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A. STAV STRATEGICKEJ PROFILÁCIE ŠKOLY 

 

Výchova a vzdelávanie na škole sa v školskom roku 2017/2018 bude uskutočňovať podľa 

štyroch školských vzdelávacích  programov - Hotelová akadémia v odbore 6323 K hotelová 

akadémia, 6323 K hotelová akadémia so športovým zameraním, Gastronomické služby 

v odboroch: 6445 K kuchár a 6444 K čašník, servírka a výchovného programu školského 

internátu. 

 

Medzi najdôležitejšie zámery školy patrí: 

 

- využiť všetky dostupné možnosti na propagáciu školy na verejnosti s cieľom budovať 

pozitívny imidž školy a tým zvyšovať záujem o školu u absolventov základných škôl,  

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

sprístupniť im všetky informačné zdroje, rozvíjať ich schopnosti vyhľadávať, 

vyhodnocovať a využívať pri učení rôzne druhy informácií,  

- mutlikulturálnou výchovou vychovávať žiakov v duchu humanizmu a výchovou k 

ľudským právam  podporovať hodnotu človeka ako ľudského jedinca 

- prepojiť odborné vzdelávanie s odbornou praxou uplatnením dvojúrovňového modelu 

vzdelávacích programov, 

- venovať pozornosť vyučovaniu cudzích jazykov, neustále zlepšovať úroveň jazykových 

kompetencií žiakov, 

- vytvárať podmienky pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami,  

- pripraviť absolventov školy na celoživotné vzdelávanie, 

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

zahraničnými školami. 

 

 

A. 1.   Analýza predchádzajúceho školského roka 2016/2017 
 

Na Hotelovej akadémii v školskom roku 2016/2017 študovalo v 10 triedach  k 15. 09. 2016 249 

žiakov, z toho 155 dievčat a  k 31. 08. 2017 spolu 239 žiakov, z toho 150 dievčat.  

 

 

 

  Prospech k 31. 08. 2017  

 

V študijných odboroch štvorročného a päťročného štúdia: 

 

Spolu PSV % PVD % P % N % 

239 39 16,3 45 18,8 151 63,2 4 1,7 
PSV – prospel s vyznamenaním, PVD – prospel veľmi dobre, P – prospel, N – neprospel 

 

Spolu prospelo 235 žiakov (98,3 %). Zo štyroch neprospievajúcich  žiakov jedna žiačka, 

nepožiadala o opakovanie ročníka, prestúpila na inú SOŠ; dvom žiačkam bolo povolené 

opakovať tretí ročník a jednej žiačke štvrtý ročník štúdia. 

 

Najlepší priemerný prospech zaznamenali triedy: II. AH (1,72), I. AH (1,85), III. AH (2,17). 

Najhorší priemerný prospech zaznamenali triedy: IV. A (2,76), V. AH (2,73), III. A (2,69). 

 

Celkový priemer prospechovej známky za celú školu činí: 2,32 
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Dochádzka  
Počas školského roka  žiaci zameškali spolu 50 815 hodín, čo predstavuje 96,4  zameškaných 

hodín na jedného žiaka v prvom polroku a 115,41 hodín v druhom polroku hodnoteného 

školského roka , z toho neospravedlnených 1 611, čo činí 3,61 h neospravedlnenej absencie na 

jedného žiaka v prvom polroku a 3,1 h v druhom polroku školského roka.  

 

Správanie - Výchovné opatrenia:       

    

Z celkového počtu 239 žiakov bolo udelených: 19 pokarhaní triednym učiteľom a 10 

napomenutie triednym učiteľom, 3 pokarhania RŠ. Celkove na škole bolo 40 znížení známok zo 

správania, v tom  23 žiakov malo zníženú známku na 2. stupeň a 17 žiakov na 3. stupeň.  

 

Tou lepšou stránkou výchovných opatrení, ktorými vyučujúci motivovali žiakov počas školského 

roka boli udelené pochvaly. Celkovo na škole bolo 41 pochvál udelených triednym učiteľom. 

Jedná sa predovšetkým o pochvaly za výborný prospech, dochádzku, reprezentáciu školy a prácu 

v triednom aktíve.  

 
Maturita 2017 

Externá časť MS (EČ) a písomná forma internej časti MS (PFIČ) v školskom roku 2016/2017: 

EČ a PFIČ MS z predmetu slovenský jazyk a literatúra konalo v riadnom termíne 53 žiakov, z toho po 

prvýkrát 53 žiakov končiacich maturitných ročníkov, v tom jedna trieda v odbore 6323 K hotelová akadémia 

a  jedna trieda v odbore 6444 K čašník, servírka a  v odbore 6445 K kuchár. Jedna žiačka, odbor 6444 

K čašník, servírka, z dôvodu prerušenia štúdia s účinnosťou od 03. 11. 2016 bola odhlásená z MS 2017. EČ 

MS úspešne vykonalo 49 žiakov  (92,5 %) a neúspešne 4 žiaci (7,5 %). PFIČ MS vykonali všetci žiaci úspešne. 

Priemerná úspešnosť školy: 45,9 %. 

EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov konalo v riadnom termíne 54 žiakov, z toho po prvýkrát 53 žiakov 

končiacich maturitných ročníkov, v tom  ANJ úroveň B1 v počte 53 žiakov. EČ MS úspešne vykonalo 50 

žiakov  (94,3 %) a neúspešne 3 žiaci (5,7 %). PFIČ MS úspešne vykonalo 51 žiakov  (96,2 %) a neúspešne 2 

žiaci (3,8 %).   

Priemerná úspešnosť školy: 56,3 %. 

Opravnú MS konala jedna žiačka – RUJ úroveň B1. 

 

Praktická časť odbornej zložky (PČOZ) 

PČOZ v odbore hotelová akadémia sa konala 20. apríla 2017; v odboroch kuchár a čašník a servírka v dňoch 

25. – 27. apríla 2017. Všetci žiaci vykonali MS z PČOZ praktickou realizáciou a predvedením komplexnej 

úlohy; úspešne s priemerným prospechom 2,19. 

 

Ústna forma internej časti MS (ÚFIČ) 

UFIČ sa konala v dňoch od 29. mája 2017do 31. mája 2017 s týmito  výsledkami: 

 SJL spolu 53 žiakov s priemerným prospechom 2,72, všetci žiaci boli úspešní 

 ANJ úroveň B1 spolu 53 žiakov s priemerným prospechom 2,98, všetci žiaci boli úspešní 

 TČOZ – teoretická časť odbornej zložky spolu 53 žiakov s priemerným prospechom 2,53, všetci žiaci boli 

úspešní 

 

 

 

B. HLAVNÉ CIELE A ÚLOHY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 

 

Základom plánu práce školy pre školský rok 2017/2018 sú: 

- pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018  

- všeobecne záväzné právne normy a predpisy MŠ VVaŠ 

- organizačný pokyn č. 4/2017 pre riaditeľov a zriaďovateľov stredných škôl pre školský 

rok 2017/18  Okresného úradu v Prešove, odbor školstva 

- národný štandard finančnej gramotnosti 
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- národná stratégia zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti 

- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 

- plány jednotlivých PK, plán environmentálnej výchovy, plán činnosti v oblasti 

protidrogovej  prevencie, plán práce výchovného poradcu, plán práce rozvoja telesnej 

a športovej výchovy   a plán práce Žiackej školskej rady na školský rok 2017/2018, plán 

aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti 

- opatrenia z vnútroškolskej kontroly a hospitačnej činnosti 

- návrhy a podnety triednych učiteľov 

- návrhy rady školy, rodičovského združenia a žiackej školskej rady 

 

 

B. 1. Ciele a úlohy vo výchovno-vzdelávacej oblasti vychádzajúce z POP na školský rok 

2017/2018 

 

V súlade so školským vzdelávacím programom usmerňovanie výchovno-vzdelávacích aktivít 

v školskom roku 2017/2018 budeme realizovať nasledujúcimi krokmi: 

 

 Organizačne pripraviť maturitné skúšky podľa pokynov MŠ VVaŠ, OŠ Okresného úradu 

Prešov a OŠ  PSK. 

 V rámci jednotlivých vyučovacích hodín zvýšenú pozornosť venovať čítaniu 

s porozumením, klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami. 

Formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, systematicky budovať školskú 

knižnicu. Podporovať voľnočasové aktivity žiakov zamerané na jazykovú kultúru – 

recitačné a literárne súťaže, školský časopis. Posilniť témy  zamerané na rozvoj 

európskeho povedomia a občianstva. Suplované hodiny využívať na rozvíjanie čitateľskej 

gramotnosti žiakov. 

 

 Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania čitateľskej 

gramotnosti žiakov,  na získanie multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov, 

v téme koordinácie dobrovoľníckych projektov žiakov. 

 

 V pedagogickom procese rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa, oboznamovať žiakov 

s ich právami a povinnosťami v zmysle tohto dokumetu. 

 

 Dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. 

 

 V spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami realizovať osvetovú 

činnosť na zvýšenie informovanosti žiakov o migrantoch. 

 

 Pri vyučovaní cudzieho jazyka používať moderné učebnice a doplnkové výukové 

prostriedky k nim, aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích 

jazykov a venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadomna rôzne 

štýly učenia sa žiaka. Priebežne sledovať informácie zverejnené na webovom sídle 

Európskeho centra pre moderné jazyky v Grazi (ECML) a zvážiť možnosť participovať v 

medzinárodných projektoch. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorého cieľom je 

upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a 

kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania usporiadať 

rôzne podujatia a aktivity pre žiakov. Zapájať žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho 

dňa jazykov a podporovať tak jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávaniev oblasti jazykov a 

poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy. Organizovať školské kolá olympiád v 
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cudzích jazykoch a zúčastňovať sa vyšších kôl týchto súťaží.  Na hodinách cudzieho jazyka  

sa odporúča používať model Európskeho jazykového portfólia 16+. 

 

 V súlade s Národným akčným plánom prevencie obezity (NAPPO) na roky 2015-2025 

venovať zvýšenú pozornost výchove k zdraviu  a zdravému životnému štýlu. Zapracovať 

témy zdravej výživy a životného štýlu ako súčasť školských osnov – vzdelávanie o 

výžive (oblasť 3.2) a podpora zdraviu prospešných pohybových aktivit (oblasť 3.6) najmä 

do tematických plánov predmetov chémia vo výžive a telesná a športová príprava. 

Podporovať činnosť športových krúžkov na podporu prevencie obezity, telesného a 

duševného zdravia, sprístupniť ihriská a telocvične škôl na športovú činnosť po vyučovaní a 

cez víkendy.  

 

 Prevenciu drogových závislosti, prevenciu rizikového správania žiakov realizovať ako 

integrálnu súčasť výchovnovzdelávacieho procesu pod gesciou CPPPaP. V rámci 

prevencie obchodovania s dievčatami, s deťmi, uskutočňovať besedy s vyškolenými 

psychológmi pedagogicko-psychologických poradní. 

 

 

 Vychádzajúc z cieľov a princípov Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie 

rokov 2012 – 2016 rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov, s dôrazom 

na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú najmä na 

vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie 

povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania.  

 

 žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním 

životného prostredia. Zapájať sa do projektov a súťaží s enviromentálnym zameraním. 

 

 Pri výučbe finančnej gramotnosti klásť dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú 

boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa. Realizovať aktivity schváleného projektu 

Finančná gramotnosť 2017.  

 

 Rozvíjať informačnú a digitálnu gramotnosť a kompetencie žiakov v tejto oblasti. 

 

 Podporovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu škôl a školských zariadení, ich žiakov, 

pedagógov. 

 

 Vyhlasovať aktivity k Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci /28. 

4./, Svetovému dňu nefajčenia /31.5./, Medzinárodnému dňu proti zneužívaniu drog 

a obchodovaniu s drogami /26.6/, Svetovému dňu bez násilia /2.10./, Svetovému dňu 

duševného zdravia /10.10./, Európskemu týždňu boja proti drogám /46. týždeň/ 

a Svetovému dňu prevencie AIDS /1.12./ Pri príležitosti Svetového dňa výživy /16. 10./ 

a Svetového dňa mlieka /3. 5./ vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia 

spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny. 

 

B. 2. Ciele a úlohy pre skvalitnenie práce predmetových komisií: 

 

V školskom roku 2017/2018 budú úlohy pre členov jednotlivých predmetových komisií 

nasledovné: 
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- vychádzajúc zo ŠkVP skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a tvorivým prístupom 

vyučujúcich zvýšiť vedomostnú úroveň žiakov 

- zabezpečiť tok informácií medzi vedením školy a vyučujúcimi - členmi svojich komisií 

- vedúci PK v spolupráci s vyučujúcimi zabezpečia prípravu žiakov na maturitné skúšky 

predložia podnety a návrhy na skvalitnenie práce od členov svojich komisií vedeniu školy 

- kontrolovať realizáciu dohodnutých zásad postupov a úloh členmi komisií 

- podnecovať aktivitu, iniciatívu a  tvorivosť v pedagogickej práci členov predmetových 

komisií 

- zodpovedať za kvalitu a včasnosť plnenia úloh, za úroveň vyučovacích predmetov svojej 

komisie a tiež za jej autoritu  

- presadzovať uplatňovanie základných didaktických zásad členmi svojej komisie vo 

vyučovaní 

- zodpovedať za úroveň plnenia úloh, zakotvených v pláne práce školy členmi svojej komisie 

- zodpovedať za prípravu a realizáciu didaktických testov a učebnými osnovami predpísaných 

písomných prác, ich analýzu a vyhodnotenie na zasadnutiach PK 

- uskutočniť rozbor úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti členov svojej komisie, rozbor 

výsledkov maturitných, záverečných a prijímacích skúšok, prijímať opatrenia na uplatnenie 

takto získaných poznatkov pri skvalitňovaní práce členov komisie 

- dbať na to, aby stav (upravenosť) priestorov, v ktorých sa vyučujú predmety patriace ich 

predmetovej komisii a tiež stav zariadenia týchto priestorov podnecovali v žiakoch zmysel 

pre     poriadok a estetické cítenie 

- spolupracovať s hospodárkou školy pri inovácii odborných učební, pri zabezpečovaní 

prístrojovej techniky i ostatného vybavenia kabinetov a odborných učební. Požiadavky na 

doplnenie či obnovenie vybavenia týchto objektov predkladať včas 

- zodpovedať za propagáciu školy, študijných odborov a zameraní, obsahovej náplne štúdia 

členmi svojej komisie. Usilovať sa o vytváranie pozitívneho obrazu školy v povedomí 

verejnosti 

- nabádať členov svojej komisie k vzájomným hospitáciám a motivovať ich k štúdiu odbornej 

pedagogickej literatúry. Pravidelne hodnotiť odborno-metodickú úroveň vyučovania 

- organizovať účasť žiakov, sledovať a hodnotiť ich prípravu a úspešnosť  pri riešení  úloh, 

olympiád,  SOČ a  iných súťaží.  

- na každom zasadnutí PK sledovať a hodnotiť plnenie časovo tematických plánov a úloh 

vyplývajúcich z pracovného plánu 

- sledovať dodržiavanie zásad klasifikácie a hodnotenia vedomostí žiakov aj využívanie 

učebných pomôcok a didaktickej techniky vo vyučovaní 

- vo vyučovacom procese uplatňovať metódy na rozvíjanie aktivity, samostatnosti a tvorivosti 

žiakov, formovať vlastenecké cítenie, vytvárať pozitívne postoje v oblasti životného štýlu a 

boja proti toxikománii 

- pre členov svojej predmetovej komisie byť príkladom v aktívnom, iniciatívnom, tvorivom a 

presnom plnení svojich pracovných povinností 

- vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím 

IKT a venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií žiakov v tejto oblasti 

- zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do tematických plánov, kontrolovať stav 

a úroveň rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov, výsledky zistení zovšeobecňovať 

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť vo vyučovacom procese 

- činnosť zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na 

monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov a analýzu zistení. 

- ciele kontrolnej činnosti zamerať na zisťovanie využívania odbornej literatúry, dostupných 

učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese. 

Za realizáciu týchto úloh sú zodpovední vedúci PK konkrétnym rozpracovaním do plánov PK. 
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B. 3.  Profilácia študijných a učebných odborov 

 

Štúdium v školskom roku 2017/2018 bude organizované v 9 triedach dennou formou štúdia s 

počtom žiakov 224, z toho 155 dievčat. V školskom roku 2017/2018 nemáme ani jednu triedu 

učebného odboru, všetky triedy sú študijného odboru. 

-

+Trieda 

Odbor č. Počet žiakov Triedny učiteľ Cudzí jazyk č. 

miestnosti z toho 

celkom dievčatá 

I.AH 6323 K 29 18 PaedDr. Kudzej ANJ, NEJ, RUJ 516 

II. A 6445 K 

6444 K 

10 

14 

2 

12 

Mgr. Ivaničová ANJ 110 

II.AH 6323 K 17 15 Ing. Krídlová  ANJ, NEJ 112 

III.A 6445 K 

6444 K 

15 

12 

5 

10 

Ing. Obšitníková ANJ 305 

III. AH 

 

6323 K 27 21 PaedDr. Dubecká.  ANJ, NEJ 503 

IV.A 6445 K 

6444 K 

16 

12 

6 

9 

Ing. Pencáková ANJ, NEJ 309 

IV.AH 6323 K 24 15 Mgr. Dudášová  ANJ, NEJ, RUJ 506 

V.AH 6323 K 24 22 RNDr. Krokkerová ANJ, NEJ, RUJ 101 

V.BH 6323 K 24 20 MVDr. Ďuričková ANJ, NEJ, RUJ 515 

 
 

Študijné odbory: 

6323 K hotelová akadémia 

      6445 K kuchár 

      6444 K čašník , servírka 

 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov: 

 

Študijný odbor: 6323 K hotelová akadémia  

ŠkVP schválený 30. 08. 2013 – s platnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom 

 

Študijný odbor: 6323 K hotelová akadémia so športovým zameraním 

ŠkVP schválený 30. 08. 2013 – s platnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom 

 

Študijný odbor: 6445 K kuchár   

ŠkVP schválený 30. 08. 2013 – s platnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom 

 

Študijný odbor: 6444 K čašník, servírka 

ŠkVP schválený 30. 08. 2013 – s platnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom 
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V školskom roku 2017/2018 žiaci budú vykonávať odborný výcvik a prax v týchto závodoch 

reštauračného a školského stravovania: 

I. Pod vedením učiteľov praxe a MOV  

1. Hotelová akadémia:  a) školská jedáleň – Kimáková, Ing. Balažová, Mišková,  

                                          – Bc. Forró, Bc. Cerula  

b) reštaurácia Siesta – Bc. Forró, Bc. Cerula 

                                                                           – Kimáková, Ing. Balažová, Mišková, 

2. GRANDKER s.r.o. – reštaurácia Hviezda – Mgr. Lojanová, MVDr. Ďuričková,                                                           

3. MS systém s.r.o. – Hotel Karpatia – Mgr. Lojanová, MVDr. Ďuričková, 

4. Marek Dzurko-MARKO - reštaurácia ZERO – Ing. Stanko 

II. Individuálne 

1. LIGI, s.r.o. - Pizza bowling,  

2. DA&VL, s . r .o.  –  reštaurácia CASA ITALIA  

 

Súvislá prax žiakov HA 

 

             1. polrok                                            2. polrok 

II. AH                 –                                 28. 05. –  15. 06. 2018 

III. AH      27. 11. –  08. 12. 2017   22. 05. –  01. 06. 2018 

IV. AH 25. 09. –  06. 10. 2017         28. 05. –  08. 06. 2018 

V. AH      12. 09. –  26. 09. 2017    – 

V. BH      12. 09. –  26. 09. 2017    – 
 

   

B. 4. Práca triednych učiteľov 

 

Triedny učiteľ má dôležité miesto v organizácii a riadení výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Svojím každodenným pedagogickým výkonom v triede sa podieľa na plnení hlavných úloh školy 

a prispieva k jej dobrému menu.  

 

Svoju pedagogickú činnosť triedni učitelia realizujú podľa plánu práce triedneho učiteľa, ktorý 

obsahuje úlohy a ciele vyplývajúce zo zamerania školy, hlavných úloh a cieľov školy na 

príslušný rok, úlohy vyvolané aktuálnym stavom a potrebami triedneho kolektívu. 

 

Účinnosť a úspešnosť práce triedneho učiteľa je podmienená osobným príkladom, jeho 

pozitívnym emocionálnym vzťahom k žiakom a prirodzenou aktivitou. 

Úlohy sú nasledovné: 

 koordinovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v triede – spolupracovať s výchovným 

poradcom, usmerňovať komunikáciu žiakov s ostatnými učiteľmi, majstrami OV, 

vychovávateľmi a s vedením školy 

 sledovať vývoj danej triedy, informovať sa o stave klasifikácie a hodnotenia žiakov 

v triede a získané informácie využíva na motiváciu a povzbudenie žiakov 

 podporovať a usmerňovať rozvíjanie mimoriadneho nadania a talentu žiakov   

 prehlbovať poznatky a právne vedomie žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté 

v medzinárodných dokumentoch Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor 

o právach dieťaťa.  

 intenzívnejšiu pozornosť venovať problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie a monitorovať zmeny v správaní, 

prípadne v celkovom fyzickom a psychickom stave žiaka 
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 viesť besedy s výchovnou poradkyňou, príp. s vyškoleným psychológom na témy: 

šikanovanie v škole, ochrana detí pred sexuálnym zneužívaním , obchodovanie so ženami 

a pod 

 zapojiť žiakov do aktivít: Svetový deň výživy, Svetový deň duševného zdravia, Týždeň 

boja proti stresu, Svetový deň nefajčenia, Európsky deň boja proti drogám, Svetový deň 

prevencie HIV/AIDS, Svetový deň mlieka, Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci  

 v oblasti humanitného vzdelávania a výchovy sústrediť pozornosť na hodnotovú 

orientáciu mladých ľudí, ktoré prispeje k zlepšeniu medziľudských vzťahov  

 osobitnú pozornosť venovať dochádzke na vyučovanie, dochádzku denne sledovať, 

týždenne vyhodnocovať a mesačne konzultovať so zástupkyňou pre teoretické 

vyučovanie 

T: stály                               Z: triedni učitelia 

 zvýšiť výchovné pôsobenie na žiakov a to: sledovať zovňajšok, úpravu, fajčenie, 

vystupovanie v škole, aroganciu, hrubosť, úroveň spoločenskej komunikácie, zdravenie 

T: stály                               Z: triedni učitelia 

 vyhľadávať ohrozených žiakov a zlepšiť prevenciu proti rastúcej kriminalite mládeže, 

odstraňovať prejavy rasizmu 

T: stály    Z: triedni učitelia, výchovný poradca 

 výchovné opatrenia /pochvaly a tresty/ udeľovať uvážlivo v súlade so školským 

poriadkom a klasifikačným poriadkom  

T: podľa termínov polročných          Z: triedni učitelia, všetci vyučujúci 

    klasifikačných porád                  

 vykonávať individuálne pohovory so žiakmi, ktorí konajú v rozpore so školským 

poriadkom 

T: stály                               Z: triedni učitelia, výchovný poradca 

 zvýšenú pozornosť venovať prevencií drogových závislostí, bojovať proti diskriminácii 

a rasovej neznášanlivosti, nabádať na dobré medziľudské vzťahy 

T: stály                               Z: tr. učitelia, Mgr. Kaňuk  

 usporiadať imatrikuláciu prvákov 

T: november 2017                  Z: triedni učitelia 

 zvýšenú pozornosť venovať výchove morálno-vôľových vlastností, viesť žiakov k väčšej 

zodpovednosti za výsledky vlastnej práce, poverovať žiakov triedy úlohami, za ktoré 

budú osobne zodpovední a ktorými si môžu overovať svoje schopnosti  

T: stály                               Z: všetci vyučujúci 

 raz mesačne hodnotiť na triednickej hodine učebnú a pracovnú disciplínu, dodržiavanie 

školského poriadku, poriadok v šatniach, vzťah žiakov k inventáru školy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

T: v texte                             Z: triedni učitelia 

 na základe plánu práce školy, plánu výchovného poradenstva vypracovať plán triedneho 

učiteľa, jeho súčasťou je plán triednických hodín, plán TH zverejniť v každej triede 

 oboznámiť žiakov s vnútorným poriadkom školy a dbať na jeho dodržiavanie  

T: 4. september 2017                  Z: triedni učitelia 

 oboznámiť žiakov s predpismi BOZP a ich dodržiavanie prísne kontrolovať  

T: 4. september 2017                    Z: triedni učitelia, učitelia OP 

 oznámenie o úrazoch a mimoriadnych udalostiach hlásiť riaditeľke školy (zást. 

riaditeľky) a bez zbytočného odkladu zaevidovať do evidencie školských urazov  

T: stály                              Z: pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával dozor   

v čase vzniku úrazu (tr.učiteľ, poprídade iný 

zamestnanec poverený riaditeľkou školy)  
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 vyplniť katalógové listy pre žiakov 1. ročníkov  

T: 28. 09. 2017   Z: triedny učiteľ 1. ročníka 

 odovzdať žiadosti o oslobodenie od povinnej telesnej výchovy do 14. 9. 2017 na 

sekretariát 

T: v texte                            Z: triedni učitelia 

 opraviť podklady pre evidenciu žiakov a menný zoznam zapísať do 18. 9. 2017. Za 

správnosť zápisov v triednej knihe zodpovedá triedny učiteľ. 

 T: v texte                            Z: triedni učitelia 

 

C. Organizácia činností podľa jednotlivých úsekov 

 

C. 1.  Úsek praktického vyučovania 

 

Príprava žiakov na budúce povolanie v odbornej škole je nemysliteľná bez praktického 

vyučovania. V školskom roku 2017/2018 praktické vyučovanie žiakov bude zabezpečované v  

cvičných kuchyniach technológie prípravy pokrmov, techniky obsluhy, v odborných učebniach, 

v penzióne a reštaurácii Siesta a v závodoch verejného stravovania v meste Humenné a jeho 

blízkom okolí podľa učebných plánov jednotlivých študijných odborov. Práca MOV a učiteľov 

praxe bude zameraná na zvyšovanie úrovne vykonávania praxe a odborného výcviku, získavanie 

praktických zručností žiakov pri uplatňovaní nových postupov v technológii prípravy jedál 

a nápojov a používaní moderných foriem obsluhy. Pozornosť bude venovaná všetkým zložkám 

výchovy, správaniu sa a vystupovaniu žiakov nielen na pôde školy, ale aj mimo nej. Každý MOV 

a  učiteľ praxe sa bude pravidelne venovať aj BOZP, hygiene pracoviska v závodoch verejného 

stravovania, v reštaurácii a penzióne Siesta, školskej jedálni a osobnej hygiene žiakov. Vo 

výchovno-vzdelávacom procese učitelia praxe a MOV budú realizovať vzdelávanie a výchovu 

v súlade s platnými školskými vzdelávacími programami študijných odborov.   

