 

- Občianske združenia Návrat, Relevant, Venuša 

- Špecializované pracovisko Trojlístok n. o., Prešov - vytváranie sociálne chráneného priestoru pre   

nízkoprahové aktivity  

- Liga za duševné zdravie, Únia nevidiacich a slabozrakých  Slovenska,  

- Slovenská živnostenská komora Krajská zložka Prešov – spolupráca pri  

       organizovaní  kvalifikačných  skúšok pre živnosti kadernícke a kozmetické služby 
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- PRIMAVERA ANDORRANA, LIBRE MB, GIGI  - kozmetické a vizážistické školenia,  

- REVLON, MON PLATIN, SCHWARZKOPF, VITALITYS, Z-ONE, ELGON, FARMAVITA  - 

kadernícke školenia, kurzy 

- partnerské školy:  

- Střední škola oděvní a služeb Vizovice (ČR) 

- Zespol Szkól Ogólnoksztalcacych i Technicznych w Tarnowie (Pl)   

- Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové (ČR) 

- Střední odborné učilište Hluboš (ČR) 

      

5  Spolupráca SOŠ služieb, Košická so základnými školami: 

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

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

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

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

Fintice, ZŠ Široké, ZŠ Raslavice a ďalšie ZŠ patriace do školského obvodu zriaďovateľa mesta 

Prešov. 

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

škôl - ZŠ Československej armády Prešov, ZŠ Veľký Šariš , Európsky deň rodičov - ZŠ Ľubotice 

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

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

Prešov a Prešovského regiónu a na Dni otvorených dverí PSK. 

- Distribúcia propagačných letákov študijných a učebných odborov školy  na základné školy. 

 

6  Spolupráca SOŠ služieb, Košická 20 v Prešove s vysokými školami: 

- UMB Banská Bystrica - Fakulta prírodných vied, študijný program učiteľstvo praktickej prípravy 

- Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

- Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove 

- TU Košice, Fakulta umení 

- Paneurópska vysoká škola, Bratislava 

- PU v Prešove  - Pedagogická fakulta, študijný program predškolská a elementárna pedagogika, 

Fakulta humanitných a prírodných vied, študijný program učiteľstvo praktickej prípravy, Fakulta 

manažmentu, Fakulta zdravotníckych odborov, Fakulta športu 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH V SOŠ SLUŽIEB V PREŠOVE  

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021  

 

 

 

BOLA PREROKOVANÁ PEDAGOGICKOU RADOU DŇA 07.10.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove 07.10.2021      .............................................. 
                  
                     riaditeľka školy 
 
 



 

STANOVISKO RADY ŠKOLY PRI SOŠS PREŠOV  

K SPRÁVE O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,   

VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH  

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 

 

 

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

 

 

Rada školy pri SOŠ služieb  Prešov na svojom zasadnutí dňa 13.10.2021 sa 

podľa § 3. ods. 2 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ 

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

zariadení vyjadruje k správe za školský rok 2020/2021, ktorú predložila riaditeľka školy 

Ing. Renáta Fedorčíková takto: 

 

 

Rada školy pri SOŠ služieb, Košická 20, Prešov 

 

schvaľuje bez pripomienok 

 

 Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach  

za školský rok 2020/2021   

 

 

 

V Prešove 13.10.2021 

 

 

 

              ........................................ 
  predseda  RŠ 

 

 



 

STANOVISKO ZRIAĎOVATEĽA 

 

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

a podmienkach v SOŠ služieb v Prešove za školský rok 2020/2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa: 
 
   
 .............................................. 
               zriaďovateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  1 x  Stanovisko Rady školy pri SOŠ služieb v Prešove 
    1 x  Správa o hospodárení za rok 2020 
 

 

 

 

 

 

 