 

Pre zabezpečenie skvalitnenia prípravy žiakov na budúce povolanie úlohou všetkých učiteľov a 

MOV bude zameriavať sa aj na splnenie týchto cieľov:  

-  zabezpečiť úvodnú inštruktáž bezpečnostným technikom školy pre žiakov 1. ročníka 

o dodržiavaní  bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

- na praktickom vyučovaní dodržiavať bezpečnosť práce a hygienické predpisy, pracovné 

postupy – systém HACCP. Pred každým použitím zložitých pracovných operácií poučiť žiakov 

ako majú dodržiavať BOZP a urobiť zápis do  zápisníka bezpečnosti práce, 

- v prípade úrazu zistiť jeho príčinu, previesť záznam, ohlásiť ho vedúcemu závodu            

a vedeniu školy a do 24 hodín urobiť zápis so svedkami úrazu 

- praktické vyučovanie vykonávať skupinovou a  individuálnou formou na jednotlivých  

závodoch a podpísať dohody o vykonávaní praxe a odborného výcviku, 

- dbať na správne vystupovaniu žiakov v  komunikácii s  hosťom, nadriadenými pracovníkmi, 

spolupracovníkmi a žiakmi medzi sebou, 

- výchovné opatrenia zamerať na dochádzku žiakov na praktické vyučovanie, vplývať na žiakov 

aby čo najmenej vynechávali dni praxe a odborného výcviku bez vážnych dôvodov, 

- zvýšenú pozornosť venovať nadaným a neprospievajúcim žiakom. Talentovaných             

žiakov pripravovať na odborné gastronomické súťaže 

- podporovať projekt zdravia a zdravého spôsobu života, bojovať proti vzniku             akejkoľvek 

závislosti u žiakov a venovať sa environmentálnej výchove, 

-   vypracovať plán hospitácii a plán kontrol na jednotlivé závody, 

- podľa tematických plánov cvičení technológie prípravy pokrmov, cvičení z techniky obsluhy, 

praxe a  odborného výcviku pripravovať učebné pomôcky, doplniť odborné učebne zariadením 

a potrebným inventárom,  
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-   uplatňovať metódy osobného príkladu a metódy individuálneho prístupu v závislosti od 

potrieb žiakov zaradených do skupín na prax a odborný výcvik, 

- pozornosť venovať čistote a hygiene odborných učební, zabezpečiť pravidelné               

vynášanie a dôkladnú hygienu odpadkov vo všetkých školských zariadeniach, 

- žiakov usmerňovať a viesť k zodpovednosti pri plnení si svojich pracovných úloh, 

k hospodárnemu zaobchádzaniu s  inventárom a  zariadením závodov, k  ochrane zverených 

hodnôt a životného prostredia. 
 

 

 

 

C. 2.  Úsek výchovy mimo vyučovania 

 

V školskom roku 2017/2018 budeme na škole aj naďalej pokračovať v realizácii projektu 

vzdelávacích poukazov. Všetkým žiakom školy boli vydané vzdelávacie poukazy, ktoré mohli 

podľa svojho záujmu uplatniť na našej škole alebo v inej inštitúcii ponúkajúcej záujmové 

aktivity. Bolo  vydaných 225 vzdelávacích poukazov, prijatých 263 vzdelávacích poukazov. Na 

škole bude v tomto školskom roku pracovať 16 záujmových krúžkov pod vedením zamestnancov 

školy. 

 

Názov krúžku Skratka Vedúci útvaru Počet žiakov 

Žiacka školská rada ZSRz Mgr. Hrehová 24 

Krúžok ruského jazyka KRJz PaedDr. Dubecká 19 

Anglický jazyka KAJz Mgr. Dubiaková 9 

Krúžok priateľov pohybu  KPHz  PaedDr. Kudzej 14 

Čitateľský krúžok CITz PaedDr. Štefaničáková 19 

Športový krúžok  SHRz I. PaedDr. Kudzej 24 

Dramatický krúžok DRAz Mgr. Dudášová 12 

Viac ako peniaze VPEz Ing. Macková 9 

Hotelák HVPz Ing. Obšitníková 15 

Gastro GASz Ďuričková 22 

Športovo-šipkársky krúžok SSKz PhDr. Drančák 15 

Tvoríme pre radosť TPRz Mgr. Drančáková 13 

Volejbalový krúžok VLJz Hudáková 12 

Enviromentálny krúžok ENVz Mgr. Karpáčová 16 

Športovo-turistický krúžok STUz Mgr. Mihalič 15 
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Sommeliersky krúžok  SOMz Ing. Pencáková 26 

Spolu:  16   264 /201+63/ 

 
 

 

 

C. 3. Úsek materiálno-technického vybavenia školy 

 

Školský rok 2017/2018 bude zameraný na udržiavanie, ale aj skvalitňovanie materiálnych 

predpokladov pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. 

S prihliadnutím na výšku finančných prostriedkov pridelených škole, z pripravovaných  

projektov a z vlastných prostriedkov plánujeme: 

 

- oplotenie areálu školy 

- vykonávať opravy a udržiavacie práce (maľovanie tried, odborných učební, kabinetov, 

kuchyne, školskej jedálne, chodieb, vestibulu, sociálnych zariadení, postupná výmena       

školského inventáru, udržiavanie budovy školy a telocvične a ich okolia v 

prevádzkyschopnom stave) 

- doplniť nevyhnutný inventár do školskej jedálne 

- dopĺňať učebnice, učebné pomôcky a didaktickú techniku 

- dopĺňať školskú knižnicu odbornou literatúrou 

- zabezpečiť požadované školské tlačivá 

- zabezpečiť starostlivosť o zeleň v areáli školy 

- doplniť potrebný inventár do odborných učební  

- v najvyššej možnej miere zabezpečiť plnenie normatívov materiálno-technického a 

priestorového zabezpečenia pre jednotlivé študijné odbory 

- realizáciu projektu Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie. 

 

 

 

C. 4. Úsek riadiacej činnosti 

 

 dodržiavať plán vnútroškolskej kontroly 

T: podľa plánu Z: riaditeľka školy, zástupcovia RŠ, vedúci zamestnanci 

 dodržiavať pravidelnosť pracovných a pedagogických rád a zasadnutí vedenia školy so 

zápisom a informáciami 

T: stály                                          Z: riaditeľka školy 

 vykonávať pravidelné hospitácie podľa plánu kontrolnej a hospitačnej činnosti 

T: stály                                          Z: zástupcovia pre TV a pre PV 

 

C. 5. Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami 

 

 rozvíjať spoluprácu s rodičovskou radou a radou školy 

T: stály                                  Z: riaditeľka školy 

 naďalej využívať a zapájať do spolupráce neinvestičný fond na podporu rozvoja školy na 

zabezpečenie vybavenia školy nad rámec dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtu PSK 

sponzorskými príspevkami 

T: stály                                  Z: správca neinvestičného fondu a riaditeľka školy 
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 udržiavať a nadväzovať nové formy spolupráce so SOŠ, Úradom Prešovského 

samosprávneho kraja, Okresným úradom v Prešove, miestnou samosprávou, kultúrnymi, 

spoločenskými a telovýchovnými inštitúciami  

T: stály                                  Z: riaditeľka školy 

 

D. ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA A REALIZÁCIA PLÁNOVANÝCH ÚLOH 

 

D. 1. Organizácia školského roka 2017/2018 

 
Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 

(pondelok).  

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).  

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 

(piatok).  

 

 

Prázdniny  

Posledný deň  

vyučovania pred 

začiatkom prázdnin  

Termín prázdnin  
Začiatok vyučovania  

po prázdninách  

jesenné  
27. október 2017 

(piatok)  

30. október –  

31. október 2017 

2. november 2017  

(štvrtok)  

vianočné  

22. december 2017  

(piatok)  

 

23. december 2017  

– 5. január 2018 

8. január 2018 

(pondelok) 

polročné  

 1. február 2018  

(štvrtok) 

 

2. február 2018  

(piatok) 

5. február 2018  

(pondelok)  

jarné  
23. február 2018  

(piatok) 

26. február –  

2. marec 2018 

5. marec 2018 

(pondelok)  

veľkonočné  
28. marec 2018 

(streda) 

29. marec –  

3. apríl 2018 

4. apríl 2018 

(streda) 

letné  
29. jún 2018  

(piatok) 

2. júl –  

31. august 2018 

3. september 2018  

(pondelok) 

 

 

D. 1.1 Maturita 2018 

 

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 

bude v predmetoch:  

a) slovenský jazyk a literatúra dňa 13. marca 2018 (utorok),  

b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk dňa 14. marca 2018(streda),  

c) matematika dňa 15. marca 2018 (štvrtok) 

 

Odbory školstva okresných úradov v sídle kraja určia termíny internej časti maturitnej skúšky 

okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 21. 

mája 2018 do 8. júna 2018.  
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Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 

skúšky bude v termíne 10. – 13. apríla 2018. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé 

predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na základe počtu 

prihlásených žiakov.  

Opravný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 

2017/2018 sa uskutoční v termíne 4. – 7. septembra 2018. 

 

 

D. 2. Pedagogické rady 

 

 

28. 08. 2017- zasadnutie PR 

Otvorenie, organizácia školského roka 2017/ 2018 

 

25. 09. 2017- zasadnutie PR 

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti , jej výsledkoch a podmienkach školy za školský  rok 

2016/2017 

Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2017/2018, štruktúra kariérových pozícií 

Vzdelávacie poukazy, krúžková činnosť 

Plán práce školy na školský rok  2017/2018 

Plán školskej knižnice na školský rok 2017/2018 

Maturita 2018 – základné informácie 

 

13. november 2017 - zasadnutie PR 

Hodnotenie prospechu, správania, dochádzky 

Vstupné previerky žiakov 1. ročníka /vedúci PK / 

Adaptácia žiakov 1. ročníka /výchovná poradkyňa/              

 

 

19. február 2018- zasadnutie PR 

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok šk. roka 2017/2018 

Hodnotenie činnosti PK za 1. polrok šk. roka 2017/2018 /vedúci PK/ 

Príprava EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry, cudzích jazykov  

Príprava praktickej časti odbornej zložky, zadaní a tém ústnej časti maturitných skúšok pre triedy 

V. AH, V. BH, IV. A /vedúci PK, ZR PV/  

Prijímacie skúšky  žiakov 1. ročníka 

 

 16. apríl 2018- zasadnutie PR 

Hodnotenie prospechu, správania, dochádzky 

MS - PČOZ 

  

D. 3. Klasifikačné porady 

 

Programom všetkých klasifikačných porád je zhodnotenie výsledkov v prospechu, správaní a 

dochádzke žiakov. 
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26. január 2018 – Klasifikačná porada za 1. polrok 2017/2018 

Vysvedčenia  za 1. polrok sa vydajú s dátumom 31. januára 2018 

17.  máj 2018 - klasifikačná porada za 2. polrok 2017/2018 pre triedy V. AH,  V. BH, IV. A 

Vysvedčenia sa vydajú s dátumom 18. mája 2018. 

25. jún 2018  - klasifikačná porada za 2. polrok 2017/2018 

Vysvedčenia sa vydajú s dátumom 29. júna 2018. 

Žiaci III. AH a IV. AH ukončia vyučovanie 15. júna 2018 z dôvodu vykonania prázdninovej 

praxe v trvaní dvoch týždňov. 

 

 

 

D. 4. Maturitné skúšky 

 

13. marec 2018 – EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry 

14. marec 2018 – EČ a PFIČ z anglického a ruského jazyka 

15. marec 2018 – EČ  z matematiky 

 

10. apríl 2018 – praktická časť odbornej zložky pre triedu V. AH 

17. apríl 2018 – praktická časť odbornej zložky pre triedu V. BH 

25. – 27. apríl 2018 - praktická časť odbornej zložky pre triedy IV. A 

  

 

 

D. 5. Prijímacie skúšky 

 

Uskutočnia sa podľa § 66 ods.6 a 7 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení v 1. termíne 14. mája 2018 

(pondelok) a v 2. termíne - 17. mája 2018 (štvrtok). V ďalšom termíne 19. júna 2018 (utorok).  

 

D. 6. Kurz ochrany života a zdravia, účelové cvičenia, kurz pohybových aktivít 

 

Účelové cvičenia pre 1. a 2. ročník sa uskutočnia 26.  septembra 2017 a v máji 2018. Kurz 

ochrany života a zdravia sa uskutoční v termíne 19. – 21. september 2017   pre triedy III. AH,  

III. A. Kurz ochrany života a zdravia a účelové cvičenia  zabezpečia učitelia TŠV.  

V mesiacoch marec – jún 2018 sa uskutoční kurz pohybových aktivít pre žiakov II. ročníka.  

 

D. 7. Lyžiarsky kurz 

 

Lyžiarský kurz sa uskutoční v mesiacoch december – marec 2017/2018 pre žiakov 1. ročníka 

                                                  Z: vyučujúci TŠV 

D. 8. Školské slávnosti 

40. výročie školy – 20. 10. 2017                    Z: vedenie školy 

 

Deň otvorených dverí – 16. november 2017 + Nevyužité možnosti ľudovej medicíny – Milada 

Ivanková (Duchovné a hmotné bohatstvo Horného Zemplína)     Z: vedenie školy 

 

Imatrikulácia žiakov 1. ročníka - november 2017   

                                                  Z: triedni učitelia 1. a 3. ročníkov 

Oslava Dňa učiteľov - marec 2018   Z: ZO OZ 
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Vianočná akadémia – december 2017          Z: Mgr. Hrehová 

 

 

D. 9. Vyučujúci v školskom roku 2017/2018 

 

P. č. Meno Trieda Vyučované predmety Počet hodín úväzku 

1.  Dubecká tr. III. AH NEJ, DEJ, RUJ, KRJ 23 

2.  Dubiaková - ANJ, KAJ 22 

3.  Dudášová Dagmar tr. IV.AH SJL, NEJ 22 

4.  Ďuričková tr. V.BH CCJ, TEC, TPP, PRX 22 

5.  Hrehová VP TOB, CTB 22 

6.  Chalachan - NBG  1 

7.  Chudíková RŠ EKO 5 

8.  Ivaničová tr. II.A ANJ, KAJ 23 

9.  Kaňuk - TŠV, OBN, KMM, DEJ, VPD 22 

10.  Karpáčová - ANJ, KAJ 22 

11.  Krídlová tr. II. AH EKO, SAI, HGM, APE, CZH 22 

12.  Krokkerová tr. V.AH ADK, PVY, CHE, PRN, USP 22 

13.  Kudzej tr. I. AH TŠV, SRL, RUJ 22 

14.  Lojanová - TEC, CIV, PRX  12 

15.  Macková - EKO, UCT, HGM, CZH 22 

16.  Moščák ZR PV EKO, HGM 7 

17.  Obšitníková tr. III. A HGM, MKT, UCT, EKO, CZH 22 

18.  Pencáková tr. IV. A CCJ, CTB, TEC, TPP, TOB 22 

19.  Pešta - MAT, CTO, CIV, PVY, INF, 

GOR 
22 

20.  Průša - NBV  3 

21.  Repková ZR TV UCT, EKO 11 

22.  Štefaničáková - SJL, ETV 22 

 

 

Zoznam majstrov odborného výcviku  

 

23. Balážová 

24. Cerula 

25. Forró 

26. Kimaková (do 30. 9. 

2017) 

27. Mišková 

28. Stanko 

 

 

Zoznam vychovávateľov 

 

29. Drančak 

30. Drančaková 

31. Hudáková 

32. Mihalič 
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Zoznam ostatných /nepedagogických/ zamestnancov 

33. Capcarová 

34. Cichá 

35. Cmár 

36. Džupinová 

37. Gergelčíková 

38. Halušková 

39. Kováčová 

40. Lojanová 

41. Mastiľáková 

42. Neupauerová 

43. Oharčáková 

44. Pipáková 

45. Pirošová 

46. Pohlová 

47. Zburová 

 

 

D. 10. Predmetové komisie 

 

Predmetová komisia  spoločenskovedných predmetov a nemeckého jazyka  
(SJL, DEJ, OBN, ETV, NBV, NEJ) 

1. Mgr. Dudášová Dagmar – vedúca 

2. PaedDr. Dubecká Iveta 

3. PaedDr. Ondrej Chalachan, PhD  

4. Mgr. Kaňuk Pavol 

5. Mgr. Průša Adrián 

6. PaedDr. Slávka Štefaničáková 

 

 

Predmetová komisia anglického jazyka 
(ANJ, KAJ)  

1. Mgr. Ivaničová Gabriela – vedúca  

2. Mgr. Karpáčová Daniela 

3. Mgr. Dubiaková Mária 

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov a informatiky 
 (MAT,  INF, CHE) 

1. Mgr. Pešta Pavol - vedúci 

2. RNDr. Krokkerová Mária 

 

Predmetová komisia telesnej výchovy a ruského jazyka 

(RUJ, KRJ, SRL, TŠV) 

1. PaedDr. Kudzej Eugen - vedúci  

2. PaedDr. Dubecká Iveta 

3. Mgr. Kaňuk Pavol  
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Predmetová komisia odborných ekonomických predmetov 

(ADK, CTO, EKO, GOR, HGM, KMM, MKT, PRN, SAI,UCT, CZH, APE,VPD, USP) 

1. Ing. Obšitníková Iveta – vedúca 

2. Ing. Chudíková Mariana 

3. Mgr. Kaňuk Pavol 

4. Ing. Krídlová Monika  

5. RNDr. Krokkerová Mária 

6. Ing. Macková  Mária  

7. Ing. Moščák Juraj 

8. Mgr. Pešta Pavol 

9. Ing. Repková Anna 

 

 

Predmetová  komisia odborných gastronomických predmetov  

(CIV, CCJ, CTB, PVY,  STO, TEC, TOB, TPP, PRX, OVY)  

1. Ing. Pencáková Viera – vedúca 

2. MVDr. Ďuričková Ľudmila 

3. Mgr. Hrehová Gabriela 

4. Mgr. Lojanová Ľubov  

5. RNDr. Krokkerová Mária 

6. Mgr. Pavol Pešta 

7. Ing. Balážová Beáta 

8. Bc. Cerula Radoslav 

9. Bc. Forró Ľubomír 

10. Kimaková Angela 

11. Mišková Darina 

12. Ing. Stanko Róbert 

 

 

D. 11. Ďalšie komisie  

 

D. 11. 1. Centrálna inventarizačná komisia 

1. Ing. Mária Pirošová 

2. Ing. Mária Gergelčíková 

3. Cecília Pipáková 

 

D. 11. 2. Vyraďovacia komisia 

1. Ing. Viera Pencáková 

2. Ing. Mária Gergelčíková 

3. Ing. Mária Pirošová 

 

D. 11. 3. Likvidačná komisia 

1. Ing. Beáta Balážová 

2. Cecília Pipáková 

3. Milan Cmár  

 

D. 11. 4. Škodová komisia 

1. Ing. Iveta Obšitníková 

2. Cecília Pipáková 

2. Ing. Mária Gergelčíková 



 19 

 

 

D. 11. 5. Požiarna komisia 

1. Adrián Bonk  - externe 

2. Bc. Radoslav Cerula 

3. Milan Cmár 

4. Mgr. Miroslava Zburová 

5. Ing. Juraj Moščák 

 

D. 11. 6. Komisia BOZP 

1. Mgr. Ivan Mihalič 

2. PhDr. Dušan Drančák 

3. Bc. Radoslav Cerula 

 

D. 11. 8. Skartačná komisia 

1. Ing. Anna Repková 

2. Mgr. Miroslava Zburová 

3. Mgr. Lenka Capcarová 

 

D. 11. 9. Štipendijná komisia 

1. Ing. Monika Krídlová 

2. Ing. Mária Pirošová 

3. Mgr. Lenka Capcarová 

 

D. 11. 10. Komisia pre prevenciu sociálno-patologických javov, diskriminácie a násilia 

1. Mgr. Pavol Kaňuk  

2. PaedDr. Iveta Dubecká 

3. Mgr. Gabriela Hrehová 

 

D. 11. 11. Komisia pre verejné obstarávanie 

1. Mgr. Jana Cichá 

2. Ing. Mária Pirošová 

3. Ing. Mariana Chudíková 

 

D. 12. Správcovia kabinetov, odborných učební 

 

Telocvičňa     - PaedDr. Kudzej 

Kabinet telesnej výchovy   - PaedDr. Kudzej 

 

Posilňovňa      - PaedDr. Kudzej 

správca šk.ihriska a ihriska pri telocvični - Mgr. Kaňuk 

 

Odborná učebňa prípravy pokrmov I (T: OU-3 GP; 035)  - správkyňa – MVDr. Ďuričková  

Odborná učebňa prípravy pokrmov II (T:OU-4 GP; 036)  - správkyňa – Ing. Pencáková 

 

 

suterén 

sklad školského inventáru   - Ing. Stanko 

sklad Siesta kuchyňa    - vedúci - Bc. Forró 

sklad Siesta obsluha    - vedúca - Ing. Balážová  
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I. poschodie 

kabinet výchovného poradcu           - správkyňa – Mgr. Hrehová 

                                                                 

 

kabinet odborných gastronomických 

predmetov             - správkyňa –   Ing. Pencáková  

                                                                                    

                                                                                     

kabinet odborných ekonomických  

predmetov                          - správkyňa –   Ing. Obšitníková  

                                      - členovia – Ing. Krídlová 

                                                         Ing. Macková 

                                                          

                            

odborná učebňa odborných gastronomických 

predmetov                                 - s správkyňa – Ing. Pencáková 

 

odborná učebňa ADK                     - správkyňa - RNDr. Krokkerová  

 

multimediálna učebňa(103)       - správkyňa – Ing. Obšitníková 

 

učebňa č. 101      - RNDr. Krokkerová 

učebňa č. 110      - Mgr. Ivaničová 

učebňa č. 112      - Ing. Krídlová  

 

Siesta kuchyňa + príručný sklad  - vedúci - Bc. Forró 

Siesta obsluha + príručný sklad  - vedúca - Ing. Balážová 

 

II. poschodie 

zborovňa majstrov                  - správca – Ing. Stanko 

sklad prádla ubytovania   - vedúci – Bc. Cerula 

 

III. poschodie 

Kopírovanie       - správkyňa – Ing. Obšitníková 

                                  

          

kabinet matematiky a informatiky   - správca - Mgr. Pešta 

                                       - členovia – Mgr. Kaňuk 

               Mgr. Lojanová 

                

                       

odborná učebňa výpočtovej techniky I. - správkyňa – Ing. Krídlová 

odborná učebňa výpočtovej techniky II.       – správca – Mgr. Pešta 

 

 

zborovňa                              - správkyňa – PaedDr. Štefaničáková  

učebňa č. 305                                    - Ing. Obšitníková  

učebňa č. 309                                     - Ing. Pencáková  

odborná učebňa-1 ANJ č. 311             - správkyňa - Mgr. Karpáčová 
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IV. poschodie 

odborná učebňa nemeckého jazyka (409) - správkyňa - Mgr. Dudášová  

odborná učebňa anglického jazyka(408) - správkyňa – Mgr. Ivaničová 

učebňa – 2 EP č. 407                                  - Ing. Krídlová 

 

Kabinet SJL a CJ (410)  -    – vedúca  - Mgr. Dudášová  

- členovia  

- Mgr. Karpáčová 

- Mgr. Štefaničáková 

- Mgr. Ivaničová 

- Mgr. Dubiaková 

V. poschodie 

 

odborná učebňa nemeckého jazyka(520)       - správkyňa - PaedDr. Dubecká  

odborná učebňa odborných 

ekonomických predmetov (511)         - správkyňa - Ing. Macková 

učebňa č. 503                                    - PaedDr. Dubecká                                                

učebňa č. 506                                    - Mgr. Dudášová 

učebňa č. 515     - MVDr. Ďuričková 

učebňa č. 516     - PaedDr. Kudzej 

odborná učebňaa RUJ (522)    - správkyňa - PaedDr. Kudzej 

sklad učebníc (509)       - správkyňa – Mgr. Zburová  

 

VI. poschodie 

                                           

školská knižnica         - správkyňa -  Mgr. Zburová  

 

IX. poschodie 

 

odborná učebňa prípravy pokrmov I - správkyňa – Mgr. Hrehová 

odborná učebňa prípravy pokrmov II- správkyňa – Ing. Pencáková 

 

odborná učebňa stolovania                          - správkyňa – Mgr. Hrehová 

 

kabinet odborných gastronomických predmetov – správkyňa – Mgr. Hrehová 

      - členovia   - MVDr. Ďuričková 

       

           

D. 13. Pridelené úlohy a funkcie v škole 
- Koordinátor rodičovského združenia                   - RNDr. Krokkerová 

- Výchovná poradkyňa                           - Mgr.  Hrehová  

- Koordinátor v oblasti  prevencie                      - Mgr. Kaňuk 

- Koordinátor environmentálnej výchovy                 - Mgr. Karpáčová 

- Koordinátor výchovy k manželstvu a  

   rodičovstvu      - Mgr. Hrehová  

- Koordinátor výchovy k ľudským právam  - Mgr. Kaňuk 

- Bezpečnostný technik                  - Mgr. Zburová 

- Školská kronika                       - Ing. Obšitníková 

- Zápisnice z porád                                          - Ing. Macková 
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- Správkyňa školskej knižnice                       - Mgr. Zburová  

- Správkyňa učebníc žiakov              - Mgr. Zburová  

- Správkyňa zborovne     - PaedDr. Štefaničáková 

- Správca posilňovne     - PaedDr. Kudzej 

- Správca telocvične                              - PaedDr. Kudzej 

- Správca ihrísk                                                - Mgr. Kaňuk 

- Poistenie žiakov                      - Ing. Macková 

- CO       - Mgr. Zburová 

- Kopírovanie      - Ing. Obšitníková 

- Zástupca zamestnancov pre BOZP   - Mgr. Mihalič 

 

D. 14. Plánované školské výlety 

 

Školské výlety – sa konajú v mesiaci máj, jún 2018 

 

Školské výlety sa konajú v uvedených mesiacoch pod dozorom triedneho učiteľa. Trvajú najviac 

2 dni školského vyučovania. Pri organizovaní školského výletu určí riaditeľ jedného 

zodpovedného učiteľa na každých 25 žiakov. Ak si to vyžadujú okolnosti, zabezpečí 

pedagogický dozor s väčším počtom osôb.   

  

 

E. VNÚTORNÁ KONTROLA ŠKOLY 

 

Plán vnútornej kontroly školy vychádza z pedagogicko - organizačných pokynov na školský rok 

2017/2018, zo zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v platnom znení, zo správy 

o výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 

2016/2017, revíznych správ, správ kontrolných orgánov, Kolektívnej zmluvy uzatvorenej medzi 

zamestnávateľom a ZOOZ pri HA, pracovného poriadku, školského poriadku, vnútorného 

poriadku ŠI a interných smerníc  školy. 

 

Účinnosť vnútornej kontroly školy v školskom roku 2017/2018 zvýšime analýzou zistení, 

konkrétne formulovanými závermi a kontrolou odstránenia zistených nedostatkov. Vnútornú 

kontrolu školy vykonávajú v rámci náplne práce a ročného cyklu kontroly vedúci zamestnanci 

školy: 

 

- riaditeľka školy 

- zástupkyňa riaditeľky školy pre teoretické vyučovanie 

- zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie 

- vedúca úseku pre TEČ 

- hlavný majster OV 

- vedúci predmetových komisií 

- vedúca školskej jedálne 

- vedúca prevádzky 

 

Vedúci zamestnanci vedú o výkone kontroly záznamy a navzájom svoju činnosť koordinujú. 

 

 

Zameranie kontrolnej činnosti vo výchovno-vzdelávacom procese 

 

a) úroveň rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov 
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b) plnenie ŠVP a ŠkVP školy a Výchovného programu školského internátu  

c) plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, pokynov 

ústredných orgánov štátnej správy, metodických pokynov MŠ SR, Úradu PSK, Okresného 

školského úradu,  a vnútorných smerníc školy 

d) zabezpečenie výchovy k ľudským právam a  dodržiavanie ľudských práv 

e) vytváranie priaznivého multikultúrneho prostredia v škole 

f) usmerňovanie realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, kontrola úloh v oblasti 

výchovného poradenstva a mimoškolských aktivít 

g) posilnenie autonómnosti metodických orgánov a ich participácia na zefektívnení celkovej 

práce školy (skvalitňovanie činnosti učiteľa a monitorovanie úrovne vzdelávacích 

výsledkov žiakov, vykonávanie dôslednej analýzy zistení) 

h) plnenie plánu kontinuálneho vzdelávania 

 

 

Zameranie kontrolnej činnosti v ostatných oblastiach činnosti školy 

a) kontrola stavu a úrovne BOZP, CO, PO, údržba školy, materiálno-technické vybavenie 

školy 

b) realizácia projektov, do ktorých je škola zapojená 

c) vybavovanie a prešetrenie petícií, sťažností, oznámení a podnetov 

d) zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť nakladanie s prostriedkami rozpočtu školy 

a s majetkom školy 

e) dodržiavanie pracovno-právnych a mzdových predpisov 

 

Vnútorná kontrola školy  sa v priebehu školského roku 2017/2018 bude uskutočňovať ako 

sústavná priebežná, ale aj následná kontrolná činnosť, výsledky ktorej sa budú vyhodnocovať 

a prijaté  opatrenia kontrolovať, aby bola zabezpečená spätná väzba.  

 

Vnútornú kontrolu školy  bude vykonávať riaditeľka školy, ktorá špecifické úlohy deleguje na 

vedúcich zamestnancov, hlavne na zástupcov  pre teoretické vyučovanie  a praktické vyučovanie 

a vedúcu úseku pre technicko-ekonomické činnosti, vedúcich predmetových komisií,  výchovnú 

poradkyňu a iných vedúcich zamestnancov podľa náplne práce a ročného cyklu kontroly.  

 

Zásady kontrolnej činnosti: 

1. Zverejniť požiadavky na kvalitu výkonu na každom úseku práce školy v podobe 

otvoreného systému (dokumentácia školy), systém dotvárať spolu so zamestnancami 

školy. 

2. Vnútornú kontrolu školy  koncipovať v rozsahu cieľov a z nich vyplývajúcich úloh 

v ročnom cykle. 

3. Kontrolu a hodnotenie má pociťovať každý jednotlivec a kolektív: 

a. byť vedomý svojej zodpovednosti, 

b.  byť oboznámený s požadovaným výsledkom, 

c.  prijať zodpovednosť za aktivitu a jej výsledky, 

d.  poznať časový rámec, v ktorom bude vnútorná kontrola školy  vykonaná. 

 

Forma kontroly: 

- pedagogická hospitácia 

- vstupné a výstupné previerky 

- kontrola pedagogickej dokumentácie na TV, PV a ŠI 

- rozhovor (riadený, neformálny, individuálny) 

- dotazník, ankety 
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- účasť na zasadnutiach PK 

- prijímanie opatrení 

 

Úsek teoretického a praktického vyučovania: 

- Škola musí vo svojom programe rozpracovať a konkretizovať požiadavky doby: kľúčové 

kompetencie, európsku dimenziu vzdelávania, výučbu cudzích jazykov, výchovu 

k demokratickému občianstvu, k humanizmu, k rešpektovaniu pozitívnych ľudských 

hodnôt, k uznávaniu ľudských práv a slobôd, trvalo udržateľnému rozvoju, výchovu 

k podnikateľským zručnostiam, globálnu kultúrnu gramotnosť, finančnú gramotnosť, 

čitateľskú gramotnosť atď. 

- V zámere školského vzdelávacieho programu rozvíjať u žiakov komunikačné 

a personálne schopnosti, schopnosti tvorivo  a kriticky riešiť problémy a formovať 

občiansku spoločnosť.  

- V zámere výchovného programu školského internátu je zlepšovať výchovno-vzdelávacie 

výsledky, získať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu , rozvoj individuálnych záujmov 

a potrieb, rozvoj komunikačných, sociálnych a kultúrnych kompetencií  žiakov 

ubytovaných v školskom internáte. 

- Na škole skvalitniť prípravu detí v oblasti odbornej prípravy, cudzích jazykov 

a informačných technológií. 

- Nezanedbateľný je odborný  a pedagogický  rast zamestnancov školy. Ich miesto a úloha 

v reformnom procese je kľúčová a nenahraditeľná.  Škola vytvorila štruktúru kariérových 

pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov pre školský 

rok 2017/2018 v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a do 31. 8. 2018 

zrealizuje hodnotenie pedagogických zamestnancov. 

 

Kontrola stavu, úrovne a výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu (kontrola práce učiteľov, 

majstrov a vychovávateľov) bude vykonávaná priamou hospitačnou činnosťou, ktorá bude 

zameraná na: 

- dodržiavanie didaktických zásad s osobitným zameraním na triedy prospechovo slabšie 

- realizácia školských vzdelávacích programov,  učebných osnov, zmien,  úprav 

- využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky 

- využívanie odborných učení 

- dodržiavanie zásad klasifikácie žiakov 

- dodržiavanie psychohygienických zásad na vo výchovno-vzdelávacej práci 

- plnenie plánu práce školy, plánov predmetových komisií, školského poriadku 

a vnútorného poriadku ŠI 

- dodržiavanie bezpečnostných predpisov vo vyučovaní so zreteľom na charakter predmetu 

- aplikácia  zákona  o výchove a vzdelávaní  (školský zákon), zákona o odbornom 

vzdelávaní a zákona o pedagogických zamestnancoch, ako aj ďalších platných zákonov, 

pokynov a smerníc v podmienkach školy a školského internátu 

- príprava žiakov končiacich ročníkov na maturitné skúšky 

- prácu s integrovanými žiakmi, vedenie dokumentácie o žiakoch so ŠVVP 

- koncipovanie a realizácia tematických plánov a riadenie vyučovacieho procesu 

- realizácia nadpredmetovej problematiky environmentálnej výchovy, výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu, rasovej znášanlivosti 

- monitorovanie spolupráce s rodičmi 

- realizácia výchovného programu školského internátu 

- aktivity mimo vyučovania, krúžková činnosť (frekvencia, náplň, účasť žiakov) 

- vedenie pedagogickej dokumentácie 
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- rešpektovanie práv dieťaťa, boj proti šikanovaniu, multikulturálna výchova a výchova 

k ľudským právam 

 

Úsek technicko-ekonomických činností: 

- Školský rok 2017/2018 bude zameraný na udržiavanie, ale  aj skvalitňovanie 

materiálnych predpokladov pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu  

-  udržiavanie budovy školy a jej okolia, udržiavanie zbierok, učebných pomôcok, šetrenie 

majetku, vykonávanie údržby a  opráv vnútorného zariadenia a budovy školy). 

 

Kontrola práce nepedagogických zamestnancov bude zameraná na: 

- hospodárnosť a účelnosť vynakladania prostriedkov školy 

- dodržiavanie čerpania rozpočtu školy 

- dodržiavanie ustanovení príkazných listov predsedu PSK a interných smerníc školy 

- správnosť zaradenia zamestnancov do platových tried, pracovných tried a platových taríf 

- kontrolu prípravy, priebehu a výsledkov procesu inventarizácie majetku a záväzkov 

- kontrolu hygieny, BOZP a PO 

- kontrolu a monitorovanie vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti 

- kontrolu údržby a ochranu majetku školy 

- dodržiavanie HACCP, kontrolu správnej skladby jedálneho lístka a dodržiavania limitu v 

ŠJ   

 

 

Vnútorná kontrola školy – vykonávanie v priebehu roka 

 

 

September: 

 Kontrola rozvrhu hodín a organizácie vyučovania ( ZRŠ pre TV a PV) 

 Kontrola oboznámenia sa s pravidlami BOZP a PO (riaditeľka školy,  ZRŠ pre TV 

a PV,  bezpečnostný technik) 

 Kontrola realizácie Kurzu ochrany života a zdravia (ZRŠ pre TV a PV, vedúci KOŽaZ) 

 Kontrola súvislej praxe žiakov odboru 6323 K hotelová akadémia –  (ZRŠ pre PV) 

 Kontrola triednych kníh (ZRŠ pre TV) 

 Kontrola poučenia žiakov o BOZP a PO (ZRŠ pre TV a PV) 

 Kontrola využitia priestorov, estetizácia tried, propagácia a informovanosť (ZRŠ pre 

TV a PV) 

 Kontrola zapojenia sa  žiakov do mimoškolskej činnosti v rámci vzdelávacích 

poukazov i mimo nich (riaditeľka školy, ZRŠ pre TV a PV) 

 Kontrola  plánov PK (riaditeľka školy, ZRŠ pre TV a PV) 

 Kontrola plánu práce  výchovného poradenstva (riaditeľka školy, ZRŠ pre TV a PV) 

 Kontrola   poskytnutia osobných príplatkov (riaditeľka školy a ZRŠ pre TV a PV) 

 Kontrola uplatňovania Zákona o štátnom jazyku (riaditeľka školy a ZRŠ pre TV a 

PV) 

 Kontrola žiadostí o sociálne štipendium (RŠ, štipendijná komisia)  

 Kontrola žiadostí a návrhov lekára o zaradenie do ZTV a LTV ( riaditeľka školy ) 

 Kontrola spracovania štatistických údajov o počte žiakov, EDUZBER (ZRŠ pre TV 

a PV, vedúca úseku TEČ)  

 Kontrola výkazov o prospechu, správaní a dochádzke žiakov (ZRŠ pre TV) 

 Kontrola prípravy a realizácie účelového cvičenia v prvom a druhom ročníku               

(ZRŠ pre TV ) 

 Kontrola prípravy rodičovského združenia (koordinátor pre RZ) 
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 Kontrola dokumentácie PO a  funkčnosti hasiacich prístrojov  (riaditeľka školy, 

technik PO) 

 

Október: 

 Kontrola prihlášok na maturitné skúšky (ZRŠ pre TV a TU IV. a V.  ročníka) 

 Realizácia plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov  a ďalšieho 

vzdelávania nepedagogických zamestnancov školy (riaditeľka školy, zástupcovia RŠ pre 

TV, PV a vedúca úseku TEČ) 

 Kontrola analýzy vstupných testov (vedúci PK spoločenskovedných predmetov 

a prírodovedných, zástupkyňa pre TV) 

 Koncepcia prípravy na medzinárodnú súťaž barmanov Eurocup,  SOČ, predmetové 

olympiády prípadne iné odborné, vzdelávacie a športové aktivity ( ZRŠ pre TV a PV, 

koordinátori jednotlivých súťaží) 

 Prehodnotenie družobných kontaktov v Sanoku  ( Poľsko),  Užhorod (Ukrajina) 

(riaditeľka školy, zástupcovia RŠ pre TV a PV) 

 Kontrola poriadku a hygieny v učebných priestoroch (ZRŠ pre TV a PV) 

 Kontrola osobných spisov pedagogických i nepedagogických pracovníkov školy 

(riaditeľka školy, zástupcovia RŠ pre TV, PV a vedúca úseku TEČ) 

 Oboznámenie sa s plánom práce žiackej školskej rady (riaditeľka školy, koordinátor pre 

žiacku školskú radu, zástupca študentov) 

 Kontrola pripravenosti na  vykonanie  cvičného požiarneho poplachu (riaditeľka školy, 

technik PO) 

 Kontrola príprav aktivít na oslavy 40. výročia školy (RŠ, ZRŠ pre TV a PV) 

o Kontrola súvislej praxe žiakov odboru 6323 K hotelová akadémia –  (ZRŠ pre 

PV) 

 

 

 

November: 

 Kontrola realizácie Plánu výchovy k ľudským právam (RŠ, ZRŠ pre TV a PV ) 

 Kontrola plnenia povinností pracovníkov podľa ich pracovného zaradenia (riaditeľka 

školy, ZRŠ pre TV a PV, vedúci zamestnanci školy) 

 Kontrola evidencie dochádzky a  využívania pracovného času (riaditeľka školy, 

zástupcovia RŠ) 

 Kontrola dodržiavania racionalizačných opatrení škole, školskej jedálni a školskom 

internáte (RŠ, zástupcovia RŠ pre TV, PV a vedúca úseku TEČ, vedúca ŠJ) 

 Kontrola dochádzky žiakov na TV, prax a OV  (ZRŠ pre TV a PV a triedni učitelia) 

 Kontrola kúrenia, osvetlenia, hygieny (vedúca úseku pre technicko-ekonomické činnosti) 

 Kontrola výchovno – vzdelávacích  výsledkov školy za 1. štvrťrok (riaditeľka školy ZRŠ 

pre TV a PV, triedni učitelia) 

 Kontrola stavu a úrovne využívania výpočtovej techniky (ZRŠ pre TV , vedúci 

odborných učební) 

 Kontrola čerpania sociálneho fondu (vedúca úseku pre TEČ) 

 Kontrola pripravenosti dňa otvorených dverí  pre žiakov základných škôl  (RŠ, ZRŠ pre 

TV a PV) 

 Kontrola súvislej praxe žiakov odboru 6323 K hotelová akadémia –  (ZRŠ pre PV) 
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December: 

 Kontrola dodržiavania klasifikačného poriadku, frekvencia skúšania (riaditeľka školy, 

ZRŠ pre TV a PV, vedúci PK) 

 Kontrola práce jednotlivých PK (ZRŠ pre TV a PV, vedúci PK) 

 Kontrola dodržiavania školského poriadku (ZRŠ pre TV a PV, učitelia poverení dozorom 

na chodbách, triedni učitelia) 

 Kontrola súvislej praxe žiakov odboru 6323 K hotelová akadémia –  (ZRŠ pre PV) 

 Kontrola archivácie dokumentov (riaditeľka školy, ZRŠ pre TV, sekretárka školy) 

 Príprava lyžiarskeho kurzu  (ZRŠ pre TV a poverený vedúci VVLZ) 

 

Január: 

 Kontrola plnenia tematických plánov učiva (ZRŠ pre TV a PV, vedúci PK) 

 Plnenie školského poriadku (ZRŠ pre TV a PV) 

 Kontrola triednickej dokumentácie, dokumentácie na OV a v školskom internáte 

(ZRŠ pre TV a PV, RŠ) 

 Kontrola správy o výsledku hospodárenia školy, rozpočet školy na ďalší rok 

(riaditeľka školy) 

 Prehodnotenie využívania objektov školy, ktoré sú prenajímané (riaditeľka školy, 

zástupcovia RŠ pre TV, PV a vedúca úseku TEČ) 

 Kontrola školskej dochádzky, prospechu, správania (riaditeľka školy, zástupcovia 

RŠ) 

 Stav BOZP, PO, CO – aktuálne doškoľovanie pracovníkov (riaditeľka školy, 

technik BOZP, PO, CO ) 

 

Február: 

 Kontrola výkazu o knižnici (vedúca úseku pre technicko-ekonomické činnosti , 

vedúca knižnice) 

 Kontrola prihlášok na VŠ (riaditeľka školy, výchovná poradkyňa) 

 Kontrola aktualizácie, estetizácie a propagácie v triedach a v objektoch školy – školská 

jedáleň, školský internát (riaditeľka školy, ZRŠ pre TV a PV) 

 Kontrola realizácie medzipredmetových vzťahov (ZRŠ pre TV a PV a vedúci PK) 

 Kontrola vytvárania multikultúrneho prostredia v škole (ZRŠ pre TV a PV) 

 

Marec: 

 Kontrola využívania školskej knižnice žiakmi a učiteľmi (ZRŠ pre TV a PV, vedúca 

knižnice) 

 Kontrola organizácie prijímacích skúšok (riaditeľka školy, prijímacia komisia, rada školy) 

 Kontrola dodržiavania učebných osnov (riaditeľka školy, zástupcovia RŠ pre TV a PV, 

vedúci PK) 

 Kontrola objednávok školských pomôcok, techniky, učebníc (ZRŠ pre TV a PV 

rozpočtárka,  hospodárka školy) 

 Kontrola  prípravy  praktickej maturitnej skúšky  (ZRŠ pre  PV) 

 Kontrola prípravy PFIČ a EČ maturitných skúšok zo SJL, CJ a matematiky (ZRŠ pre TV) 

 Kontrola účasti žiakov ZTV na hodinách  TEV a účasti žiakov na hodinách  voliteľných  

predmetov - úroveň vyučovania (ZRŠ pre TV a PV) 

 Kontrola kritérií a prípravy prijímacích skúšok (riaditeľka školy, prijímacia komisia) 

 

Apríl: 

 Kontrola prípravy ústnej časti maturitných  skúšok (ZRŠ pre TV a PV, vedúci PK) 

 Kontrola prípravy rodičovského združenia (koordinátor RZ) 
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 Kontrola výchovno-vzdelávacích výsledkov školy za tretí štvrťrok (riaditeľka školy, TU) 

 Kontrola čistoty objektov školy, podnety na zlepšenie (ZRŠ pre TV a PV, TU 

a správkyňa budovy) 

 Kontrola zapájania žiakov do aktivít  v oblasti výchovy k ľudským právam (ZRŠ pre TV 

a PV) 

 

Máj: 

 Kontrola dokumentácie a vybavenia CO (vedúci štábu CO, vedúci skladu CO) 

 Kontrola priebehu prijímacieho konania a rozhodnutí o prijatí (riaditeľka školy, 

prijímacia komisia) 

 Kontrola prípravy záverečných exkurzií (ZRŠ pre TV a PV) 

 Kontrola správania, dochádzky a prospechu žiakov končiacich ročníkov (ZRŠ pre TV 

a PV,  TU 4. a 5.  ročníkov) 

 Kontrola pripravenosti dokumentácie na maturitné skúšky (riaditeľka školy, ZRŠ pre TV 

a PV) 

 Kontrola súvislej praxe žiakov odboru 6323 K hotelová akadémia (ZRŠ pre PV) 

 

 

Jún: 

 Odovzdávanie učebníc, ich výmena, odovzdávanie učební a šatní (TU, hospodárka školy, 

správca učebníc) 

 Kontrola súvislej praxe žiakov odboru 6323 K hotelová akadémia – (ZRŠ pre PV) 

 Kontrola prípravy objektov škôl  a ich zabezpečenie počas prázdnin (riaditeľka školy, 

vedúca úseku TEČ, správkyňa budovy) 

 Kontrola pedagogickej dokumentácie všetkých ročníkov a jej uzatváranie (ZRŠ pre TV 

a PV, TU) 

 Príprava odmien pre úspešných žiakov (koordinátor pre RZ, TU) 

 Príprava ukončenia školského roka (ZRŠ pre TV a PV, TU) 

 Kontrola realizácie záverečných exkurzií (ZRŠ pre TV a PV, TU) 

 Kontrola výkazov  maturitných skúšok (riaditeľka školy, zástupkyňa pre TV) 

 Kontrola výsledkov odvolacieho konania (riaditeľka školy, prijímacia komisia) 

 Kontaktovanie sa s rodičmi novoprijatých žiakov so ŠVVP (výchovná poradkyňa) 

 

Júl: 

 Kontrola a uzatvorenie pedagogickej dokumentácie (riaditeľka školy, ZRŠ pre TV, 

zástupca pre PV, TU, vedúci krúžkov) 

 Kontrola správania, dochádzky a prospechu žiakov (riaditeľka školy, ZRŠ pre TV a PV,  

TU ) 

 Archivácia pedagogickej dokumentácie (riaditeľka školy, ZRŠ pre TV a PV sekretárka 

školy) 

 Kontrola realizácie plánu čerpania dovoleniek a rozpis služieb počas prázdnin (riaditeľka 

školy) 

 Kontrola vypísaných dovolenkových lístkov (riaditeľka školy,  zástupcovia RŠ, mzdová 

účtovníčka) 

 Príprava plánu opráv a údržby počas letných prázdnin (riaditeľka školy, vedúca úseku 

TEČ, hospodárka školy) 

 Kontrola plnenia rozpočtu (riaditeľka školy, vedúca úseku TEČ) 

 

August: 
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 Kontrola pripravenosti učební (kmeňové učebne – triedni učitelia, odborné učebne – 

zodpovední učitelia) 

 Kontrola pripravenosti kabinetov, didaktickej techniky, učebných pomôcok, učebníc 

(zodpovední vyučujúci) 

 Kontrola pripravenosti internátu na poskytovanie ubytovania (riaditeľka školy, 

vychovávatelia) 

 Kontrola pripravenosti školskej jedálne na poskytovanie  celodenného stravovania 

(vedúca ÚTEČ, vedúca ŠJ) 

 Kontrola pripravenosti školy v oblasti personálnej na školský rok - zoznamy žiakov tried, 

obsadenie pedagogických a nepedagogických miest, úväzky učiteľov (riaditeľka 

školy, zástupcovia pre TV,  PV a vedúca úseku TEČ) 

 Kontrola pripravenosti teoretického vyučovania,  odborného výcviku  a praxe žiakov, 

činnosti krúžkov, výchovy mimo vyučovania (ZRŠ pre TV a PV) 

 Kontrola spracovania školského vzdelávacieho programu a výchovného programu 

školského internátu  (RŠ) 

 

 

Plán práce školy pre školský rok 2017/2018 bol prerokovaný a vzatý na vedomie na zasadnutí 

pedagogickej rady  dňa  25. 09. 2017 

  

V Humennom     ............................... 

 

 

                                                                    .................................................  

                                                                       Ing. Mariana Chudíková 

                                                                                       riaditeľka  školy 
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Príkoha č. 1 

 

Plán práce PK spoločenskovedných predmetov a nemeckého jazyka 2017/18 

 

Členovia PK spoločenskovedných predmetov a nemeckého jazyka:  (SJL, OBN, DEJ, NBV, 

ETV, NEJ ) 

 

1.   PaedDr. Iveta Dubecká /DEJ, NEJ/ 

2.   Mgr. Dagmar Dudášová /SJL, NEJ/ 

3.   Mgr. Pavol Kaňuk /OBN/ 

4.   PaedDr. Slávka Štefaničáková /SJL, ETV/ 

5.   PaedDr. Ondrej Chalachan /NBV/ 

6.   Mgr. Adrián Průša /NBV/ 

 

Hlavné úlohy 

    PK spoločenskovedných predmetov bude v šk. roku 2017/2018 pracovať podľa vlastného 

plánu práce činnosti vypracovaného v súlade s plánom práce školy. Zasadnutia PK sa uskutočnia 

šesťkrát v roku, v prípade potreby aj viackrát.  

 

    Členovia PK sa vo svojej práci zamerajú na plnenie nasledujúcich úloh : 

 

 

1. Pokračovať v plnení úloh vyplývajúcich z  Koncepcie environmentálnej výchovy 

a vzdelávania schválenej uznesením vlády SR č. 846/1997. 

2. Pri akciách poriadaných školou a na vyučovaní dodržiavať BOZP. 

3. Podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia 

v súlade so závermi a odporúčaniami 3. Národnej konferencie škôl podporujúcich 

zdravie. 

4. V rámci výchovy a vzdelávania v duchu Dekády OSN výchovy k ľudským právam 

venovať intenzívnu pozornosť problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie. 

5. V zmysle politiky a stratégie informatizácie spoločnosti zavádzať moderné informačné 

technológie do jednotlivých predmetov. 

6. Vyhlasovať aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňa zdravia, Svetovému dňu 

duševného zdravia, Týždňa boja proti stresu, Svetovému dňu nefajčiarov, Európskemu 

týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS, Európskemu týždňu 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Medzinárodnému dňu mieru. 

7. Zapojiť čo najviac žiakov do mimoškolskej činnosti v rôznych záujmových krúžkoch. 

8. Na základe nového dokumentu prijatého Radou Európy v roku 2001 venovať zvýšenú 

pozornosť príprave žiakov na novú maturitnú skúšku, zjednotiť kritériá hodnotenia 

a dosiahnutie objektivity maturitnej skúšky. 

9. Zapájať žiakov do súťaží a SOČ. 

10. Vo všetkých vyučovacích predmetoch využívať rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

prostredníctvom čítania s porozumením. 
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Konkrétne úlohy 

 

        

     Vyučujúci spoločenskovedných predmetov sa na vyučovacích hodinách zamerajú na 

konkrétne úlohy vychádzajúce z učebných osnov a pedagogicko-organizačných pokynov pre 

školský rok 2017/2018.  

     Hlavnou prioritou vyučujúcich SJL bude posilniť postavenie tohto predmetu, pretože 

ovládanie štátneho jazyka je predpokladom k zvládnutiu ostatných predmetov. Je potrebné klásť 

dôraz na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť 

a schopnosť argumentovať.  

     Všetci vyučujúci spoločenskovedných predmetov budú klásť na vyučovacích hodinách väčší 

dôraz na rozvíjanie abstraktného, logického a tvorivého myslenia a obmedzia memorovanie 

žiakov pri získavaní nových poznatkov. 

 

1. Upevňovať v žiakoch národné povedomie, lásku k vlasti a hrdosť k slovenskému národu. 

     T: stály                                                        Z: vyučujúci SJL, DEJ, OBN 

2. Na hodinách OBN, ETV a NBV prehlbovať poznatky v oblasti ľudských práv             a slobôd 

vychádzajúc z dokumentov Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd a Dohovore o právach 

dieťaťa, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu v súlade 

s Chartou základných ľudských práv. 

     T: stály                                                        Z: vyučujúci OBN, ETV, NBV 

3.  Viesť žiakov k uplatňovaniu duchovných hodnôt v živote človeka. 

     T: stály                                                        Z: vyučujúci NBV, ETV 

4. Na hodinách OBN a  DEJ využívať formu referátu na prehĺbenie vedomostí a získanie 

všeobecného prehľadu o udalostiach doma i vo svete. 

     T: stály                                                        Z: vyučujúci OBN, DEJ 

5. Na hodinách SJL a NEJ využívať knižný fond školskej knižnice – práca so slovníkmi 

a umeleckou literatúrou. 

     T: priebežne                                                Z: všetci vyučujúci 

6.   Zapojiť sa do celoslovenského projektu pre SŠ – Záložka do knihy spája slovenské školy. 

     T: september                                                Z: PaedDr. Štefaničáková 
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7. V spolupráci so školskou knižnicou povzbudzovať talentovaných žiakov  k čítaniu 

originálnych umeleckých textov. 

     T: stály                                                        Z: vyučujúce NEJ 

8. V záujme skvalitňovania jazykovej prípravy aj naďalej motivovať žiakov rôznymi formami 

k intenzívnejšiemu štúdiu NEJ, okrem iného pritom využiť aj možnosť zahraničnej praxe vo 

Švajčiarsku. 

      T: stály                                                       Z: vyučujúce NEJ 

9. Uplatňovať diferencované vyučovanie vzhľadom na rozdielnu úroveň jazykovej prípravy 

žiakov. 

       T: stály                                                      Z: vyučujúce NEJ 

10. Pripravovať žiakov s výbornými jazykovými znalosťami na jazykové súťaže a olympiády 

    s využitím  knižného fondu školskej knižnice.             

       T: stály                                                      Z: vyučujúce NEJ 

11. Vyhotoviť vstupné testy zo SJL. 

       T: september                                              Z: PaedDr. Štefaničáková 

12. Zabezpečiť návštevu Vihorlatskej knižnice  v Humennom pre žiakov 1. ročníka.  

       T: október                                                  Z: PaedDr. Štefaničáková 

13. Podľa záujmu žiakov zorganizovať návštevu divadelného predstavenia v KE/ PO. 

       T: november                                              Z: PaedDr. Štefaničáková, Mgr. Dudášová 

14. Pre žiakov 1. roč. zorganizovať návštevu Vihorlatského múzea. 

       T: október                                                  Z: PaedDr. Dubecká   

15. Žiakov 5. ročníka zapojiť do súťaže v príprave na maturitnú skúšku. 

       T: november                                              Z: Mgr. Dudášová                              

16. Pripraviť besedu s psychológom. 

       T: november                                              Z: Mgr. Kaňuk   

17. V rámci ETV pripraviť projekt  ku Dňu študentstva.            

       T: november                                             Z: PaedDr. Štefaničáková 

18. Pripraviť školské kolo Olympiády ľudských práv. 

       T: december                                              Z: Mgr. Kaňuk  

19. Zúčastniť sa na recitačných súťažiach podľa ponúk a záujmu žiakov.                                                                                                                               

       T: priebežne                                              Z: Mgr. Dudášová                                  

20. Pre žiakov 3. ročníka pripraviť súťaž v preklade odborného textu z NEJ. 

       T: február                                                   Z: PaedDr. Dubecká  

21. V spolupráci s Vihorlatskou a školskou knižnicou pripraviť projekt o knihe. 
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       T: marec                                                     Z: PaedDr. Štefaničáková, Mgr. Dudášová  

22. Zorganizovať návštevu galérie pre žiakov 2. ročníka. 

       T: apríl                                                       Z: Mgr. Kaňuk   

23. Pripraviť exkurziu do Múzea SNP v BB. 

      T: máj, jún                                                   Z: PaedDr. Dubecká, Mgr. Kaňuk                                                                                                                                                                                        

24. Pre končiace ročníky pripraviť slávnosť odovzdávania maturitných vysvedčení. 

       T: jún                                                          Z: Mgr. Dudášová  

25. V súlade s plánom práce školy realizovať zasadnutia PK. Na každom zasadnutí PK sledovať 

a hodnotiť plnenie úloh vyplývajúcich z časovo-tematických plánov, zaoberať sa výchovnými 

problémami žiakov, hodnotením ich vedomostí.  

       T: podľa plánu PK                                      Z: Mgr.Dudášová  

 

Krúžky: Čitateľský krúžok – PaedDr. Štefaničáková 

                Dramatický krúžok – Mgr. Dudášová 

 

Poznámka 

1. V nevyhnutných prípadoch z dôvodov metodických, organizačných, PNS, štátnych sviatkov, 

školských akcií či iných nepredvídaných okolností sú počas školského roka prípustné zmeny 

v tematických plánoch (zmena poradia hodín, preloženie kontrolnej písomnej práce, spojenie 

obsahu dvoch hodín a pod.). Spájanie dvoch vyučovacích hodín sa zapíše do triednej knihy 

k jednému dátumu podľa poradia v tematickom pláne. 

 

2. Všetky prijaté pripomienky a doplňujúce návrhy k plánu práce PK budú uvedené 

v zápisniciach zo zasadnutí PK. 

 

Interný predpis hodnotenia spoločenskovedných predmetov /SJL, OBN, DEJ, NEJ, KNJ/ 

 

1. Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa bude riadiť Metodickým pokynom č. 22/2011. Pri 

jednohodinovej dotácii ohodnotí vyučujúci žiaka minimálne dvoma, pri dvojhodinovej troma, pri 

trojhodinovej štyrmi známkami. Minimálne jedna zámka bude za ústnu odpoveď. Vyučujúci 

hodnotí verejne pred triedou, svoje hodnotenie stručne zdôvodní. 

2. Predmetom klasifikácie  v predmete SJL sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v jazykovej, 

slohovej a literárnej zložke. Hodnotí sa: 

- schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, 

- obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t. j. rozsah slovnej zásoby, 

- gramatická správnosť, štylistická pôsobivosť, stupeň rečovej pohotovosti, 

- miera tvorivosti a celková vzdelanosť a kultúrnosť. 

Váha známok: 

    a/ najvyššia hodnota známky (v1 = 10) – test z tematického celku, ústna odpoveď, 

    b/ stredná hodnota známky (v2 = 7) – kontrolná slohová práca, diktáty, 

    c/ najnižšia hodnota známky (v3 = 4)  - priebežná písomná práca, aktivita, projekty, domáce 

úlohy. 
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Výslednú známku žiaka určí vyučujúci podľa vzorca: z = z1.v1+z2.v2+....+zn.vn 

                                                                                                    v1+v2+.....+vn 

 n – počet známok                v1 – váha 1. známky (10) 

 z1 – 1. známka                    v2 – váha 2. známky (7) 

 z2 – 2. známka                    v3 – váha 3. známky (4) 

Hodnotenie písomných kontrolných prác a testov, diktátov     

Známka Počet bodov Počet % Počet chýb 

1 20 - 18 100 - 90 0 – 1 

2 17 - 15 89 - 75 2 – 3 

3 14 -10 74 - 50 4 – 6 

4 9 - 6 49 - 30 7 – 9 

5 5 -0 29 10 

 

V predmete OBN sa hodnotí: 

- celistvosť, presnosť, kvalita, rozsah získaných zručností, 

- schopnosť uplatňovať osvojené poznatky pri výklade spoločenských javov, 

- aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne, 

- schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, schopnosť samostatnej práce 

a spolupráce. 

Váha známok: 

    a/ najvyššia hodnota známky (v1 = 10) – test z tematického celku, ústna odpoveď, 

    b/ stredná hodnota známky (v2 = 7) – priebežná písomná práca, 

    c/ najnižšia hodnota známky (v3 = 4)  - olympiáda ĽP, projekty, domáce úlohy. 

Výslednú známku žiaka určí vyučujúci podľa vzorca: z = z1.v1+z2.v2+....+zn.vn 

                                                                                                    v1+v2+.....+vn 

 n – počet známok                v1 – váha 1. známky (10) 

 z1 – 1. známka                    v2 – váha 2. známky (7) 

 z2 – 2. známka                    v3 – váha 3. známky (4) 

Hodnotenie písomných prác a testov  

Známka Počet bodov Počet % 

1 20 - 18 100 - 90 

2 17 - 15 89 - 75 

3 14 -10 74 - 50 

4 9 - 6 49 - 30 

5 5 -0 29 

 

V predmete DEJ sa hodnotí: 

- schopnosť získať,  spracovať a prezentovať vedomosti, 

- schopnosť porozumieť  spoločenským javom, 

- schopnosť zaujať vlastné stanovisko. 

Váha známok: 

    a/ najvyššia hodnota známky (v1 = 10) – ústna odpoveď, 

    b/ stredná hodnota známky (v2 = 7) – písomná práca, 

    c/ najnižšia hodnota známky (v3 = 4)  - projekty, domáce úlohy. 

Výslednú známku žiaka určí vyučujúci podľa vzorca: z = z1.v1+z2.v2+....+zn.vn 
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                                                                                                    v1+v2+.....+vn 

 n – počet známok                v1 – váha 1. známky (10) 

 z1 – 1. známka                    v2 – váha 2. známky (7) 

 z2 – 2. známka                    v3 – váha 3. známky (4) 

Hodnotenie písomných prác a testov  

Známka Počet bodov Počet % 

1 20 - 18 100 - 90 

2 17 - 15 89 - 75 

3 14 -10 74 - 50 

4 9 - 6 49 - 30 

5 5 - 0 29 

 

 

V predmete NEJ a KNJ 

1. Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa bude riadiť Metodickým pokynom č. 22/2011. Pri 

jednohodinovej dotácii ohodnotí vyučujúci žiaka minimálne dvoma, pri dvojhodinovej troma, pri 

trojhodinovej alebo štvorhodinovej štyrmi známkami. Minimálne jedna zámka bude za ústnu 

odpoveď. Vyučujúci hodnotí verejne pred triedou, svoje hodnotenie stručne zdôvodní. 

2. Predmetom klasifikácie  v predmete NEJ sú výsledky, ktoré žiak dosiahol vo využívaní 

základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav 

a rozhovory. Pri hodnotení sa berú do úvahy tieto aspekty: 

- obsahová primeranosť 

- plynulosť vyjadrovania 

- jazyková správnosť a celková štruktúra odpovede 

3. Váha známok: 

    a/ najvyššia hodnota známky (v1 = 10) – test z tematického celku, ústna odpoveď 

    b/ stredná hodnota známky (v2 = 7) – kontrolná slohová práca 

    c/ najnižšia hodnota známky (v3 = 4)  - priebežná písomná práca, aktivita, projekty,  domáce 

úlohy. 

Výslednú známku žiaka určí vyučujúci podľa vzorca: z = z1.v1+z2.v2+....+zn.vn 

                                                                                                    v1+v2+.....+vn 

 n – počet známok                v1 – váha 1. známky (10) 

 z1 – 1. známka                    v2 – váha 2. známky (7) 

 z2 – 2. známka                    v3 – váha 3. známky (4) 

 

Hodnotenie písomných kontrolných prác a testov /ako vo vyššie uvedenej tabuľke/.    

Časový plán zasadnutí PK : 

 

 A u g u s t : 

1.  Schválenie úloh jednotlivých členov PK 

2.  Príprava plánu práce PK 

3.  Príprava tematických plánov 

4.  Rôzne 
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S e p t e m b e r : 

1.  Schválenie tematických plánov 

2.  Schválenie plánu práce PK 

3.  Príprava vstupných testov zo SJL 

4.  Rôzne 

 

 

 

N o v e m b e r : 

1.  Kontrola plnenia úloh 

2.  Kontrola plnenia tematických plánov 

3.  Výchovno-vyučovacie výsledky za 1. štvrťrok školského roka  

4.  Rôzne 

 

F e b r u á r : 

1.  Kontrola plnenia úloh 

2.  Kontrola plnenia tematických plánov 

3.  Príprava MS zo SJL 

4.  Rôzne 

 

A p r í l : 

1.  Kontrola plnenia úloh 

2.  Kontrola plnenia tematických plánov 

3.  Výchovno – vzdelávacie výsledky za 3. štvrťrok školského roka  

4.  Rôzne  

 

J ú n:  

1.  Plnenie tematických plánov v školskom roku  

2.  Zhodnotenie priebehu a výsledkov MS 

3.  Výchovno – vyučovacie výsledky  

4.  Zhodnotenie práce členov PK 

5.  Rôzne 
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Príloha č. 2 

Plán práce predmetovej komisie anglického jazyka 

 

Predmetová komisia anglického jazyka bude v školskom roku 2017/2018 pracovať v tomto 

zložení:  

Vedúci PK:      Mgr. Gabriela Ivaničová 

Členovia PK:   Mgr. Mária Dubiaková           

               Mgr. Daniela Karpáčová   

                          

       

Konkrétne úlohy členov PK ANJ 

Konkrétne úlohy jednotlivých členov PK ANJ budú realizované v rámci pedagogicko-

organizačných pokynov pre šk. r.: 2017/2018 a plánu práce PK ANJ. 

1. Venovať dôslednú pozornosť vyučovaniu moderných cudzích jazykov so zameraním na 

komunikatívnu zručnosť a odbornú terminológiu. Zefektívniť komunikatívnu činnosť na 

hodinách formou hier, dialógov, situačných scénok a podobne s využitím lexiky, 

odbornej frazeológie. 

T: stály                                            Z: vyučujúci ANJ 

 

2. Uplatňovať diferencované vyučovanie vzhľadom na rôznu úroveň jazyka v jednotlivých 

odboroch. 

T: stály                                             Z: vyučujúci ANJ 

 

3. Zúčastňovať sa na školeniach poriadaných MPC v Prešove , využívať cudzojazyčné 

odborné materiály. 

T: stály                                             Z: vyučujúci ANJ 

 

4. Poverovať žiakov konkrétnymi úlohami, viesť ich k samostatnosti a zodpovednosti. 

T: stály                                             Z: vyučujúci ANJ 

 

5. Žiakom s vynikajúcimi jazykovými znalosťami venovať zvýšenú pozornosť, zamerať sa 

na jazykové súťaže a olympiády. 

          T: stály                                            Z: vyučujúci ANJ 

 

6. Pripraviť vstupné testy pre žiakov prvých ročníkov. 

T: september                                    Z: Mgr. Ivaničová 

    Mgr. Dubiaková 
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7. Zúčastniť sa divadelného predstavenia v anglickom jazyku v Humennom.  

T: október-apríl            Z: vyučujúci ANJ     

                                             

8. Pripraviť medziročníkovú súťaž Projekt na danú tému. 

T: november                                   Z: vyučujúci ANJ 

 

9.  Zorganizovať školské kolo olympiády v ANJ. 

T: december                                   Z: Vyučujúci ANJ 

 

10.  Zorganizovať medziročníkovú súťaž v aktívnom preklade. 

T: január                                       Z: vyučujúci ANJ 

 

11.  Pripravovať nástenné noviny na 3. poschodí. 

T: priebežne                                  Z: vyučujúci ANJ 

 

12.  Využívať so žiakmi cudzojazyčné jazykové programy v učebni výpočtovej techniky. 

T: priebežne                                  Z: vyučujúci ANJ 

 

13.  Podľa finančných možností dopĺňať knižnicu anglickou literatúrou. 

T: stály                                         Z: Mgr. Ivaničová 

 

14.  Vyučujúce anglického jazyka budú zapájať žiakov do tvorivých aktivít v rámci 

Európskeho dňa jazykov a podporovať tak jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v 

oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy. Cieľom Európskeho 

dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, 

jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného 

vzdelávania. 

T: september                                                             Z: vyučujúci ANJ 

 

15.  Učitelia anglického jazyka budú priebežne sledovať informácie na webovom sídle ŠPÚ, 

na ktorom sú zverejnené odborné články a publikácie, napr. aj slovenské preklady 

odborných publikácií ECML: http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-

metodikypublikacie-odborne-informacie/publikacie. 

T: stály                                                                     Z: vyučujúci ANJ
 

 

Interný predpis hodnotenia anglického jazyka 

 

1. Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa bude riadiť Metodickým pokynom č. 22/2011. Pri 

jednohodinovej dotácii ohodnotí vyučujúci žiaka minimálne dvoma, pri dvojhodinovej troma, pri 

trojhodinovej štyrmi známkami a pri štvorhodinovej piatimi známkami. Minimálne jedna známka 

bude za ústnu odpoveď. Vyučujúci hodnotí verejne pred triedou, svoje hodnotenie stručne 

zdôvodní. 

2. Predmetom klasifikácie  v predmete ANJ sú výsledky, ktoré žiak dosiahol vo využívaní 

základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav 

a rozhovory. Pri hodnotení sa berú do úvahy tieto aspekty: 
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- obsahová primeranosť 

- plynulosť vyjadrovania 

- jazyková správnosť a celková štruktúra odpovede 

3. Váha známok: 

    a/ najvyššia hodnota známky (v1 = 10) – test z tematického celku, ústna odpoveď 

    b/ stredná hodnota známky (v2 = 7) – kontrolná slohová práca 

    c/ najnižšia hodnota známky (v3 = 4)  - priebežná písomná práca, aktivita, projekty, domáce 

úlohy. 

Výslednú známku žiaka určí vyučujúci podľa vzorca: z = z1.v1+z2.v2+....+zn.vn 

                                                                                                    v1+v2+.....+vn 

 n – počet známok                v1 – váha 1. známky (10) 

 z1 – 1. známka                    v2 – váha 2. známky (7) 

 z2 – 2. známka                    v3 – váha 3. známky (4) 

 

Hodnotenie písomných kontrolných prác a testov     

Známka Počet bodov Počet % 

1 20 - 18 100 - 90 

2 17 - 15 89 - 75 

3 14 -10 74 - 50 

4 9 - 6 49 - 30 

5 5 -0 29 

 

 

Časový plán zasadnutí PK ANJ 

August 

1. Návrh na vypracovanie plánu práce PK a schválenie plánu práce 

2. Príprava a schválenie tematických plánov 

3. Jazykové krúžky do 31.8.2017 

4. Príprava vstupných testov 

5. Rôzne 

September 

1. Jazykové krúžky 

2. Kontrola tematických plánov 

3. Vyhodnotenie vstupných testov 

4. Príprava návštevy divadelného predstavenia 

5. Rôzne 

November 

1. Príprava medziročníkovej súťaže v aktívnom preklade 

2. Kontrola plnenia úloh PK 
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3. Kontrola plnenia tematických plánov 

4. Výchovno-vyučovacie výsledky v ANJ za 1. štvrťrok 

5. Príprava školského kola olympiády 

6. Rôzne 

Február 

1. Príprava medziročníkovej súťaže Projekt 

2. Kontrola plnenia úloh PK 

3. Vyhodnotenie školského kola olympiády 

4. Vyhodnotenie medziročníkovej súťaže  v aktívnom preklade 

5. Kontrola plnenia tematických plánov 

6. Výchovno-vyučovacie výsledky za 1. polrok 

7. Príprava a schválenie maturitných tém 

8. Rôzne 

Apríl 

1. Kontrola a plnenie tematických plánov 

2. Kontrola a plnenie úloh PK  

3. Výchovno-vzdelávacie výsledky za 3. štvrťrok školského roka 

4. Rôzne 

Jún 

1. Plnenie tematických plánov za šk. r. 2017/2018 

2. Zhodnotenie priebehu a výsledkov maturitných skúšok 

3. Výchovno-vyučovacie výsledky za šk. r.: 2017/2018 

4. Zhodnotenie práce členov PK 

5. Rôzne 

Poznámka 

1. V nevyhnutných prípadoch z dôvodov metodických, organizačných, PNS, štátnych  

sviatkov, školských akcií či iných nepredvídaných okolností sú počas školského roka 

prípustné zmeny v tematických plánoch / zmena poradia hodín, preloženie školskej písomnej 

práce, spojenie obsahu dvoch hodín a pod./  Spájanie dvoch vyučovacích hodín sa zapíše do 

triednej knihy k jednému dátumu podľa poradia v tematickom pláne. 

2. Všetky prijaté pripomienky a doplňujúce návrhy k plánu práce PK budú uvedené v zápisnici 

z prvého zasadnutia PK . 

3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa bude riadiť podľa Metodického  pokynu č. 22/2011. 
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Príloha č. 3 

Plán práce predmetovej komisie telesnej výchovy a ruského jazyka 

 
 

Zloženie PK telesnej výchovy a ruského jazyka :  PaedDr. Iveta Dubecká                                                                                                                                        

                                                                                    Mgr. Pavol Kaňuk 

                                                              Vedúci PK:  PaedDr. Eugen Kudzej 

 

Plán zasadnutí PK : august, september, november, január, apríl, jún.  

                                                       

Telesná výchova a šport v duchu gréckej kalokagatie dáva všetky predpoklady na pevné zdravie 

a dobrý psychický vývoj cvičencov. Preto hlavnou úlohou práce na úseku telesnej výchovy 

a športu pre školský rok 2017 / 2018 je predovšetkým podporovať harmonický, telesný i duševný 

rozvoj žiakov, upevňovať ich fyzické i psychické zdravie. Skvalitniť koordináciu riadenia 

telesnej výchovy na škole a v maximálnej miere využívať poskytované materiálne a organizačné 

zabezpečenie telesnej výchovy na škole. Tieto úlohy nám zároveň pomôžu naplniť aj hlavné 

ciele, ktorými sú rozvoj motorických schopností a pohybových zručností, skvalitnenie 

všeobecných a teoretických poznatkov z telesnej kultúry a športu, aktívne zapojenie žiakov do 

ponúkaných pohybových aktivít organizovaných školou a tým budovať a stabilizovať kladný 

postoj k telesnej výchove. 

Ruský jazyk patrí svojou históriou, politickou akceptáciou na pôde OSN i rozsahom používania 

do skupiny svetových jazykov .Vzhľadom na svoju kultúrnu blízkosť a ekonomický význam sa 

opäť stáva jazykom, ktorým sa dokážu žiaci dorozumieť na celom svete a preto je hlavnou 

úlohou tejto PK zabezpečiť jeho odborné a kvalitné vyučovanie na tejto škole. Cieľmi výučby sú 

dosiahnuť kvalitné  všeobecné i odborné komunikatívne znalosti a zručnosti a oboznámenie sa 

s rusky hovoriacim kultúrnym prostredím.    

Plán úloh PK telesnej výchovy a ruského jazyka 

Vyučujúci telesnej výchovy a ruského jazyka sa na vyučovacích hodinách zamerajú na konkrétne 

úlohy vychádzajúce z učebných osnov a pedagogicko-organizačných pokynov pre šk. rok 

2017/2018. 

 

 Upevňovať v žiakoch národné povedomie, lásku k vlasti a hrdosť k slovenskému národu. 

T: stály                                                       Z: vyučujúci  

 Na hodinách  prehlbovať poznatky v oblasti ľudských práv  a slobôd vychádzajúc 

z dokumentov Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd a Dohovore o právach 

dieťaťa, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu 

v súlade s Chartou základných ľudských práv. 

T: stály                                                       Z: vyučujúci  



 42 

 Pravidelne aktualizovať nástenné noviny . 

T: stály                                                     Z: Mgr. Kaňuk 

 Organizovať návštevy športových podujatí, výstav a knižnice. 

T. podľa ponuky, rozlosovania súťaží a podujatí celoročne    Z: vyučujúci TEV a RUJ 

 Uskutočniť Olympijský deň  pre  žiakov školy. 

T. celoročne                                   Z: PaedDr. Kudzej, Mgr. Kaňuk,  

 Zabezpečiť pre žiakov študijných odborov 1. a 2. ročníka dve jednodňové účelové 

cvičenia v rozsahu 6 hodín v teréne.                      

T: september 2017, máj 2018                      Z:  Mgr. Kaňuk 

 Na hodinách TŠV využívať telocvičné zariadenia školy,  plaváreň, mestské klzisko .  

T: stály                                                    Z: vyučujúci TEV 

 Zorganizovať turisticko-poznávacie výlety na Slovensku, v krajinách EU a rusky 

hovoriacich krajinách. 

T: celoročne                                        Z:  učitelia PK TEV a RUJ 

 Podľa záujmu žiakov viesť na škole krúžky. 

T: celoročne                                       Z: členovia PK 

 Zorganizovať stolnotenisový turnaj. 

T: december 2017                           Z: Mgr. Kaňuk 

 Pre žiakov 1.   ročníka zabezpečiť lyžiarsky kurz podľa záujmu žiakov. 

T: december – marec 2017 /2018                  Z: PaedDr. Kudzej 

 V rámci mesiaca kníh navštíviť v spolupráci s Okresnou knižnicou v Humennom 

Sekciu inojazyčnej literatúry. 

T: marec 2018                                           Z: PaedDr. Dubecká, Kudzej                         

 Zabezpečiť medziročníkový turnaj vo volejbale, florbale. 

T: podľa rozpisu turnajov                                 Z: učitelia TEV 

 Pre žiakov 3. ročníka zabezpečiť  Kurz ochrany života a zdravia v rozsahu 18 hodín. 

T: september, október 2017                                    Z: PaedDr. Kudzej,  Mgr.Kaňuk  

 Systematicky dopĺňať kabinety telesnej výchovy a ruského jazyka novými učebnými 

pomôckami. 

T: stály                                             Z: vyučujúci TŠV a RUJ 

 Podľa harmonogramu PK uskutočňovať vzájomné hospitácie medzi členmi PK. 

T: podľa harmonogramu PK                      Z: vedúci PK 

 Zúčastňovať sa kontinuálneho vzdelávania . 
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T: podľa plánu a harmonogramu                        Z: jednotliví členovia PK 

 V súlade s plánom práce školy realizovať zasadnutia PK. Na každom zasadnutí PK 

sledovať a hodnotiť plnenie úloh vyplývajúcich z časovo-tematických plánov. Dodržiavať 

časový harmonogram, v prípade meškania s učivom spájať vyučovacie 

hodiny. 

T: podľa plánu PK                                    Z: vedúci PK 

 Zorganizovať  Beach volley ligu v spolupráci s CVČ Dúha a mestom Humenné . 

T: september 2017, júl 2018                               Z: Kudzej 

 Koordinovať a zabezpečiť evidenciu žiakov  zaradených do druhej a tretej skupiny  

zdravotne oslabených žiakov.  

            T: v priebehu šk. roka                               Z: vyučujúci  TŠV  

 Hodnotiť písomné kontrolné práce a testy z predmetu RUJ , testy z teoretických 

poznatkov z predmetu TEV podľa spoločnej vypracovanej škály. 

 T : celoročne                                            Z : členovia PK          

 Výuka v piatom ročníku študijného odboru 6323 K hotelová akadémia v tematickom   

o celku Športové hry, bude organizovaná na základe výberu jednej z troch     

ponúkaných hier : volejbal, basketbal, stolný tenis. 

              T: podľa tematických plánov                                  Z: učitelia TŠV 

 Počas výuky tematického  celku Športové hry v 1.-2. a 3.-4. ročníkoch sa  môžu  

vyučovať , vzhľadom na podmienky vyučovania, i alternatívne tematické celky. 

      T: podľa tematických plánov                                   Z: učitelia TŠV 

  Používať nasledujúce učebnice z RUJ : E. Kollárová – Ľ. B. Trušinová, Vstreči s   

       Rossiej . Ruský jazyk pre 1.-2. a 3. -4. ročník stredných škôl ; T. Jelínek, Raduga   1 a 2, 

nakl. Frau. 

      T : celoročne                                            Z : vyučujúci RUJ 

 Zorganizovať Kurz pohybových aktivít pre žiakov II. ročníka študijných odborov, pre 

žiakov I. ročníka učebných odborov, v rozsahu piatich vyučovacích dní , najmenej však v  

rozsahu 15  hodín , najlepšie ako kurz plávania. 

      T: marec – jún                                          Z : vyučujúci TŠV    

 Uskutočniť Plaveckú štafetu v rámci Olympijského dňa a Európskeho týždňa športu. 

      T: október 2017                                            Z : vyučujúci TŠV 

 Zorganizovať medzipredmetovú akciu Varíme a rozprávame v ruskom jazyku. 

T: apríl, máj                                     Z : PaedDr.Kudzej, Ing. Pencáková  
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Interný predpis hodnotenia ruského jazyka a komunikácie v RUJ 

 

1. Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa bude riadiť Metodickým pokynom č. 22/2011. Pri 

jednohodinovej dotácii ohodnotí vyučujúci žiaka minimálne dvoma, pri dvojhodinovej troma, pri 

trojhodinovej alebo štvorhodinovej štyrmi známkami. Minimálne jedna zámka bude za ústnu 

odpoveď. Vyučujúci hodnotí verejne pred triedou, svoje hodnotenie stručne zdôvodní. 

2. Predmetom klasifikácie  v predmete RUJ sú výsledky, ktoré žiak dosiahol vo využívaní 

základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav 

a rozhovory. Pri hodnotení sa berú do úvahy tieto aspekty: 

- obsahová primeranosť 

- plynulosť vyjadrovania 

- jazyková správnosť a celková štruktúra odpovede 

3. Váha známok: 

    a/ najvyššia hodnota známky (v1 = 10) – test z tematického celku, ústna odpoveď 

    b/ stredná hodnota známky (v2 = 7) – kontrolná slohová práca 

    c/ najnižšia hodnota známky (v3 = 4)  - priebežná písomná práca, aktivita, projekty,  domáce 

úlohy. 

Výslednú známku žiaka určí vyučujúci podľa vzorca: z = z1.v1 + z2.v2 +....+ zn.vn 

                                                                                                    v1 + v2 +.....+vn 

 n – počet známok                v1 – váha 1. známky (10) 

 z1 – 1. známka                    v2 – váha 2. známky (7) 

 z2 – 2. známka                    v3 – váha 3. známky (4) 

 

Hodnotenie písomných kontrolných prác a testov     

Známka Počet bodov Počet % 

1 20 - 18 100 - 90 

2 17 - 15 89 - 75 

3 14 -10 74 - 50 

4 9 - 6 49 - 30 

5 5 -0 29 

 

Interný predpis hodnotenia predmetov telesná výchova, telesná a športová výchova a športová 

príprava 

 

1. Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa bude riadiť Metodickým pokynom č. 22/2011. Pri 

jednohodinovej dotácii ohodnotí vyučujúci žiaka minimálne dvoma, pri dvojhodinovej troma, pri 

trojhodinovej alebo štvorhodinovej štyrmi známkami. Minimálne jedna zámka bude za 

hodnotenie pohybových zručností. Vyučujúci hodnotí verejne pred triedou, svoje hodnotenie 

stručne zdôvodní. 

2. Predmetom klasifikácie  v predmete TŠV, TEV a SRL sú výsledky, ktoré žiak dosiahol pri 

osvojení a používaní pohybových zručností počas herného výkonu v športových hrách, pri 

zlepšení motorických schopností a pohybových zručností počas športového výkonu v atletike, 

úpoloch, jóge a plávaní. Pri hodnotení sa berú do úvahy tieto aspekty: 

- motorické schopnosti žiaka 

- zdravotné a somatotypické predpoklady žiaka 
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- kvalitatívne zlepšenie výkonov v atletike a prevedenie pohybových výkonov a herných 

výkonov v ostatných druhoch športu 

3. Váha známok: 

    a/ najvyššia hodnota známky (v1 = 10) – test z tematického celku, ústna odpoveď 

    b/ stredná hodnota známky (v2 = 7) – kontrolná slohová práca 

    c/ najnižšia hodnota známky (v3 = 4)  - priebežná písomná práca, aktivita, projekty,  domáce 

úlohy. 

Výslednú známku žiaka určí vyučujúci podľa vzorca: z = z1.v1 + z2.v2 +....+ zn.vn 

                                                                                                    v1 + v2 +.....+vn 

 n – počet známok                v1 – váha 1. známky (10) 

 z1 – 1. známka                    v2 – váha 2. známky (7) 

 z2 – 2. známka                    v3 – váha 3. známky (4) 

 

Hodnotenie písomných kontrolných prác a testov     

Známka Počet bodov Počet % 

1 20 - 18 100 - 90 

2 17 - 15 89 - 75 

3 14 -10 74 - 50 

4 9 - 6 49 - 30 

5 5 -0 29 

 

Plán hospitácií PK telesnej výchovy a ruského jazyka. 

November :    Kudzej – Kaňuk               

Február :      

  

Zoznam krúžkov PK telesnej výchovy a ruského jazyka 

Športový krúžok – PaedDr. Kudzej 

Krúžok priateľov pohybu – Mgr. Kaňuk 

Jazykový krúžok – PaedDr. Dubecká 

 

 

Plán zasadnutí  PK telesnej výchovy a ruského jazyka 

 

  

 1. zasadnutie – august :  

                                       1.Úvodné zasadnutie PK telesnej výchovy a ruského jazyka 

                                       2. Návrh Plánu práce PK   

                                       3. Kontrola a prepracovanie tematických plánov predmetov PK 

                                       4. Hodnotenie písomných kontrolných práca testov z cudzích      jazykov 

                                       5. Záujmová činnosť na škole  

                                       6 . Organizácia Dňa športu  

                                       7 . Uznesenie 

2. zasadnutie - september 
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                                       1. Schválenie tematických plánov predmetov PK 

                                       2. Schválenie Plánu práce PK  a Plánu zasadnutí PK   

                                       3. Organizácia Účelových cvičení a Kurzu ochrany života a zdravia 

                                       4. Kontrola úloh 

                                       5 . Uznesenie 

3. zasadnutie - november 

                                       1. Kontrola plnenia Plánu práce PK 

                                       2. Kontrola plnenia tematických plánov pred Pedagogickou radou 

                                       3. Organizácia LK 

                                       4. Zosumarizovanie žiakov zaradených do OTV (problémy ZTV) 

                                       5. Stolnotenisový turnaj 

                                       6. Kontrola úloh 

                                       7. Uznesenie 

4. zasadnutie - január 

                                      1. Kontrola plnenia  vzájomných hospitácií 

                                      2. Problémy hodnotenia a klasifikácie pred  Pdg. radou – 1. polrok 

                                      3. Organizácia LK  

                                      4. Reprezentácia školy v športových súťažiach 

                                      5. Návšteva Okresnej knižnice v Humennom 

                                      6. Kontrola úloh 

                                      7. Uznesenie 

5. zasadnutie - apríl 

                                      1. Kontrola plnenia Plánu práce PK 

                                      2. Kontrola plnenia tematických plánov pred zasadnutím  PR  

                                      3. Organizácia KPA a Účelových cvičení 

                                      4. Záujmová činnosť na škole , futbalový turnaj 

                                      5. Kontrola úloh                                       

                                      6. Uznesenie 

6. zasadnutie - jún 

                                      1. Kontrola a vyhodnotenie činnosti práce PK  

                                      2. Problémy hodnotenia a klasifikácie pred Pdg. Radou – 2. polrok 

                                      3. Vyhodnotenie záujmovej činnosti a reprezentácie školy 

                                      4. Kontrola plánu vzájomných hospitácií a plnenia tématických plánov 

                                      5. Návrh Plánu práce PK 2017/2018 a materiálneho zabezpečenia 

                                      6. Kontrola úloh 

                                      7. Uznesenie 

 

Zoznam tried a vyučujúcich v jednotlivých triedach a skupinách na HA v Humennom učiteľov  

PK TEV a RUJ 

 

 

Telesná  a športová výchova a Športová príprava 

 

I.AH      TŠV        2 hod       6323 K hotelová akadémia                  Kudzej / Kaňuk  

II.AH     TŠV       2 hod        6323 K hotelová akadémia                   Kudzej  

II..A        TŠV      2 hod        6445 K kuchár                                      Kudzej  

                                                6444 čašník, servírka 
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III.AH    TŠV      2 hod         6323 K hotelová akadémia                   Kaňuk / Kudzej 

III.A       TŠV      1 hod         6445 K kuchár                                       Kaňuk 

                                                6444 čašník, servírka  

IV.AH    TŠV      2 hod         6323 K hotelová akadémia                   Kaňuk / Kudzej  

IV.A        TŠV      1 hod          6445 K kuchár                                     Kudzej / Kaňuk 

                                                  6444 čašník, servírka      

V.AH      TŠV      2 hod          6323 K hotelová akadémia                   Kaňuk / Kudzej 

V.BH      TŠV      2 hod          6323 K hotelová akadémia                   Kaňuk / Kudzej 

V.AH     SRL     4 hod            6323 K hotelová akadémia                   Kudzej 

 

Ruský jazyk  

 

 I. AH  2.cudzí jazyk  RUJ     3 hod    6323 K hotelová akadémia                        Kudzej                  

III.AH  2.cudzí jazyk  RUJ     2 hod    6323 K hotelová akadémia                       Dubecká 

IV.AH  2.cudzí jazyk  RUJ     2 hod     6323 K hotelová akadémia                      Dubecká 

 V.BH   2.cudzí jazyk  RUJ     2 hod     6323 K hotelová akadémia                      Dubecká 

V.AH   2.cudzí jazyk   RUJ     3 hod     6323 K hotelová akadémia                      Dubecká  

IV.AH  Komunikácia v  RUJ  2 hod     6323 K hotelová akadémia                      Dubecká 

 

 

 Vypracovanie tematických plánov PK telesnej výchovy a ruského 

jazyka podľa učebných osnov. 

 

Predmet:                  Odbor:                       Číslo schvaľovacej doložky:       Platnosť od: 

 

RUJ -  1.- 5.roč.        6323K hotelová akadémia    ŠkVP                                     1.9.2013 

 

TŠV – 1.-5.roč.         6323K hotelová akadémia     ŠkVP                                     1.9.2013 

TŠV – 1.-4.roč.         6445K  kuchár                        ŠkVP                                     1.9.2013 

                                   6444K čašník, servírka 

SRL – 5.roč.              6323K  hotelová akadémia    ŠkVP                                     1.9.2013 

 

 

Poznámka 

1. V nevyhnutných prípadoch z dôvodov metodických, organizačných, PNS, štátnych   

sviatkov, školských akcií či iných nepredvídaných okolností sú počas školského roka 

prípustné zmeny v tematických plánoch / zmena poradia hodín, preloženie školskej 
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písomnej práce, spojenie obsahu dvoch hodín a pod./  Spájanie dvoch vyučovacích hodín 

sa zapíše do triednej knihy k jednému dátumu podľa poradia v tematickom pláne. 

2. Všetky prijaté pripomienky a doplňujúce návrhy k plánu práce PK budú uvedené 

v zápisnici z prvého zasadnutia PK . 

 

 

 

Plán práce Hotelovej akadémie na úseku športovej a telesnej výchovy. 

 Upevňovať v žiakoch národné povedomie, lásku k vlasti a hrdosť k slovenskému národu. 

T: stály                                                       Z: vyučujúci TŠV 

 Pravidelne aktualizovať nástenné noviny . 

T: stály                                                     Z:  Mgr. Kaňuk 

 Organizovať návštevy športových podujatí. 

T. podľa ponuky, rozlosovania súťaží a podujatí celoročne    Z: vyučujúci TŠV  

 Uskutočniť Olympijský deň  pre všetkých žiakov školy, vo forme rôznych aktivít. 

T. celoročne                                   Z: PaedDr. Kudzej, Mgr. Kaňuk,  

 Zabezpečiť pre žiakov študijných odborov 1. a 2. ročníka dve jednodňové účelové 

cvičenia v rozsahu 6 hodín v teréne. Pre žiakov učebných odborov jedno jednodňové 

cvičenie v každom ročníka štúdia v rozsahu 6 hodín v teréne. 

T: september 2017, máj 2018                      Z:  Mgr. Kaňuk 

 Na hodinách TŠV využívať telocvičné zariadenia školy, ihrisko a areál ZŠ l. Švermu,  

plaváreň, mestské klzisko .  

T: stály                                          Z: PaedDr. Kudzej,  Mgr.Kaňuk 

 Zorganizovať turisticko-poznávacie výlety po Slovensku v krajinách EU. 

T: celoročne                                        Z:  učitelia PK TEV 

 Podľa záujmu žiakov viesť na škole krúžky. 

T: celoročne                                       Z: členovia PK 

 Zorganizovať stolnotenisový turnaj. 

T: december 2017                           Z: Mgr. Kaňuk 

 Pre žiakov 1.   ročníka zabezpečiť lyžiarsky výcvik podľa záujmu žiakov. 

T: február    2018                                         Z: PaedDr. Kudzej 

 Zabezpečiť medziročníkový turnaj vo volejbale. 

T: podľa rozpisu turnajov                                 Z: PaedDr.Kudzej 

 Pre žiakov 3. ročníka zabezpečiť  Kurz ochrany života a zdravia v rozsahu 18 hodín. 
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T: september 2017                                    Z: PaedDr. Kudzej,  Mgr.Kaňuk  

 Systematicky dopĺňať kabinety telesnej výchovy  novými učebnými pomôckami. 

T: stály                                             Z: vyučujúci TŠV  

 Zúčastňovať sa kontinuálneho vzdelávania zameraného na šport a telesnú výchovu, ruský 

jazyk a pedagogiku. 

T: podľa harmonogramu                        Z: jednotliví členovia PK 

 Koordinovať a zabezpečiť evidenciu žiakov  zaradených do druhej a tretej skupiny  

zdravotne oslabených žiakov.  

 T: v priebehu šk. roka                               Z: vyučujúci  TŠV  

 Zorganizovať Kurz pohybových aktivít pre žiakov II. ročníka študijných odborov, pre 

žiakov I. ročníka učebných odborov, v rozsahu piatich vyučovacích dní , najmenej však v  

rozsahu 15  hodín , najlepšie ako kurz plávania. 

      T: marec – jún  2018                                        Z : vyučujúci TŠV   

 Zorganizovať Beach volley ligu. 

T: september 2017, júl 2018                             Z: Kudzej 

 Uskutočniť Plaveckú štafetu v rámci Olympijského dňa a Európskeho týždňa  

      športu. 

      T: október  2017                             Z : vyučujúci TŠV 

 Viesť krúžky so zameraním na telesnú výchovu a šport.  

T: celoročne                                                      Z : vyučujúci TŠV 
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Príloha č. 4 

Plán práce predmetovej komisie prírodovedných predmetov a informatiky 

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov a informatiky bude v školskom roku 2017/2018 

pracovať v tomto zložení: 

 

Vedúci PK:  Mgr. Pavol Pešta – vyučujúci MAT, INF 

Členka PK: RNDr. Mária Krokkerová – vyučujúca CHE 

 

Hlavné zameranie v práci členov PK: 

 Vytváranie kladného vzťahu  žiakov k štúdiu prírodovedných predmetov a informatiky a k 

využívaniu odbornej literatúry z týchto predmetov, 

 dôkladné osvojenie si základného učiva, terminológie, základných pracovných postupov 

a činnosti žiakmi, prehlbovanie a rozširovanie obsahu učiva a aplikáciu v ich odboroch, 

 primerané využívanie prostriedkov IKT vo vyučovaní, 

 využívanie takého obsahu a metód vyučovania, ktoré rozvíjajú u žiakov schopnosti a návyky 

samostatne vyhľadávať nové poznatky, včleňovať ich do svojho poznatkového fondu a 

následne ich využívať pri celoživotnom vzdelávaní, 

 zdôrazňovanie významu vedomostí a praktických zručností z týchto predmetov pre ostatné 

vedné disciplíny, odbornú prax a pre praktický život, 

 zvyšovanie finančnej gramotnosti žiakov najmä cez témy včlenené do tematických  plánov 

predmetu matematika, 

 uvádzanie takých príkladov a informácií z bežného života, ktoré vo vyučovaní budú kladne 

vplývať na rozvoj kladných povahových a vôľových vlastnosti žiakov,  na rozvoj ich 

tvorivosti a fantázie, na vytváranie dobrých medziľudských vzťahov a posilňovanie zdravého 

životného štýlu žiakov,  

 zdôrazňovanie potreby prosociálneho cítenia, vzájomnej tolerancie a rešpektovania ľudských 

práv iných a dôslednú ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi,  

 potieranie akýchkoľvek prejavov diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu 

a intolerancie a prejavov vzájomného šikanovania medzi žiakmi,  

 dotváranie vhodných podmienok pre integráciu rómskych žiakov v triedach s ostatnou 

populáciou, 

 formovanie právneho a občianskeho vedomia žiakov a upevňovanie mravných hodnôt, 

 sprístupňovanie informácií a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na 

povolanie všetkých žiakov školy, 

 priebežné zapájanie žiakov do spoločenských aktivít v rámci významných svetových, 

medzinárodných a národných dní a týždňov, ako aj podujatí a projektov organizovaných 

školou. 

 

Vo svojom výchovno - vzdelávacom pôsobení budú členovia PK  
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 usilovať sa o udržiavanie disciplíny žiakov  používaním opatrení, ktoré sú zlučiteľné 

s ľudskou dôstojnosťou žiaka  

 snažiť sa zapájať žiakov do aktivít zameraných na podporu a ochranu zdravia a na prevenciu 

a elimináciu rizikového správania dospievajúcich žiakov. 

 brať do úvahy názory a účasť žiakov vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy 

dotýkajú 

 

 

 

 

Zamerajú sa tiež na 

 osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov v oblasti environmentálnej výchovy, na 

vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, zdravých potravín, čistej vody, na zvýšenie 

povedomia v oblasti separácie odpadov, 

 vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, 

 potrebu ochrany prírody a životného prostredia človeka, vlastného zdravia a zdravia iných 

ľudí, 

 poukazovanie na zdravotné riziká spojené s užívaním alkoholu, drog a iných škodlivých 

látok, s fajčením a s nevhodnou životosprávou a na aktívne uplatňovanie zákona o ochrane 

nefajčiarov,  

 zodpovedné konanie a šetrenie majetku školy, 

 bezpečné správanie sa, a na dodržiavanie predpisov a zásad súvisiacich  s BOZP, 

s protipožiarnou a civilnou ochranou, najmä v súvislosti s tragédiami na cestách, povodňami, 

dôsledkami nepriaznivého počasia, 

 poukazovanie na nebezpečenstvá a rizika spojené s využívaním niektorých stránok na 

internete. 

 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa vo vzťahu k žiakom, k rodičom (zákonným zástupcom) a 

iným cudzím osobám sa budú riadiť príslušnými predpismi o poskytovaní informácií. 

 

Hlavné úlohy PK : 

1. Príprava a schválenie tematických plánov, plánu práce PK 

      T: 31.08.2017                                                          Z: Vedúci PK, členovia PK 

2. Pravidelne sledovať plnenie časovo tematických plánov a úloh z plánu práce PK a plánu 

práce školy. 

3. Formovať u žiakov pozitívny vzťah k štúdiu  matematiky, chémie a informatiky a 

k využívaniu odbornej literatúry v týchto predmetoch, Poukazovať na využitie poznatkov 

z matematiky, chémie a informatiky v ostatných vedných disciplínach, v odbornej praxi 

a v praktickom živote. 

4. Zamerať sa na dôkladné osvojovanie si základného učiva žiakmi a na upevňovanie najmä 

tých základných pracovných postupov a činnosti, ktoré umožňujú prehlbovanie 

a rozširovanie obsahu učiva. V závislosti od obsahu učiva prednostne voliť skupinové 

formy práce a individuálny prístup k žiakom. 

5. Využívať vhodné učebné pomôcky - telesá z prírody, predmety dennej potreby, vzorky 

chemických látok a materiálov, tlač, návody výrobkov a pod. Pri ich tvorbe naďalej 

využívať výpočtovú techniku a možnosti internetu 

6. Podporovať rozvoj tvorivosti a fantázie žiakov. 

7. Klásť dôraz na pracovnú disciplínu, na častejšie a primerané využívanie učebníc, pomôcok  

a prostriedkov IKT vo vyučovaní. 
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8. Viesť žiakov k aktívnemu vyhľadávaniu, kritickému hodnoteniu a racionálnemu 

využívaniu rôznych zdrojov informácií, najmä odbornej literatúry a internetu. Poukázať na 

rizika a nebezpečenstvá spojené s využívaním služieb niektorých stránok na internete. 

9. Zvyšovať finančnú gramotnosť žiakov včleňovaním vhodného obsahu učiva. 

10. Zapájať žiakov  do tvorby referátov, projektov a učebných pomôcok 

11. Do vyučovania zaradiť také príklady a informácie z bežného života, ktoré budú pozitívne 

vplývať na rozvoj kladných povahových a vôľových vlastnosti žiakov, na vytváranie 

dobrých medziľudských vzťahov 

12. Posilňovať zdravý životný štýl žiakov , formovať ich právne a občianske vedomie 

a upevňovať mravné hodnoty. 

13. Poukazovať na zdravotné riziká spojené s užívaním alkoholu, drog a iných škodlivých 

látok, s fajčením, s nevhodnou životosprávou a pod. 

14. Pripomínať potrebu ochrany prírody a životného prostredia človeka, ochrany vlastného 

zdravia a zdravia iných ľudí. Viesť žiakov k bezpečnému správaniu a zodpovednému 

konaniu.  

15. Podľa schválených kritérií, v súlade s metodickým pokynom, pravidelne hodnotiť a 

klasifikovať vedomosti a výkony žiakov, na konci školského roka zhodnotiť prácu žiakov 

v triedach. 

16. Prehlbovať vzájomnú spoluprácu členov PK pri príprave na vyučovanie a pri ich ďalšom 

vzdelávaní, vzájomnú výmenu skúseností z vyučovania a tvorby učebných pomôcok ako 

aj vzájomnú výmenu informácií zo školení. 

T: stály                                                                                 Z: všetci členovia PK 

 

Konkrétne úlohy 

 

1. Pravidelne aktualizovať nástenné noviny z matematiky a chémie. 

T: stály                                                            Z:  Mgr. P. Pešta, RNDr. M. Krokkerová 

2. Podľa záujmu žiakov viesť žiakom ponúknuté krúžky.  

T: počas celého školského roka                                         Z: vedúci krúžkov 

3. Viesť žiakov k vytvoreniu panelovej výstavy Vplyv chemickej výroby na prírodu, životné 

prostredie a život človeka, ako výsledku výstupu výchovno-vzdelávacej činnosti členov 

PK  

T: Ku dňu Zeme                                                         Z: RNDr. M. Krokkerová 

4. Uskutočniť matematickú súťaž  pre žiakov 1. až 4. ročníka. 

T: november 2017                                                                 Z: Mgr. P. Pešta 

5. V triede II. A uskutočniť súťaž v tvorbe prezentácií ( Power Point). 

T: máj 2018                                                                     Z: Mgr. P. Pešta 

6. Podľa osobitne schváleného harmonogramu uskutočniť vzájomné hospitácie medzi 

členmi PK 

      T: v pláne práce PK                                                        Z: všetci vyučujúci 

7. Pripraviť a odučiť hodiny s využitím IKT vo vyučovaní:  

 

RNDr. M. 

Krokkerová 
z chémie november 2017, máj 2018 

Mgr. P. Pešta z matematiky október 2017, apríl 2018 

 

T: a Z : v texte 

 

Plán zasadnutí predmetovej komisie prírodovedných predmetov a informatiky 
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August 2017 

1. Prerokovanie a a schválenie tematických plánov  

2. Prerokovanie  a schválenie plánu práce PK 

3. Rôzne: 

- Kritéria hodnotenia a klasifikácie v jednotlivých predmetoch 

- návrhy na výstup výchovno-vzdelávacej činnosti PK v práci žiakov 

November 2017: 

1. Plnenie úloh plánu PK, časovo-tematických plánov, plánu vzájomných hospitácií 

2. Dodržiavanie zásad klasifikácie a hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch 

3. Hodnotenie práce PK za 1.štvrťrok 

4. Využívanie učebných pomôcok, prostriedkov IKT a odbornej literatúry  

5. Rôzne  

 

Február 2018:  

1. Plnenie úloh plánu PK, časovo-tematických plánov 

2. Využívanie učebných pomôcok, prostriedkov IKT a odbornej literatúry 

3. Hodnotenie práce  PK za 1. polrok 

4. Hodnotenie študijných výsledkov žiakov za 1. polrok  

5. Rôzne  

 

Apríl 2018: 

1. Plnenie úloh plánu PK, časovo-tematických plánov, plánu vzájomných hospitácií 

2. Dodržiavanie zásad klasifikácie a hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch 

3. Hodnotenie práce PK za 3. štvrťrok  

4. Aktivizácia a motivácia žiakov vo vyučovaní 

5. Rôzne     

 

Jún 2018: 

1. Plnenie úloh plánu PK, časovo-tematických plánov 

2. Hodnotenie práce  PK za 2. polrok  

3. Návrhy do plánu práce na nový školský rok       

4. Rôzne 

 

Mimoriadne:  podľa aktuálnej potreby 

  

 

Prehľad vyučujúcich v predmetoch a triedach v školskom roku 2017/2018 

 

Predmet: Trieda: Počet 

hodín: 

Vyučujúci: 

Matematika  I.AH 2 Mgr. P. Pešta 

 II.AH 2 Mgr. P. Pešta 

 II.A 1 Mgr. P. Pešta 

 III.AH 2 Mgr. P. Pešta 

 III.A 1  Mgr. P. Pešta 

 IV.A 1 Mgr. P. Pešta 

 IV.AH 2 Mgr. P. Pešta 

Chémia I.AH 1 RNDr. M. Krokkerová 

 II.AH 1 RNDr. M. Krokkerová 

 II.A 1 RNDr. M. Krokkerová 
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 III.AH 1 RNDr. M. Krokkerová 

 III.A 1  RNDr. M. Krokkerová 

Informatika II.Ak 1 Mgr. P. Pešta 

 II.Ač 1 Mgr. P. Pešta 

 

 

Harmonogram vzájomných hospitácií v školskom roku 2017/2018 

 

November           RNDr. M. Krokkerová -     Mgr. P. Pešta     

Apríl                   Mgr. P. Pešta          -     RNDr. M. Krokkerová 

 

Zoznam učebníc používaných vo vyučovaní v školskom roku 2017/2018 

 

Trieda: Odbor: Učebnica: 

I.AH 6323 K  Matematika 1. a 2.časť pre študijné odbory 

II.AH 6323 K Matematika 1. a 3. časť pre študijné odbory 

II.A 6445 K, 6444 K Matematika 1., 2. a 3. časť pre študijné odbory 

III.AH 6323 K Matematika3., 4. a 5. časť pre študijné odbory 

III.A 6445 K, 6444 K Matematika 3. a 4. časť pre študijné odbory 

IV.AH 6323 K Matematika 4. a 6. časť pre študijné odbory 

IV.A 6444 K, 6445 K Matematika 4., 5.  a 6. časť pre študijné odbory 

II. A, III.A, I.AH, 

II.AH, III.AH 

6445 K, 6444 K 

6323 K  

Chémia pre SOŠ a SOU nechemického zamerania 

Chémia pre SOŠ a SOU nechemického zamerania 

  

Vypracovanie tematických plánov v jednotlivých predmetoch podľa učebných osnov: 

 

Predmet Odbor Číslo schvaľovacej 

doložky 

Platnosť od: 

MATEMATIKA 

Hotelová akadémia 

6323 K hotelová akadémia 

 

ŠkVP   1. - 4. ročník 

ŠkVP  1. – 4. ročník 

1.9.2013 

1.9.2013 

MATEMATIKA 

4-ročné štúdium 

6445 K kuchár 

6444 K čašník, servírka 

ŠkVP   2. – 4. ročník 

ŠkVP   2. – 4. ročník 

1.9.2013 

1.9.2013 

CHÉMIA 

Hotelová akadémia 

6323 K hotelová akadémia 

 

ŠkVP  1. – 3. ročník 

ŠkVP  1. – 3. ročník 

1.9.2013 

1.9.2013 

CHÉMIA 

4-ročné štúdium 

6445 K kuchár 

6444 K čašník, servírka 

ŠkVP  2. – 3. ročník 

ŠkVP  2. – 3. ročník 

1.9.2013 

1.9.2013 

INFORMATIKA 

4- ročné štúdium 

6445  K kuchár  

6444  K  čašník, servírka 

ŠkVP         2. ročník 

ŠkVP         2. ročník  

1.9.2013 

1.9.2013 

Poznámky: 

1. V nevyhnutných prípadoch z dôvodov metodických, organizačných, práceneschopností, 

štátnych sviatkov, školských akcií či iných nepredvídaných okolností sú počas školského 

roka prípustné zmeny v tematických plánoch (zmena poradia hodín, preloženie školskej 
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písomnej práce, spojenie obsahu dvoch hodín a pod.) Spájanie obsahu dvoch vyučovacích 

hodín sa zapíše podľa dohodnutých pravidiel 

2. Všetky prijaté pripomienky a doplňujúce návrhy k plánu práce PK budú uvedené 

v zápisniciach zo zasadnutí PK. 

 

 

 

 

 

Príloha č. 5 

Plán práce PK odborných ekonomických predmetov         

 

     V školskom roku  2017/2018  bude predmetová komisia odborných ekonomických 

predmetov pracovať v tomto zložení:  

 

1. Mgr. Pavol Pešta 

2. Mgr. Pavol Kaňuk 

3. Ing. Mariana Chudíková 

4. Ing. Monika Krídlová  

5. RNDr. Mária Krokkerová   

6. Ing. Mária Macková   

7. Ing Juraj Moščák                         

8. Ing. Iveta Obšitníková  - vedúca PK  

9. Ing. Anna Repková 

  

Na úseku odborných ekonomických predmetov 

 

Vyučujúci  PK odborných ekonomických predmetov sa v  školskom roku 2017/2018  sústredia 

hlavne na: 

- prípravu a schvaľovanie tematických plánov v súvislosti s aktualizáciou učiva 

- vedenie dialógov so žiakmi o hospodárskych problémoch 

- priestor vyjadriť vlastný názor 

- zodpovedne pripravovať žiakov a témy na záverečné a maturitné skúšky 

- zodpovedne pripravovať žiakov a témy na praktickú časť maturitnej skúšky 

- dbať na estetickú výchovu žiakov a usmerňovať úpravu zošitov a prác žiakov 

- vychovávať k ľudským právam, venovať zvýšenú pozornosť vytváraniu pozitívnych 

postojov v oblasti životného štýlu, bezpečnosti pri práci a boja proti toxikománií 

- prípravu učebných osnov podľa školského vzdelávacieho  programu 

- sústavné získavanie nových ekonomických poznatkov prostredníctvom odbornej 

literatúry, novín, časopisov, zbierok a zákonov 

- využívanie počítačov a Internetu na vyučovacích hodinách, pri referátoch, seminárnych 

prácach, projektoch 

- zdôrazňovanie praktickej aplikácie poznatkov 

- zapájanie žiakov do práce pomocou referátov, seminárnych prác,  projektov 

- poskytnutie priestoru žiakom na diskusie k otázkam súvisiacim s eurom  

- vedenie žiakov k využívaniu odbornej literatúry a časopisov (Gastro. HoReCa...) 

- vo vyučovacom procese uplatňovať metódy na rozvíjanie aktivity, samostatnosti a  

tvorivosti žiakov 
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- vedenie dialógov so žiakmi o hospodárskych problémoch 

- rozvíjať finančnú gramotnosť na jednotlivých hodinách 

- rozvíjať čitateľskú gramotnosť na jednotlivých hodinách 

- dodržiavanie zásad klasifikácie a hodnotenia vedomostí žiakov a využívanie učebných 

pomôcok a didaktickej techniky vo vyučovaní 

- zvyšovať úroveň vyučovania uskutočnením vzájomných hospitácií. 

 

 

   Termín: stály                                                         Zodp: všetci vyučujúci odb. ek. predmetov 

 

 

PLÁN PRÁCE PK 

Predmetová komisia odborných ekonomických predmetov si naplánovala na školský rok 

2017/2018 tieto úlohy: 

 

1.Zorganizovať Deň finančnej gramotnosti pre všetky triedy školy 

Termín: september 2017                                                  Z: Ing.  Macková 

 

2. Návšteva výstavy „Od keltov po euro“ vo Vihorlatskom múzeu 

Termín: september 2017                                                  Z: Ing. Macková 

 

3. Nakúpiť odbornú literatúru zameranú na finančnú gramotnosť 

Termín: september 2017                                                  Z: Ing. Macková 

 

4. Zriadiť v učebni č. 511 finančné libresso na realizáciu projektu finančnej gramotnosti 

Termín: október 2017                                                     Z: Ing. Macková 

 

5. Usporiadať  školské kolo v písaní na PC pre tretí ročník HA 

Termín: október 2017                                                      Z: RNDr. Krokkerová 

 

6. Prehrať hru o finančnej gramotnosti zameranú na ochranu spotrebiteľa pre žiakov V. ročníka 

HA 

Termín: október 2017                                                     Z: Ing. Macková 

                                                                                             Ing. Obšitníková 

 

7. Zorganizovať exkurziu pre žiakov V. ročníka HA do ubytovacieho zariadenia  

Termín: október 2017                                                    Z: Ing. Krídlová 

                                                                                            Ing. Obšitníková 

                                                                                            Ing. Macková 

 

8. Tvorba vlastných učebných materiálov zameraných na finančnú gramotnosť 

Termín: september – november 2017                           Z: Ing.  Macková, Obšitníková 

                                                                               Ing. Krídlová 

  

9. Zorganizovať besedu s pracovníčkou banky pre žiakov štvrtého ročníka HA 

Termín: november 2017                                                  Z: Ing. Krídlová 

 

10.  Zorganizovať besedu zameranú na korupciu a ochranu spotrebiteľa pre žiakov IV. a V. 

ročníka HA s pracovníkmi daňového, colného úradu, SOI, príp. podľa ponuky 

Termín: november 2017                                                 Z: Ing.Macková 
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11.   Usporiadať súťaž z účtovníctva pre žiakov IV. ročníka HA 

Termín: december 2017                                                 Z: Ing. Macková                                                                                                                                                                      

                 Ing. Obšitníková 

 

12. Zorganizovať súťaž v tvorbe prezentácií pre žiakov V. ročníka HA 

Termín: december 2017                                                 Z. Ing. Krídlová 

 

 

13.  Zorganizovať exkurziu so žiakmi HA na Veľtrh cestovného ruchu  

Termín: január 2018                                                          Z: Ing. Macková 

 

14.  Usporiadať súťaž z marketingu – zostavenie letáku a pozvánky na praktickú časť odbornej 

zložky maturitnej skúšky pre žiakov  V. ročníka HA 

Termín: február 2018                                  Z: Ing. Obšitníková 

 

15. Usporiadať súťaž z cestovného ruchu pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka HA 

Termín: február 2018                                                       Z: Mgr. Pešta 

 

16. Zorganizovať besedu s pracovníkom UPSV a R pre žiakov V. ročníka HA 

Termín: apríl 2018                                                            Z: RNDr. Krokkerová 

 

17. Návšteva  kultúrno-historických pamätihodností SR pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka 

HA 

Termín: apríl 2018                                                            Z: Mgr. Pešta    

 

17.  Zorganizovať návštevu vlastivedného múzea a skanzenu v Humennom 

Termín: máj 2018                                                            Z: Mgr. Pešta 

 

18. Zorganizovať exkurziu pre žiakov IV. Ročníka HA do gastronomického zariadenia 

Termín: jún 2018                                                            Z: Ing. Krídlová 

 

19. Uskutočňovať vzájomné hospitácie podľa plánu práce PK 

Termín: podľa plánu práce PK                                         Z: vyučujúci odb. ek. predmetov 

 

20. V súlade s plánom práce školy realizovať zasadnutia PK. Na každom zasadnutí PK sledovať 

a hodnotiť plnenie úloh vyplývajúcich z časovo-tematických plánov. Dodržiavať časový 

harmonogram, v prípade meškania s učivom spájať vyučovacie hodiny. 

Termín: podľa plánu PK                             Z: vedúca PK 

 

21. Ihneď informovať o zhoršenom prospechu žiaka z odborných ekonomických predmetov 

triedneho učiteľa  

Termín: stály       Z: všetci vyučujúci  

 

22. Zhotovovať vlastné učebné pomôcky  a didaktické testy z odborných ekonomických 

predmetov  v náväznosti na obsah preberaného učiva  

Termín: stály                                                                          Z: všetci vyučujúci 

 

23. Viesť nástenné noviny v učebniach odborných ekonomických predmetov, dodržiavať 

poriadok a čistotu  
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Termín: stály                                                                           Z: všetci vyučujúci 

24. Viesť krúžky: Viac ako peniaze a Hotelák 

Termín: stály                                                                         Z: Ing. Macková, Ing. Obšitníková  

 

Poznámka 

1. V nevyhnutných prípadoch z dôvodov metodických, organizačných, PNS, štátnych sviatkov, 

školských akcií či iných nepredvídaných okolností sú počas školského roka prípustné zmeny 

v tematických plánoch (zmena poradia hodín, spojenie obsahu dvoch hodín a pod.) Spájanie 

dvoch vyučovacích hodín sa zapíše do triednej knihy k jednému dátumu podľa poradia 

v tematickom pláne. 

2. Všetky prijaté pripomienky a doplňujúce návrhy k plánu práce PK budú uvedené 

v zápisniciach zo zasadnutí PK  

3.   Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa budú riadiť podľa Metodického pokynu č. 21/2011 – R 

a interného predpisu na hodnotenie OEP, ktorý bol schválený na zasadnutí PK odborných 

ekonomických predmetov dňa 03. 09. 2012. 

 

 

PLÁN  VZÁJOMNÝCH  HOSPITÁCIÍ 

 

Mesiac Kto Komu 

Október Ing. Krídlová Ing. Macková 

November Ing. Obšitníková Ing. Krídlová 

Január Ing. Macková Mgr. Pešta 

Marec Ing. Obšitníková RNDr. Krokkerová 

Apríl Mgr. Kaňuk Ing. Macková 

Máj RNDr. Krokkerová Ing. Krídlová 

 

ČASOVÝ PLÁN ZASADNUTÍ PK ODBORNÝCH EKONOMICKÝCH PREDMETOV: 

 

 A u g u s t : 

 

1. Príprava plánu práce PK a úloh pre jednotlivých členov PK 

2. Príprava plánov, príprava  ŠkVP 

3. Schválenie tematických plánov 

4. Schválenie plánu práce PK na školský rok 2017/2018 

5. Rôzne. 

 

N o v e m b e r : 

 

1. Kontrola plnenia tematických plánov. 

2. Kontrola plnenia úloh plánu práce PK. 

3. Vedomostná úroveň žiakov za I. štvrťrok šk. roka 2017/2018 

4. Schválenie tém na praktickú časť maturitných skúšok 

5. Rôzne. 
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F e b r u á r : 

 

1.  Kontrola plnenia úloh plánu práce PK.  

2.  Kontrola plnenia tematických plánov. 

3.  Zhodnotenie práce za I. polrok šk. r. 2017/2018 

4.  Rôzne. 

 

Marec : 

 

1.  Schválenie tém na maturitné skúšky. 

2.  Rôzne. 

 

J ú n : 

 

1.  Plnenie tematických plánov za šk. rok 2017/2018 

2.  Priebeh a výsledky MS- zhodnotenie. 

3.  Výchovno – vyučovacie výsledky dosiahnuté  v šk. roku 2017/2018 

4.  Zhodnotenie práce členov PK. 

5.  Vyhodnotenie vzájomných hospitácií. 

6.  Rôzne. 

 

 

 

VYUČUJÚCI V JEDNOTLIVÝCH PREDMETOCH V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

1. 

 

 

 

EKONOMIKA 2 

2 

2 

 

Ing. Macková 

Ing. Obšitníková 

Ing. Moščák 

 

II.A 

III.A 

IV.A 

 

2. EKONOMIKA 1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Ing. Chudíková 

Ing. Krídlová 

Ing. Moščák 

Ing. Chudíková 

Ing. Repková 

Ing. Repková 

Ing. Repková 

Ing. Chudíková 

Ing. Repková 

Ing. Macková 

I. AH 

II.AH 

III.AH 

III.AH sk. 

IV.AH 

IV.AH sk. 

V.AH,  

V.AH sk. 

V. BH 

V. BHsk. 

3. ÚČTOVNÍCTVO 2 Ing. Macková 

 

III. A 
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4. ÚČTOVNÍCTVO 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

 

Ing. Macková 

Ing. Obšitníková 

Ing. Repková 

Ing. Obšitníková 

Ing. Macková 

 

IV.AH 

IV.AH sk. 

V. AH 

V. BH  

V. BH sk. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATÍVA 

             A 

KOREŠPONDENCIA 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

RNDr. Krokkerová 

RNDr. Krokkerová 

RNDr. Krokkerová 

RNDr. Krokkerová 

 

II.AH 

II. AH sk. 

III. AH 

III. AH sk. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

HOTELOVÝ  A 

GASTRONOMICKÝ 

MANAŽMENT 

 

 

 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Ing. Moščák 

Ing. Krídlová 

Ing. Obšitníková 

Ing. Macková 

Ing. Obšitníková 

Ing. Macková 

IV.AH 

IV. AH sk. 

V. AH 

V. AH sk. 

V. BH 

V. BH sk. 

7. 

 

 

MARKETING 

 

 

3 

 

Ing. Obšitníková 

 

V.AH 

V. BH 

8. 

 

PRÁVNA NÁUKA 

 

2 

 

RNDr. Krokkerová V.AH 

V. BH 

9. GEOGRAFIA 

CESTOVNÉHO 

RUCHU 

 

2 

2 

 

Mgr. Pešta 

Mgr. Pešta 

 

III. AH 

IV. AH 

 

10.  CESTOVNÝ RUCH 2 Mgr. Pešta IV. A 

11.  APLIKOVANÁ 

INFORMATIKA 

 

 

2 

2 

2 

2 

Ing, Krídlová 

Ing. Krídlová 

Ing. Krídlová 

Ing. Krídlová 

IV.AH 

 IV.AH sk. 

V. AH, V. AH sk. 

V. BH, V. BH sk. 

 

12.   SPOLOČENSKÁ 

KOMUNIKÁCIA 

1 

1 

Mgr. Kaňuk 

Mgr. Kaňuk 

I. AH 

II. AH 
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13.  CVIČENIA Z HGM 2 

2 

2 

2 

Ing. Obšitníková 

Ing. Macková 

Ing. Krídlová 

Ing. Macková 

V. AH 

V. AH sk. 

V. BH 

V. BH sk. 

14 APLIKOVANÁ 

EKONÓMIA 

2 

1 

2 

Ing. Krídlová 

Ing. Krídlová 

Ing. Krídlová 

V. AH 

V. AH sk. 

V. BH 

15.  VÝCHOVA K 

PODNIKANIU 

1 Mgr. Kaňuk V. AH, V. BH 

16.  ÚVOD DO SVETA 

PRÁCE 

1 RNDr. Krokkerová V. AH, V. BH 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

VYPRACOVANIE TEMATICKÝCH PLÁNOV V JEDNOTLIVÝCH PREDMETOCH 

PODĽA UČEBNÝCH OSNOV 

                  

Predmet Odbor Číslo schvaľovacej 

doložky 

Platnosť od 

všetky odborné 

ekonomické predmety 

1.- 4.  ročník 

6445 K – kuchár 

6444 K  - čašník, 

servírka 

 

ŠkVP 01.09.2013 

všetky odborné 

ekonomické predmety 

1.– 5. ročník 

6323 K hotelová 

akadémia 

ŠkVP 01.09.2013 

 

 

ZOZNAM UČEBNÍC POUŽÍVANÝCH V ŠK. ROKU 2017/2018 V JEDNOTLIVÝCH 

PREDMETOCH 

 

Účtovníctvo (UCT) 

                Autor 

 

             Názov 

 

Trieda 

 

1. Šlosár R., Šlosárová A. 

     

 

 

  2. Šlosár R., Šlosárová A. 

Účtovníctvo pre 2.roč. OA      

        (učebnica ) 

ISBN 978-80-8078-507-9 

 

Účtovníctvo pre 2.roč. OA  

(pracovná časť) 

ISBN 978-80-8078-483-6     

        

6323 6 – IV.roč.HA 

6445 4, 6444 4 – III. A 

 

 

6323 6 – IV.roč.HA 

6445 4, 6444 4 – III. A 
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Ekonomika   (EKO) 

               Autor 

 

             Názov 

 

Trieda 

 

 

 

1. Jakubeková M.,   

      Kúrňavová S.,  

      Hartmannová E. 

 

 

2. Jakubeková M.,   

      Kúrňavová S.,  

      Hartmannová E. 

 

 

 

 

3. Orbánová D., 

Velichová Ľ. 

 

 

 

4. Šenková A. 

 

 

 

 

5. Orbánová D.,  

Velichová Ľ. 

 

 

Ekonomika pre študijné 

odbory výrobného a 

nevýrobného zamerania  

skl. č. 1-91-001 

 

Zbierka príkladov 

z ekonomiky pre študijné 

odbory výrobného a 

nevýrobného zamerania 

skl. č. 1-91-004 

 

 

Podniková ekonomika pre 1. 

ročník OA, SPN Bratislava 

Skl. č. 1-51-199 

 

Ekonomika pre študijný 

odbor hotelová akadémia,  

Orbis Pictus Istropolitana, 

spol. s r.o., 2009 

 

Podniková ekonomika  

pre 3. roč. OA, SPN 

Bratislava, 2009 

 

 

 

6445 K, 6444 K - 

II,III,IV roč. 

 

 

 

6445 K, 6444 K - 

II,III,IV roč 

 

 

 

 

 

6323 K – II.AH 

 

 

 

 

6323 K – III.AH 

 

 

 

 

6323 K- III.AH,  

6323 K - IV.AH,  

IV. BH 

 

Geografia cestovného ruchu  (GOR)   

                Autor 

 

             Názov 

 

Trieda 

 

1. Mariot P.,Tolmaši L. 

 

 

 

2. Peter Mariot 

 

 

 

    

Geografia cestovného ruchu 

pre 3.roč.HA  

ISBN 978-80-8120-309-1 

 

Geografia cestovného ruchu 

pre 4.roč. HA 

ISBN 978-80-8120-308-4  

6323 K – IV.AH, 

 IV. BH, III.AH   

 

 

6323 K –V.AH      

 

 

 

Administratíva a korešpondencia  (ADK)                     

                Autor 

 

             Názov 

 

Trieda 

 

 

1. Sehnalová, J. 

 

 

 

Administratíva 

a korešpondencia pre 1.  

 

6323 K -   II.AH 

 

 



 63 

 

 

 

2. Ďurišová, Sehnalová 

 

 

 

 

 

3. Ďurišová, Kuláková, 

    Sehnalová 

 

 

 

 

4. Jancíková, Kotrusová 

 

 

ročník OA(2005) 

skl.č. 9-51-100 

 

 

Administratíva a korešp. pre 

2. ročník OA, 2008 

 skl.č. 9-51-200 

 

 

 

Administratíva 

a korešpondencia pre 3. 

ročník, OA, 2009 

skl.č. 9-51-300  

 

Hospodárska korešpondencia 

pre 4.roč. OA  skl.č.941003 

     

 

              

6323 K- II.AH 

 

 

 

 

 

6323 K- III.AH  

 

 

 

 

 

6323 K-  III.AH  

 

 

Príloha č. 6 

Plán práce predmetovej komisie odborných gastronomických predmetov  

 

ZLOŽENIE PREDMETOVEJ KOMISIE: 

 

Vedúca  PK :  Ing. Pencáková Viera 

Členovia PK : Ing. Balažová Beáta                                                        

                   Bc. Cerula Radoslav                                                       

                   MVDr. Ďuričková Ľudmila                                           

                   Bc. Forró  Ľubomír                               

                   Mgr. Hrehová Gabriela  

                   Mgr. Lojanová Ľubov                                                                  

                   Kimaková Angela  

                   RNDr. Krokkerová Mária                                                                  

                   Mišková Darina                                      

                   Mgr. Pešta Pavol   

                   Ing. Stanko Róbert 

 

Hlavné úlohy: 

     PK odborných gastronomických predmetov bude v šk. roku 2017/2018 pracovať podľa 

vlastného plánu práce činnosti vypracovaného v súlade s plánom práce školy. Zasadnutia PK sa 

uskutočnia šesťkrát v roku, v prípade potreby aj viackrát. Plnenie úloh zakotvených v pláne práce 

sa bude priebežne kontrolovať na zasadnutiach PK. 

Členovia PK sa vo svojej práci zamerajú na plnenie nasledujúcich úloh :    

1. jednotliví členovia PK v spolupráci s vyučujúcimi zabezpečia prípravu žiakov na 

maturitné skúšky 

2. podnietiť aktivitu, iniciatívnosť a tvorivosť členov PK v pedagogickej činnosti  

3. realizovať úlohy národného programu boja proti drogám 

4. venovať pozornosť rozširovaniu myšlienok podpory zdravia a zdravého spôsobu života 
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5. vo vyučovacom procese uplatňovať metódy na rozvíjanie aktivity, samostatnosti 

a tvorivosti žiakov, formovať ich vlastenecké cítenie, vytvárať pozitívne postoje v oblasti 

životného štýlu a boja proti toxikománii 

6. predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu 

a ostatným prejavom intolerancie 

7. prehlbovať u žiakov vzťah k práci, dodržiavať návyky pracovnej morálky, disciplíny, 

bezpečnosti pri práci, hygieny 

8. uskutočniť rozbor úrovne výchovno- vzdelávacej činnosti členov PK 

9. dbať na úpravu priestorov, v ktorých vyučujú jednotliví členovia PK 

10. naďalej upevňovať fyzické a duševné zdravie žiakov 

11. pestovať u žiakov schopnosť vyjadriť svoju vlastnú myšlienku, rozvíjať nápaditosť, 

fantáziu a tvorivosť . 

12. vyvíjať aktivity na spoluprácu učiteľov odborných gastronomických predmetov a žiakov 

s inými školami rovnakého zamerania v rámci EÚ 

13. zabezpečiť uplatňovanie Zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, teda zákaz 

fajčenia vo všetkých priestoroch školy a jej priľahlých priestoroch 

14. vytvárať pozitívny obraz školy v povedomí verejnosti,  propagovať kvalitu a študijné 

odbory,  organizovať deň otvorených dverí  za účelom zvýšenia  záujmu žiakov 

základných škôl o štúdium, hlavne v odboroch kuchár a čašník. 

Zasadania predmetovej komisie: 

august – úvodné zasadanie,  

august, november, január, marec, jún  

 

Plán úloh PK gastronomických predmetov: 

 

Vyučujúci gastronomických predmetov na vyučovacích hodinách sa zamerajú na konkrétne 

úlohy vychádzajúce z učebných osnov a pedagogicko - organizačných pokynov pre šk. rok 

2017/2018. 

1. Zorganizovať odbornú exkurziu do odbytových a výrobných  stredísk hotela Karpatia, 

Alibaba v Humennom pre žiakov prvého ročníka. 

             T: september- október 2017                                        Z: Ing Pencáková, Mgr. Hrehová  

2. Zapojiť sa do krúžkovej činnosti školy. 

             T : september 2017                                                                        Z:  vyučujúci a MOV     

3. Pripraviť slávnostnú tabuľu na tému „ Farebná jeseň.“                                  

            T: september 2017                                                                                  Z: Ing. Balažová        

4. Na hodinách odborných predmetov a odbornom výcviku využívať knižný fond   školskej 

knižnice, práca s odbornou literatúrou – vzbudiť záujem žiakov o odbornú literatúru.  .                                                                                                                                                                                                

T: stalý                                                                                             Z:  vyučujúci, MOV 

5. Zabezpečiť odbornú exkurziu do múzea vín v Prešove s žiakmi II. AH.                                        

             T: október 2017                                                                                     Z:  Mgr Hrehová                                                                                                                                                                        

6. Zapojiť sa do realizácie príprav 40. výročia založenia školy.  

             T: október 2017                                                                             Z:  vyučujúci a MOV 

7. Zrealizovať šachový turnaj.                                                                                                                     

T: november 2017                                                                               Z: Mgr. Lojanová 

8. Zúčastniť sa súťaže miešaných nápojov – Eurocup Prešov.  

             T: november 2017                                                                                 Z:  Mgr Hrehová 

9. Zorganizovať odbornú exkurziu – súťaž Eurocup Prešov pre žiakov druhého ročnika. 

             T: november 2017                                                    Z : Ing Pencáková, triedna učiteľka 

10. Zrealizovať cvičný raut so žiakmi III.AH.                  Z: Mgr Hrehová, Ing. Pencáková 

             T:  november 2017                                                    MVDr. Ďuričková, Mgr. Lojanová  
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11. Pripraviť slávnostnú tabuľu na tému Halloween                           

             T: november 2017                                                                                Z:  Ing. Balažová                      

12.  Zapojiť sa do prezentácie školy – deň otvorených dverí.  

              T: december 2017                                                                          Z: vyučujúci a MOV  

13. Podľa pozvánok zapájať sa do gastronomických podujatí. 

             T: stály                                                                                          Z: vyučujúci a MOV                                                                

14.  Zabezpečiť vianočnú výzdobu v stredisku praktického vyučovania Siesta, pripraviť        

slávnostnú adventnú  tabuľu a zrealizovať prezentáciu ikeban. 

              T : december 2017                                                                 Z: Ing Balažová, Mišková  

15.  Zrealizovať tradície našich babičiek. 

              T : január 2018                                                                                    Z:  Ing. Balažová  

16.  Zrealizovať cvičný banket so žiakmi IV. AH. 

              T : február 2018                                                  Z : MVDr. Ďuričková, Mgr.Lojanová 

                                                                                                      Mgr Hrehová, Ing. Pencáková 

17.  Pripraviť slávnostnú tabuľu na tému Valentín. 

              T : február 2018                                                                                           Z:  Mišková 

18.  Pripraviť slávnostnú tabuľu na tému MDŽ.  

             T : marec 2018                                                                                               Z: Mišková  

19.  Usporiadať Deň zručnosti pod názvom Majstro Gastro.                

              T : marec - apríl 2018                                                                     Z:  vyučujúci, MOV   

20.  Podľa harmonogramu pravidelne uskutočňovať vzájomné hospitácie členov PK.. 

              T: podľa  harmonogramu                                                                          Z: vedúca PK        

21. Zabezpečiť veľkonočnú výzdobu v stredisku praktického vyučovania Siesta a    pripraviť 

slávnostnú veľkonočnú  tabuľu.  

             T : apríl 2018                                                                          Z: Ing Balažová, Mišková               

22. Zúčastniť sa súťaže somelierov.    

             T: máj 2018                                                                                         Z: Ing. Pencáková                                            

23. Zabezpečiť prednášku na tému „ Vybrané aspekty o víne v gastronómii.“ 

             Lektór: Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD.    

             T: máj 2018                                                                                         Z: Ing. Pencáková 

24. Viesť nástenné noviny na 4. a 5. poschodí.           

             T: stály                                                                   Z: MVDr. Ďuričková, Mgr. Hrehová         

25. Pravidelne zisťovať úroveň vedomostí a zručností na  teoretickom vyučovaní. 

             T: stály                                                                                    Z: vedúca PK a vyučujúci 

26. V odborných učebniach dodržiavať čistotu, hygienu a zásady bezpečnosti pri práci. 

             T: stály                                                                                            Z: vyučujúci a MOV 

       27. Pripraviť slávnostnú tabuľu – MDD 

              T : jún 2018                                                                                         Z:  Ing Balažová 

       28. Usporiadať piknik  v prírode. 

              T: jún 2018                                                         Z:  Bc. Forró, Bc. Cerula, Ing. Stanko,      

                                                                                               Mišková, Ing. Balažová 

       29. Usporiadať piknik v prírode a čaj o piatej. 

              T: jún 2018                                                                                          Z: Mgr. Hrehová 

              

Poznámka 

1.V nevyhnutných prípadoch z dôvodov metodických, organizačných, PNS, štátnych sviatkov, 

školských akcií či iných nepredvídaných okolností sú počas školského roka prípustné zmeny 

v tematických plánoch (zmena poradia hodín, preloženie školskej písomnej práce, spojenie 
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obsahu dvoch hodín a pod.) Spájanie dvoch vyučovacích hodín sa zapíše do triednej knihy 

k jednému dátumu podľa poradia v tematickom pláne. 

2.Všetky prijaté pripomienky a doplňujúce návrhy k plánu práce PK budú uvedené 

v zápisniciach zo zasadnutí PK. 

  

Plán zasadnutí PK: 

 

1. zasadnutie – august:      1. Otvorenie 

                                          2. Návrh akcií členov PK na šk. rok 2017/2018 

                                          3. Príprava tematických plánov.                                                               

                                          4. Diskusia 

                                          5. Záver 

 

2. zasadnutie – august:       1. Otvorenie                                           

                                           2. Schválenie plánu práce  PK a plánu zasadnutí PK   

                                           3. Schválenie tematických plánov  

                                           4. Rôzne 

                                           5. Záver  

 

3. zasadnutie – november: 1. Otvorenie 

                                           2. Kontrola plnenia uznesení  

                                           3. Organizácia  prezentácie školy – deň otvorených dverí  

                                           4. Hodnotenie aktivity členov PK za uplynulé obdobie 

                                           5. Záver 

 

4. zasadnutie - január:        1. Otvorenie 

                                           2. Kontrola plnenia opatrení 

                                           3. Vyhodnotenie výchovno- vyučovacích výsledkov za 1. polrok        

                                              a činnosti PK za uplynulé obdobie 

                                           4. Príprava súťaže zručnosti pod názvom Majstro Gastro 

                                           5. Diskusia 

                                           6. Záver  

 

5. zasadnutie - marec:        1. Otvorenie 

                                           2. Kontrola plnenia opatrení 

                                           3. Schválenie otázok na MS    

                                           4. Diskusia 

                                           5. Záver 

     

6. zasadnutie - jún:             1. Otvorenie 

                                           2. Kontrola plnenia opatrení 

                                           3. Kontrola plnenia  vzájomných hospitácií 

                                           4. Vyhodnotenie činnosti členov PK za šk. rok 2017-2018 

 

 

 

Plán vzájomných hospitácií PK gastronomických predmetov 
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November:  Ing. Beáta Balážová – Darina Mišková 

                   

Január:  MVDr. Ľudmila Ďuričková – Mgr. Ľubov Lojanová                                       

 

Február: Mgr. Gabriela Hrehová – Ing. Viera Pencáková  

                                          

Apríl:  Mgr. Pavol Pešta –  RNDr. Mária Krokkerová      

                           

Máj:  Bc. Radoslav Cerula –  Bc. Ľubomír Forró   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučujúci v jednotlivých triedach: 

 

PREDMET TRIEDA POČET HODÍN VYUČUJÚCI  

Potraviny a výživa  II.A 1  RNDr. Krokkerová  

  III.A 1  RNDr. Krokkerová  

  IV.A 1  Mgr. Pešta   

  IV.Ask 1  RNDr. Krokkerová  

Chémia vo výžive  I.AH 1  Mgr. Lojanová   

  II.AH 1  Mgr. Lojanová   

  III.AH 1  Mgr. Pešta   

  IV.AH 1  Mgr. Pešta   

Technika obsluhy  II.A 1  Mgr. Hrehová  

  II.Ask. 2  Mgr. Hrehová  

  III.A 1  Mgr. Hrehová  

  III.Ask 2  Mgr. Hrehová  

  IV.AHsk 2  Mgr. Hrehová  

  I.AH 2  Mgr. Hrehová  

  II.AH 2  Mgr. Hrehová  

  III.AH 1  Mgr. Hrehová  

  IV.A 1  Ing. Pencáková   

CTB  I.AHsk  3  Ing. Pencáková  

  I.AH  3  Mgr. Hrehová  

  II.AH  2  Mgr. Hrehová  

  III.AH 2  Ing. Pencáková  

  III.AHsk  2  Mgr. Hrehová  

CCJ  I.AHsk  5  Ing. Pencáková  

  I.AH 5  MVDr. Ďuričková  

  II.AH  5  MVDr. Ďuričková  

  II.AHsk  5  Ing. Pencáková  
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TPP   I.AH 2  MVDr. Ďuričková  

  II.AH  1  Ing. Pencáková  

  III.AH  2  Ing. Pencáková  

Technológia  II.A 2  MVDr. Ďuričková  

  II.Ask 1  Ing. Pencáková  

  III.A 2  MVDr. Ďuričková  

  III.Ask 1  Mgr. Lojanová  

  IV.A 2  Ing. Pencáková  

  IV.Ask 1  Mgr. Lojanová  

Prax  III.A  6  Mgr. Lojanová  

  III.A sk 6  Mgr. Lojanová  

  IV.AH 6  MVDr. Ďuričková  

  IV.AHsk 6  Mgr. Lojanová  

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 7 

Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí  

 

PLÁN PRÁCE KOORDINÁTORA PREVENCIE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ 

Preventívna práca koordinátora vychádza z Národného programu boja proti drogám, Stratégie 

prevencie kriminality v SR, Národného programu duševného zdravia, Národného programu 

prevencie HIV/AIDS v SR, tiež vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu, Školského 

vzdelávacieho programu, pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2017/2018. 

 

Hlavné úlohy: 

1.Aktívna spolupráca s vedením školy, výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi, ostatnými 

pedagógmi a so žiackou radou. 

2.Poradenstvo v oblasti prevencie závislostí. 

3.Zisťovanie aktuálneho stavu v problematike drogových závislostí. 

4.Riešiť problémy súvisiace s patologickými javmi. 

5.Organizácia a zapájanie žiakov do preventívnych aktivít na škole. 

6.Spolupráca s rodičmi žiakov v oblasti prevencie.  

 

Konkretizácia úloh na školský rok 2017/2018: 

A. Vo vzťahu k žiakom 
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1.  V mesiaci októbri zistiť pomocou dotazníka aktuálnu situáciu v škole z pohľadu užívania 

návykových látok. Na základe výsledkov prijímať konkrétne opatrenia v spolupráci s CPPPaP 

v Humennom. 

2. Zabezpečovať aplikáciu prevencie tak, aby bola integrálnou súčasťou výchovy a vzdelávania. 

Na všetkých predmetoch viesť žiakov k formovaniu pozitívnych postojov vlastným modelovým 

príkladom zdravého životného štýlu a zvyšovať tak odolnosť žiakov voči sociálno-patologickým 

javom. 

3.Zabezpečiť cyklus besied a prednášok po ročníkoch v spolupráci s CPPPaP v Humennom na 

témy: „Alkohol – všadeprítomná droga“, „ Človek v bludnom kruhu drog“, „ Zdravý životný 

štýl“, „ Drogy a ich vplyv na partnerské vzťahy“ 

4. Zapojiť žiakov do aktivít zameraných na : 

 Svetový deň duševného zdravia /10.10./ 

 November – mesiac boja proti závislostiam 

 Svetový deň boja proti AIDS / 1.12./ 

 Deň ľudských práv /10.12./ 

 Týždeň priateľstva / február/ 

 Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii / 21.3./ 

 Deň zápasu za ľudské práva /25.3./ 

 Svetový deň zdravia /7.4./ 

 Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi                                

/ 26.6./    

5. Počas októbra, novembra /mesiaca boja proti závislostiam/ a decembra, zorganizovať alebo 

zapojiť žiakov do týchto aktivít: 

 Účasť žiakov na motivačnom predstavení „Spravme všetko inak“ /október/ 

 V rámci Dňa športu zapojiť žiakov do plaveckej štafety 50 krát 50 m pod heslom 

„ Šport dáva svetu víťazov, drogy porazených“. /október/ 

 Beseda „Povedz to priamo“ – prevencia agresivity 

 Diskotéka spojená s prijímaním žiakov do 1.ročníka s vtipným programom, ktorý má byť 

príkladom kvalitnej zábavy  bez alkoholu drog a fajčenia. /november/ 

 V spolupráci so žiakmi zhotoviť zaujímavú nástenku s protidrogovou tematikou pod 

názvom „ Normálne je nefajčiť.“ /november/ 

 Zorganizovať besedu s policajtom OR PZ v Humennom. /november/ 

 Zapojiť žiakov do „Olympiády ľudských práv“ /december/ 
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6. V 2.polroku zapojiť žiakov do výtvarnej a literárnej súťaže s protidrogovou tematikou „Prečo 

som na svete rád/a“. 

 

B. Vo vzťahu k učiteľom 

1. Presviedčať učiteľov a zamestnancov školy, aby boli žiakom  pozitívnymi vzormi minimálne 

v priestoroch školy a v čase vyučovania. 

2. Zapracovať do plánov triednych učiteľov aktivity a besedy venované protidrogovej prevencii. 

3. Zabezpečovať v spolupráci s ostatnými vyučujúcimi aktívnu ochranu žiakov pred negatívnymi 

sociálno-patologickými javmi. 

4. V spolupráci s vedením školy dbať na dodržiavanie vymedzenia zákazu nosenia, 

prechovávania a užívania legálnych i nelegálnych drog v areáli školy.  

5. Vzdelávať sa v oblasti prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov. 

 

C. Vo  vzťahu k rodičom 

1. V mesiaci októbri uzatvoriť dohody medzi školou , rodičmi a žiakmi o jednotnom postupe pri 

nájdení a používaní drog v škole. 

2. Zvyšovať informovanosť rodičov o možnostiach a rizikách zneužívania drog a výskyte javov 

sociálnej patológie a o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže. 

3. Informovať rodičov o opatreniach školy proti šíreniu drog,  o preventívnych aktivitách, 

o možnostiach pomoci ohrozeným deťom, o možnostiach spolupráce školy, rodiny 

a preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení. 
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Príloha č. 8 

Plán environmentálnej výchovy 

 

 

PLÁN  PRÁCE KOORDINÁTORA  ENVIRONMENTÁLNEJ  VÝCHOVY 

 

Šk. rok :   2017/2018 

Koordinátor:  Mgr. Daniela Karpáčová 

 

Program realizácie environmentálnej výchovy nadväzuje na úlohy a činnosti, ktoré naša škola 

plnila v predchádzajúcom školskom roku 2016/2017 a nadväzuje na Plán práce školy ako aj na 

Školský vzdelávací program.  

Environmentálna výchova je chápaná ako súčasť celého komplexu edukácie na našej škole. 

Pojem environmentálna výchova je cieľavedomé odovzdávanie vedomostí a vytváranie návykov 

pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Je to zároveň systematický proces formovania 

jednotlivca od detstva do dospelosti vo vzťahu k sebe, k iným ľuďom a k životnému prostrediu. 

 

 Ciele a úlohy environmentálnej výchovy: 

 

− hlavným cieľom tohto plánu je zvýšiť environmentálne povedomie učiteľov a žiakov, 

vychovávať a vzdelávať žiakov vnímavých k problémom životného prostredia, vytvárať a 

rozvíjať praktické zručnosti žiakov v ochrane a zveľaďovaní životného prostredia 

− rozvíjať vzťah k životnému prostrediu, formovať a posilňovať pocit zodpovednosti za svoje 

správanie voči prírode a vo vzťahu k zdravému životnému štýlu 

− rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, vyjadriť 

vlastný názor, písomnou i ústnou formou, zhromažďovať, triediť, analyzovať prezentovať 
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− naučiť sa spoznávať a riešiť jednoduché problémy, klady a zápory jednotlivých riešení 

− zabezpečiť prácu s rôznymi zdrojmi informácií 

− rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov 

zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie 

odpadov, na vytváranie správnych postojov k životnému prostrediu, na prevenciu pred 

znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany 

prírody a krajiny 

−  v rámci jednotlivých predmetov (teoretického aj praktického vyučovania) a krúžkov pomáhať 

žiakom získavať nové vedomosti, informácie o prírodných javoch a uvedomovať si problémy ŽP 

nielen  globálneho, ale aj miestneho významu 

−  motivovať kolegov pedagógov k plneniu plánu práce ENV 

 

Metódy a formy práce: 

-tematické prednášky, besedy, diskusie,  riadený rozhovor 

-tematické nástenky 

- cieľavedomé pozorovanie, praktické činnosti, aktivity v prírode, exkurzie 

 

 

                                    Plán činnosti na školský rok 2017/2018: 

 

-  dôsledne presadzovať úlohy environmentálnej výchovy vo vzdelávacom procese a 

problematiku 

environmentálnej výchovy zahŕňať vo všetkých predmetoch teoretického aj praktického 

vyučovania 

 

- oboznámiť žiakov s plánom činnosti ENV na školský rok a s možnosťou pracovať 

v environmentálnom krúžku  (september) 

 

- zapojiť žiakov do činnosti krúžku environmentálnej výchovy  (október) 

 

- formou prednášok, besied, diskusie, aktualizáciou nástenných novín, rozhlasového okienka 

odhaľovať a riešiť ekologické problémy   (september-jún) 

 

- zapojiť žiakov školy do pokračovania projektu „Svet okolo nás“  (november) 

 

- motivovať a podporovať žiakov k zapájaniu sa do environmentálnych  súťaží  a projektov 

zameraných na riešenie problémov ochrany ŽP (napr. Zelený svet, Vyčistíme si Slovensko, 

ProEnviro, Deň Zeme, Týždeň zdravej výživy a pod.)    ( január – marec ) 

 

- propagovať environmentálne témy na triednych nástenkách a pravidelne ich aktualizovať 

(september – jún) 

 

- uprednostňovať priame pozorovania na hodinách telesnej výchovy, počas kurzov pohybových 

aktivít, účelových cvičení, kurzov ochrany života a zdravia,  lyžiarskych výcvikov, športových dní, 

školských výletov, krúžkov .....(september-jún) 

 

- zapojiť žiakov do separovania odpadu a zorganizovať zber papiera a použitých batérií 

(december-jún) 

 

-  naďalej organizovať výlety a exkurzie s prihliadnutím na enviroaspekty v našej lokalite  
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     -  počas celého roka viesť žiakov k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní vlastného ŽP: 

- udržiavaním čistoty v triedach a šatniach 

- udržiavaním čistoty v telocvični 

- udržiavaním čistoty na odbornom výcviku 

- účasťou na úprave areálu školy 

- šetrením vodou a energiou a energetických zdrojov 

- šetrným zaobchádzaním s učebnicami 

 

- mimo vyučovania zapojiť žiakov do návštevy vlastivedného múzea,  skanzenu, hvezdárne 

a ďalších akcií a výstav s environmentálnym zameraním    

 

- podporovať zapájanie sa žiakov do dobrovoľníckych aktivít 

 

- spolupracovať s dobrovoľníckymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti ENV (napr. PZ  Sokol 

Humenné, Štátna ochrana prírody SR, CHKO Vihorlat, Strom života, ......) 

 

- motivovať kolegov k zapojeniu sa do spolupráce pri ochrane a zveľaďovaní ŽP    

 

- upriamiť pozornosť žiakov a kolegov na niektoré významné dátumy z environmentálneho 

kalendára a diskutovať o ich dôležitosti, potrebe a význame z celospoločenského hľadiska 

- Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy /16.9. / 

- Svetový deň ochrany zvierat / 4.10. / 

- Svetový deň výživy /16.10/ 

- Medzinárodný deň stromov / 20.10. / 

- Medzinárodný deň bez fajčenia / 20.11. / 

- Svetový deň pôdy  / 5.12. / 

- Medzinárodný deň hôr / 11.12. /   

- Medzinárodný deň lesov / 21.3. /     

- Svetový deň vody / 22.3./     

- Svetový deň meteorológie /23.3./ 

- Mesiac lesov /apríl/ 

- Medzinárodný deň vtáctva  a začiatok Mesiaca lesov/ 1.4. / 

- Svetový deň zdravia / 7. 4. / 

- Medzinárodný deň rastlín /13.4. / 

- Deň Zeme / 22.4. / 

- Deň Slnka / 3.5. / 

- Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti / 22.5. / 

- Svetový deň ŽP / 5.6./ 

- Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha / 17.6./ 
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Príloha č. 9 

Plán práce  ŽŠR na školský rok 2017/2018 

 

1. Charakteristika Žiackej školskej rady pri HA, Štefánikova 28, Humenné: 

 

Žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR) je ustanovená podľa § 26 zákona NRSR č. 596/ 2003     Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých     zákonov. 

 

ŽŠR je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy 

a vzdelávania na škole; prostredníctvom svojich zástupcov majú študenti možnosť demokraticky 

ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vylovovať svoje nároky a požiadavky.  

 

Cieľom ŽŠR je formovať občianske povedomie a organizačné a komunikačné schopnosti 

študentov, usmerňovať ich spoločenské a kultúrne správanie, viesť mladých ľudí k tolerancii, 

spolupatričnosti, úcte a slušnosti, prebúdzať v nich zmysel pre demokraciu a rešpektovanie 

ľudských práv a slobôd. 

 

2.  Zloženie Žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov: 
 

 

1. Členmi ŽŠR sú zástupcovia tried (predsedovia, ich zástupcovia alebo dobrovoľní 

členovia). 

 

2. V každej triede sa zvolí tajným hlasovaním jeden zástupca, resp. sa odobrí členstvo 

dobrovoľnému záujemcovi členmi rady. 
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3. Členovia ŽŠR si spomedzi seba volia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním. 

 

4. Z každej voľby sa robí zápisnica. 

 

5. Predsedom  ŽŠR sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov 

a zároveň sa stáva členom rady školy. 

 

6. ŽŠR vedie predseda, ktorý je volený na obdobie jedného roka. 

 

7. Koordinátor má pri prijímaní uznesení poradný hlas. 

 

8. Ak zanikne členstvo v ŽŠR, napríklad vzdaním sa členstva, ukončením štúdia alebo 

odvolaním, členmi ŽŠR sa stanú žiaci zvolení v triednych voľbách.  

 

 

3. Činnosť Žiackej školskej rady: 

 

1. ŽŠR sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, 

vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva 

návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.   

 

2. ŽŠR rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu 

k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov 

navonok. 

 

3. ŽŠR prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.  

 

4. ŽŠR iniciuje školskú záujmovú činnosť. 

 

5. ŽŠR sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku. 

 

6. ŽŠR volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy. 

 

7. ŽŠR je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej 

platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŽŠR.  Na 

platné uznesenie ŽŠR vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je 

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady. 

 

8. ŽŠR zasadá raz za mesiac (pokiaľ sa v priebehu školského roka predseda, resp. členovia 

nerozhodnú ináč). 

 

4. Činnosti, zámery a aktivity ŽŠR v školskom  roku 2017/2018: 

  

 podporovať komunikáciu a spoluprácu žiakov a vedenia školy 

 sledovať a podporovať sociálne znevýhodnených žiakov 

 prehlbovať poznatky a právne vedomie žiakov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté 

v medzinárodných dokumentoch o ľudských právach a slobodách dieťaťa 

 sledovať a následne zamedzovať nabádaniu k šikanovaniu, rasizmu, antisemitizmu či 

xenofóbii  
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 podporovať  kreatívne a prospešné nápady v oblasti výchovy a vzdelávania a 

spolupodieľať sa na  ich realizačnom procese 

 uskutočniť anketový prieskum medzi študentmi ohľadom želaných školských akcií, 

z ktorých minimálne jedna by sa stala každoročne zaužívanou (tradovanou) akciou, 

respektíve podujatím školy 

 podieľať sa na verejnoprospešných prácach a charitatívnych akciách v kooperácii s CVČ, 

mládežníckym parlamentom mesta Humenné a mestom 

 

 

5. Prehľad plánovaných činností a aktivít ŽŠR v školskom roku 2017/2018: 

 

september: 

- uskutočniť osvetu v triedach 1. ročníka o voľbe zástupcov do ŽŠR 

zodpovední: členovia ŽŠR 

- zvolať a uskutočniť 1. zasadnutie rady v novom školskom roku a schváliť prijatie 

zástupcov prváckych tried ako nových členov rady a chváliť plán činností rady 

zodpovední: predseda a členovia ŽŠR 

 

           október: 

- pomoc pri príprave 40. výročia školy pod záštitou ŽŠR a riaditeľky školy 

zodpovední: členovia ŽŠR, koordinátor ŽŠR 

november:  

- spolupodieľať sa na realizácii imatrikulácie prvákov 

zodpovední: žiaci 3. ročníkov 

- vyhlásiť súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu v triede 

zodpovední: predseda ŽŠR a triedni predsedovia 

 

  december: 

- zorganizovať školskú akciu – Mikuláš na Hotelovej akadémii 

zodpovední: členovia ŽŠR 

-    medzitriedna súťaž vo varení pirohov 

zodpovední: predseda ŽŠR, koordinátor 

-    Vianočné vysielanie školského rozhlasu 

 

     január: 

- zvolať a uskutočniť zasadnutie rady v Novom roku, na ktorom členovia 

vyhodnotia súťaž vo varení pirohov a súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu  

 

     február: 

- zorganizovať deň zdravej výživy 

     zodpovední: členovia a koordinátorka ŽŠR  

- Valentínsky box – posielanie a čítanie „valentínok“ na Deň sv. Valentína 

 

marec: 

- zvolať a uskutočniť zasadnutie rady, na ktorom členovia zhodnotia svoju 

doterajšiu činnosť a aktivity, prednesú ohlasy študentov, učiteľov i vedenia školy na 

celoročnú činnosť rady 

- prizvať na zasadnutie rady riaditeľku školy, predniesť jej  návrhy, postoje 

a postrehy študentov školy a prekonzultovať ich realizáciu v budúcom školskom roku 

zodpovední: členovia  a koordinátorka ŽSR 



 77 

 

    máj: 

- zrealizovať rozlúčku so žiakmi z končiacich tried a pripraviť pre nich kultúrny 

program 

zodpovední: členovia ŽŠR 

  

jún: 

- zvolať slávnostné zasadnutie rady a zhodnotiť jej činnosť a aktivity v školskom 

roku 2016/2017 

zodpovední: členovia ŽŠR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 10 

Plán práce výchovného poradcu na školský rok 2017/2018 

 

1. Spolupracovať s pedagogickou – psychologickou poradňou pri zabezpečení poradenského 

servisu pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov. 

2. Vykonávať priebežne poradenskú a konzultačnú činnosť so študentmi školy a ich rodičmi 

vo všetkých problémových oblastiach. 

3. Spolupracovať so Žiackou školskou radou. 

4. Zrealizovať preventívne aktivity pre jednotlivé triedy. 

5. Pozorovať spôsob adaptácie žiakov prvých ročníkov a prípadné problémy riešiť 

s vyučujúcimi a triednymi učiteľmi. 

6. Zabezpečiť informovanosť študentov školy o štruktúre VŠ a možnostiach štúdia. 

7. Podieľať sa na koordinácii poradenskej činnosti v oblasti celospoločenských problémov 

ohrozujúcich zdravý vývin detí a mládeže.  
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8. Venovať osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia či žiakom 

s vývinovými poruchami. 

9. Podieľať sa na realizácii prevencie sociálno – patologických javov mládeže 

a monitorovať situáciu v škole. 

10. Sprístupniť všetkým žiakom informácie v oblasti vzdelávania a profesijnej orientácie 

s dôrazom na spoločenské potreby a možnosti uplatnenia absolventov v praxi. 

11. Sledovať vývoj zamestnanosti a uplatnenia absolventov v praxi. 

12. Spolupracovať s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, CPPP a P a inými inštitúciami 

participujúcimi na výchove a vzdelávaní. 

13. V oblasti profesionálnej orientácie sa zamerať na odbornú poradenskú činnosť pre 

končiace ročníky. 

14. Uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania na škole, na zvýšenie 

pocitu bezpečnosti žiakov a ich rodičov. 

15. Uskutočňovať pohovory s problémovými žiakmi a ich rodičmi v spolupráci s triednymi 

učiteľmi. 

16. Spolupracovať s výchovnými poradcami ZŠ pri voľbe povolania žiakov 8. a 9. ročníkov. 

17. Spolupracovať s triednymi učiteľmi a ostatnými pedagogickými pracovníkmi v práci 

s nadanými žiakmi. 

18. Venovať pozornosť žiakom so ŠVVP. Spracovať dokumentáciu v spolupráci so 

špeciálnym pedagógom. 

19. Pravidelne aktualizovať nástenku výchovného poradcu. 

Podľa ponuky zúčastňovať sa odborného vzdelávania a kurzov pre výchovných poradcov 

 

 

Plán práce výchovného poradcu po mesiacoch 
 
September: 

1. Stanovenie konzultačných hodín výchovného poradcu. 

2. Aktualizovať nástenku výchovného poradu na 4. poschodí. 

3. Zabezpečiť spoluprácu s inštitúciami, ktoré sa venujú výchovnej a poradenskej  

problematike. 
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4. Vypracovať prehľad stavu žiakov. Zistiť informácie o žiakoch so ŠVVP. 

5. Vstupný dotazník pre žiakov 1. ročníka. 

6. Informovať žiakov 1. ročníka a rodičov o úlohách a poslaní výchovného poradcu. 

7. Poskytnúť poradenskú činnosť pri integrácii žiakov so ŠVVP.  

8. Sledovať adaptáciu žiakov 1. ročníka na nové školské prostredie. 

9. Prednáška a beseda so psychologičkou pre žiakov 1. ročníka – „Adaptačný proces 

a efektívne učenie“. 

Október: 

1. V spolupráci s triednymi učiteľmi žiakov 1. ročníkov sledovať adaptáciu žiakov na 

sociálne s študijné prostredie. 

2. Málo adaptabilným žiakom poskytnúť pomoc – individuálne pohovory. 

3. Vyhodnotiť prejavy šikanovania a vydierania. 

4. Uskutočniť prieskum záujmu žiakov o vysokoškolské štúdium v končiacich ročníkoch. 

5. Uskutočniť pohovory s „reorientovanými“ žiakmi. 

6. Zabezpečiť výchovné a poradenské aktivity smerom k žiakom a rodičom.  

7. Príprava oslavy 40. výročia školy. 

 

 

November: 

1. Realizovať pohovory so žiakmi, ktorým boli na pedagogickej rade udelené výchovné 

opatrenia. 

2. Beseda a prednáška so psychologičkou pre žiakov 3. ročníka na tému „Výber partnera 

a partnerské vzťahy“. 

3. Usmerňovanie žiakov končiacich ročníkov pri voľbe vysokoškolského štúdia a pri voľbe 

povolania. 

4. Prednášky a besedy pre žiakov 2. ročníka – „Vieme byť tolerantní?“ 

5. Zorganizovať besedu s policajtom OR PZ v Humennom. 

December: 
1. Pohovory so žiakmi s výchovno – vzdelávacími problémami. 

2. Dotazník pre žiakov o šikanovaní a vydieraní. 

3. Konzultácie pre žiakov v oblasti voľby ďalšieho kariérového rastu. 

4. Poskytnúť informácie pre žiakov končiacich ročníkov o termínoch podávania prihlášok 

a o podmienkach prijímania na jednotlivé školy. 

5. Kontrola správneho vyplnenia prihlášok a ich evidencia. 
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6. Prednáška a beseda so psychologičkou pre končiace ročníky na tému „Kariérové 

poradenstvo“. 

Január: 

1. Vyhodnotiť polročnú činnosť výchovného poradenstva na pedagogickej rade, analýza 

problémových žiakov. 

2. Pripraviť besedu pre končiace ročníky na tému „Ako byť úspešný pri vstupe do života?“ 

3. Realizácia a vyhodnotene dotazníkov žiakov 1. a 2. ročníkov o príprave a využívaní 

voľného času. 

Február: 

1. Individuálna práca so žiakmi, ktorí vykazujú vysokú absenciu, poruchy správania 

a osobnostné problémy. 

2. Konzultácie žiakov končiacich ročníkov o vysokoškolskom štúdiu. 

3. Beseda s pracovníkmi PZ – boj proti delikvencii mládeže. 

4. Beseda a prednáška  pre končiace ročníky na tému „Ako zvládnuť maturitu – zvládanie 

záťažových situácií“. 

5. Spolupráca s výchovnými poradcami na ZŠ, poskytnutie informácii o možnostiach štúdia. 

6. Beseda a prednáška pre žiakov 2. ročníka na tému: „Ako sa utvára láska – výchova 

k manželstvu a rodičovstvu. 

 

 

Marec: 
1. Nábor žiakov do študijných odborov. 

2. Beseda a prednáška so psychológom pre žiakov 1. ročníka na tému „Správaj sa 

zodpovedne – prevencia kyberšikanovania“ . 

3. Beseda a prednáška so psychológom pre žiakov 3. ročníka na tému „Výchova 

k manželstvu a rodičovstvu“. 

4. Pohovory so žiakmi a rodičmi podľa potreby. 

5. Návšteva ÚPSVaR a Burzy práce so žiakmi končiacich ročníkov. 

Apríl:  
1. Konzultácie s rodičmi problémových žiakov. 

2. Individuálna práca so žiakmi, ktorí vykazujú vysokú absenciu, poruchy správania 

a osobnostné problémy. 

3. Zorganizovať stretnutie žiakov s úspešnými absolventmi školy. 

4. Beseda pre žiakov 3. a 4. ročníkov, ktorí absolvujú zahraničnú prax. 

Máj:  

1. Pohovory so žiakmi s výchovno – vzdelávacími problémami, so žiakmi s vysokou 

absenciou na vyučovaní a praxi. 
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2. Pomoc pri príprave na prijímací pohovor. 

3. Beseda na tému Súčasný stav nezamestnanosti v okrese, možnosti uplatnenia absolventov  

praxi  a prevencia nezamestnanosti – ÚPSVaR. 

4. Prednáška a beseda so psychologičkou pre 3. ročník na tému „Ako byť úspešný – tréning 

sociálnych schopností.“ 

Jún: 
1. Pohovory so slabo prospievajúcimi a problémovými žiakmi. 

2. Aktivity v rámci drogovej prevencie v spolupráci s koordinátorom drogovej prevencie. 

3. Sledovanie umiestnenia žiakov v praxi a na vysokých školách. 

4. Spracovanie podkladov na pedagogickú radu, vypracovanie správy o výchovnom 

poradenstve. 

5. Vyhodnotiť činnosť na úseku výchovného poradenstva. 

Plán práce je otvorený a v priebehu školského roka sa bude dopĺňať o nové informácie a aktivity 

podľa situácie a ponuky. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 11 

Plán práce na školský rok 2017/2018 – školský internát 

 

               Výchova mimo vyučovania plní dôležitú funkciu vo vzťahu k žiakovi i spoločnosti 

najmä zdravotno-hygienickú v kompenzácii pracovného zaťaženia v škole, ďalej formatívnu, 

seba realizačnú, sociálnu a socializačnú funkciu, ako aj preventívnu funkciu z hľadiska 

kriminality a drogovej závislosti.  

               Výchovno-vzdelávacia činnosť v Školskom internáte v školskom roku 2017 – 2018 sa 

bude podieľať na formovaní a utváraní osobnosti žiakov – ich duševnej stránky, vychádzajúc z 

potenciálnych predpokladov a schopnosti každého jednotlivca a to vytváraním a poskytovaním 

širokej ponuky možnosti využívania voľného času.  

      

              K naplneniu týchto úloh je potrebné vychádzať z týchto úloh.  

  

1. V komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti školskom internáte systémovo uplatňovať 
tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania, ktorého v centre pozornosti je žiak, 
jeho potreby a záujmy, a to v primeranom pomere s jeho vedením k zodpovednosti za svoj 
vlastný rozvoj.  

2. Zvyšovať záujem žiakov o pravidelné záujmové činnosti v školskom internáte širokou 
ponukou záujmových útvarov ako zabezpečenie aktívnej ochrany žiakov pred vznikom 
užívanie a šírenia drog v školskom internáte.  

3. Viesť žiakov k zdravému rozvoju ich osobnosti a k výchove orientovanej na pozitívne 
ľudské hodnoty, zvýšiť pozornosť otázkam ľudských práv, tolerancie, predchádzania 
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rasizmu a xenofóbii. Využívať spoluprácu s centrami voľného času a školskými 
strediskami záujmovej činnosti v najbližšom okolí.  

4. Dodržiavať práva dieťaťa pri rešpektovaní vnútorného poriadku školského internátu.  

5. Realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu a na základe poznania rodinného 
prostredia žiaka uplatňovať pozitívnu komunikáciu s rodinou žiaka v prospech jeho 
výchovy.   

6. V prípade žiakov s výraznými poruchami správania v záujme aktívnej ochrany žiaka 
požiadať o spoluprácu centrum výchovnej a psychologickej prevencie, prípadne 
pedagogicko-psychologickú poradňu.  

7. Učiť žiakov žiť medzi ľuďmi, uplatňovať zásady ľudského spolužitia, empatie i asertivity. 
Pomáhať formovať vlastnosti osobnosti v duchu všeľudských hodnôt. Venovať náležitú 
pozornosť príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu 
porozumenia, menu, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými 
národmi.  

8. Viesť žiakov k spoločnej aktivite, prispieť k získavaniu väčšej gramotnosti v oblasti 
umenia, vedy, techniky a športu.  

9. Vytvárať podmienky a viesť žiakov k aktívnemu a užitočnému využívaniu voľného času v 
prospech seba i spoločnosti. Rozvíjať kreativitu v rôznych záujmových oblastiach.  

10. Umožňovať žiakom aktívny oddych v primeranej činnosti, relaxáciu a regeneráciu 

fyzických a duševných síl.  

11. Vzájomne spolupracovať s učiteľmi, majstrami OV, výchovným poradcom za účelom 
dôkladného poznania zverených žiakov. Odovzdanie si pedagogických skúsenosti a 
koordinácie výchovného pôsobenia.  

12. Pravidelne informovať rodičov o výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov. Vyžadovať 
od rodičov ospravedlnenie o neprítomnosti žiaka v ŠI.   

13. Návrh činnosti výchovy mimo vyučovania rozpracovať do plánov vychovávateľov.   

  

Obsah výchovy mimo vyučovania sa bude realizovať prostredníctvom rozličných  

oddychovo-rekreačných, zábavných, záujmových a iných činností. V tomto školskom roku 

budú v ŠI pracovať tieto krúžky : Športovo-šípkarský    SSKz    ved.  PhDr.  Drančak Dušan, 

Volejbalový krúžok  VLJz ved.  Hudáková Ľudmila,  Športovo-turistický     STUz  ved.  

Mgr.  Mihalič Ivan, Tvoríme pre radosť- krúžok  TPRz   ved.   Mgr. Drančaková Monika 

 

Zameranie výchovno-vzdelávacej činnosti v šk. roku 2017/2018 v ŠI  

Spoločenská výchova – zahrňuje výchovu, spoločenského správania,  prejavov , spoločenskej 

etiky, komunikácie, spolupráce, vzťahov v skupine.  

1. slovenské tradície a zvyky – prejav k národnej a štátnej príslušnosti  

2. kultúrne pamiatky na Slovensku – poznávanie histórie krajiny   

3. asertivita, aktívne počúvanie, spoločenská etiketa, prejavy a formy šikanovania v škole a 
na pracovisku, interkultúralny dialóg, tolerancia – komunikovať kultúrnym spôsobom, 

uplatňovať vlastnú autonómiu v skupine, rešpektovať úlohy skupiny, rešpektovať názory 
ostatných ľudí  

4. neverbálna komunikácia, verbálna komunikácia, práca s modernými informačno 
komunikačnými technológiami – využívať všetky dostupné formy komunikácie  

5. komunikácia v konflikte – samostatne riešiť konflikt  

6. komunikácia, ktorá pomáha – používať pozitívne prvky komunikácie v konflikte  

7. mediácia konfliktu – metóda riešenia konfliktu  
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8. sebavzdelávanie, aktívne občianstvo – porozumieť potrebe samostatného rozvíjania 
svojej osobnosti  

9. spolupráca, medziľudské vzťahy, empatia – zaujať pozitívne postoje k tvorbe kvalitných 
medziľudských vzťahov  

10. dobrovoľníctvo , interkulturalita, občianske združenia, neformálne skupiny, street work, 

participácia – porozumieť princípom aktívneho občianstva   

  

Mravná výchova – zahrňuje výchovu základných všeľudských vlastností osobnosti. Preto treba u 

žiakov pestovať:  

1. slušnosť a zdvorilosť – úctu človeka k človeku, zdvorilosť v dennom styku.  

2. zásady spoločenského správania – (osobné i kolektívne) a slušného dorozumievania sa.  

3. skromnosť, nezištnosť a poctivosť – konať vždy čestne bez ohľadu na osobný zisk a 
prospech, vyhýbať sa karierizmu, hrabivosti, nenárokovať si na nezaslúžené pochvaly, 
odmeny morálne alebo materiálne.  

4. znášanlivosť a priateľskosť – družnosť, ochota k spolupráci, vzájomná úcta, schopnosť 
podriadiť sa záujmu kolektívu, schopnosť mať a byť priateľom, odsudzovať falošnú 
solidaritu, byť príkladom v kolektíve.  

5. pravdovravnosť a úprimnosť – otvorenosť a priamosť v jednaní, srdečnosť zhoda slov a 
činov.  

6. rozvážnosť a dôslednosť – klásť si dokázateľné ciele, obozretnosť, pokojnosť, neunáhlenosť.  

7. čestnosť a zásadovosť – pridržiavať sa všeobecne uznávaných zásad, vedieť. si priznať omyl, 
chybu, dodržať dané slovo  

8. spravodlivosť – správať sa ku každému rovnako, schopnosť správne posudzovať ľudí, 
kritika, mať odpor k nesprávnemu uprednostňovaniu  

9. statočnosť, obetavosť, spoľahlivosť – nebojácnosť, smelosť, priamosť pri obhajovaní pravdy, 
plniť dané úlohy z pocitu zodpovednosti, nie pre kontrolu  

 

Estetická výchova – výchova citov a cestou citov výchova vzťahu ku krásnym veciam a javom. 

V tejto oblasti je dôležité zamerať výchovu na:  

1. výchova vkusu – vedieť, čo je pekné, prečo sa považuje za pekné  

2. estetiku zovňajšku a prostredia – dodržiavať zásady hygieny, čistoty, dbať o estetickú 
úpravu najbližšieho okolia, seba samého, poznať trend módy, triezvo uplatniť módu vo 
svojom živote, aktívne sa zapojiť do výzdoby priestorov ŠI, vidieť krásu aj v peknom a 
slušnom vystupovaní.  

3. pestovanie vzťahu ku krásam prírody – mať vzťah ku všetkému, čo vytvorila príroda, 
obdivovať prírodné krásy, rád chodiť do prírody, ochraňovať prírodu  

4. pestovanie lásky a úcty k rodine – prejaviť úctu a lásku ku rodičom, súrodencom, 
príbuzným, dbať na dobré meno rodiny, hľadať správny vzťah k druhému pohlaviu, vedieť, 
čo je láska, úprimnosť v láske, pohlavná  zdržanlivosť, sebaovládanie, zodpovednosť v 
manželskom živote.  

5. vytváranie vzťahu k umeniu – rád čítať umeleckú literatúru, počúvať hudbu, spev, spievať, 
navštevovať umelecké a kultúrne podujatia, výstavy, koncerty filmy, divadlo, získať vzťah 
k ľudovej tvorbe, mať čo najviac umel. zážitkov  

6. úctu k hodnotám – osobným materiálnym, všeľudským, vedeckým.  

  

 Pracovná výchova a rozumová výchova - vzťah k práci a povinnostiam. U žiakov je potrebné 

pestovať:  
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1. pracovitosť a usilovnosť - uvedomiť si nutnosť usilovnej a poctivej práce pre rozvoj 
osobnosti a spoločnosti, bojovať proti lenivosti, lajdáctvu.  

2. vedomie povinnosti - mať konkrétne predstavy o potrebe disciplíny, dodržiavať spoločenské 
pravidlá, vedieť dodržiavať príkazy a nariadenia.  

3. záujem o prácu - vedieť si opraviť poškodené veci, časti odevu, školské pomôcky, používať 
inventár, zapájať sa  do práce v rodine a v ŠI, zapájať sa do verejno-prospešnej práce, mať 
dobrý vzťah k výsledkom ľudskej práce.  

4. osobnú disciplinovanosť - sebaovládanie a potláčanie negatívnych zvykov a zlozvykov.  

5. schopnosť a rozhodnosť - vedieť sa samostatne rozhodovať a konať, vytyčovať si konkrétne 
krátkodobé a dlhodobé ciele.  

6. vytrvalo a schopnosť prekonávať prekážky - byť vytrvalý a schopný dokončiť za počatú 
prácu, nekonať prenáhlene, prekonávať stres v nebezpečných situáciách.  

7. činorodosť a aktívnosť - angažovať sa  na plnení prospešných úloh, ochota zúčastniť sa na 
každej užitočnej a prospešnej práci, vedieť o svojom budúcom povolaní.  

8. zodpovednosť - plniť samostatne povinnosti a úlohy, uvedomiť si, že nesplnenie danej úlohy 
môže narušiť celkové zámery, ktoré sa jej plnením sledujú, nepreberať úlohy, ktoré nie som 
schopný splniť.  

9. radosť z výsledkov každej užitočnej práce - uvedomele využívať vedomosti, zručnosti a 
tvorivé schopnosti, nespokojovať sa s polovičným úspechom, s nedokonalou prácou, 
odvádzať len kvalitnú prácu, byť hrdý na svoju prácu, na svoje povolanie.  

 Žiak  musí považovať učenie za svoju hlavnú povinnosť, pravidelne a systematicky študovať, 

vidieť v tom prípravu na budúce povolanie. Má sa snažiť prehlbovať si získané poznatky rôznou 

doplňujúcou činnosťou (záujmové útvary, časopisy, výstavy apod.).  

  

 Telesná  a zdravotná výchova - cieľom tejto oblasti je zvyšovanie telesne  zdatnosti,  výkonnosti, 

ochrana a upevňovanie zdravia. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné u žiakov pestovať trvalý 

vzťah k pohybovej aktivite, ktorý mu umožní aj v dospelosti tráviť čas aktívne, racionálne s 

ohľadom na zdravotný stav ľudského jedinca. Preto je potrebné:  

1. dbať o svoj telesný rozvoj a zdravie - zachovávať správnu životosprávu,  vedieť pravidelne 
striedať prácu, odpočinok a spánok, voľný čas tráviť športovými aktivitami, otužovať sa 
slnkom, vodou a vzduchom, nevystavovať svoje zdravie nebezpečenstvu.  

2. poznať základné hygienické požiadavky - dôsledne dodržiavať osobnú hygienu  v priebehu 
celého dňa, udržiavať poriadok vo svojich osobných veciach (šatstvo, bielizeň, obuv), mať 
dobrý denný režim a ten dodržiavať, dodržiavať hygienu na pracovisku, bydlisku, v okolí.  

3. zvyšovať telesnú zdatnosť - pestovať aspoň jeden druh športu, venovať sa rekreačnej 
športovej činnosti, pestovať turistiku za účelom poznania prírodných krás, umeleckých 
pamiatok, regiónu, pestovať otužilosť pre predchádzanie chorobám, rozvíjať pohybové 
schopnosti, silu, rýchlosť, vytrvalosť, koordináciu pohybov.  

4. ochraňovať život a zdravie - pravidelne sa zúčastňovať lekárskych prehliadok, poznať 
základné bezpečnostné opatrenia pre zachovanie života, poznať základné pravidlá 
poskytovania prvej pomoci, pri  stavoch bezprostredne ohrozujúcich život (dýchanie, 
krvácanie, šok, bezvedomie, zlyhanie činnosti srdca), pri zásahu elektrickým prúdom, 
utopení, otravách, poleptaní, poznať zásady zdravotníckej taktiky najmä pri hromadných 
nešťastiach, vedieť včas vyhľadať lekára praktického i odborného, poznať základy 
individuálnej a kolektívnej ochrany jednotlivca pri použití ZHN a pri rôznych situáciách 
ohrozenia, poznať zásady CO obyvateľstva na pracovisku a v mieste bydliska.  
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Rodinná výchova a výchova k rodičovstvu a manželstvu – cieľom tejto oblasti je priblížiť jednu 
z najdôležitejších buniek spoločnosti. Rodina môže byť zdrojom šťastia a spokojnosti alebo 
naopak, veľkého utrpenia. Bezpochyby všetci, mladí aj starší, šťastní aj menej šťastní, by radí 
vytvorili také rodinné vzťahy, aby sa ich rodina stala centrom pozitívneho vplyvu .  

1. porozumenie a tolerancia v partnerskom živote -  zaujať pozitívne postoje k 
zodpovednému vzťahu k partnerstvu  

2. rizikový partner  

3. vernosť, spolupráca, dôvera rešpekt – porozumieť mravným aspektom rodinného života  

4. prejavy týrania v rodine, krízové centrá – ako sa brániť, aký zaujať postoj, kde hľadať 
pomoc  

5. Sexuálne kontakty, následky, zodpovednosť – zaujať pozitívne postoje k zodpovednému 
vzťahu, k sexuálnemu životu, k manželstvu a k rodičovstvu.  

6. základné práce v domácnosti, hospodárenie, deľba práce – prejaviť praktické zručnosti 
súvisiace so životom v rodine.  

  

Ekologická výchova – cieľom výchovy je dosiahnuť u žiakov pozitívne postoje k ochranne 

životného prostredia  

1. šetrenie energiami – zaujať postoj k pozorovaniu vecí okolo seba, ich zaobchádzaní, 
užívaniu  

2. využitie neekologického odpadu – na úžitok, na tvorbu  

3. triedenie odpadu – schopnosť samostatnej činnosti pri ochrane životného prostredia  

4. starostlivosť o zeleň – ochranná lesou, lúk, záhrad, ich potreba, starostlivosť, okolie školy 

 

 

 

Hlavné úlohy :  

  September:  

  

1. Oboznámenie žiakov s internátnym poriadkom, s priestormi ŠI a areálom školy.  

2. Diagnostikovanie žiakov 1. ročníka.  

3. Zásady platné  v dobrom ŠI, slušnosť, spravodlivosť, znášanlivosť, ochota k spolupráci a 
pod.  

4. Mesto a miesto, kde študujem, Humenné a okolie. Poznanie mesta a jeho okolia.  

5. Výber z krúžkovej činnosti školského internátu. Pestovanie aspoň jedného druhu športu.  

6. Šikanovanie - rozobratie témy, diskusie, aktív vo VS- všetci ubytovaní.  

7. Spoznávanie krás  okolia, Brekovský hrad, Jasenovský hrad návšteva humenského kaštieľa  

 

Október:  

  

1. Pravidlá slušného správania a jeho dodržiavanie, pokračovanie v diagnostikovaní žiakov  

1. ročníka. Zhoda slov a činov. Pozdrav a jeho používanie.  

2. Imatrikulácia žiakov 1. ročníkov. 

3. Upratovanie okolia školského internátu, hrabanie lístia, zametanie chodníkov.  

4. Internátne kolo v elektronických šípkach.  

5.  Internátne kolo v stolnom tenise . 

6. Jesenné impresie – výročie školy výzdoba. 
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November:  

  

1. Pravidlá slušného správania, beseda so žiakmi 2. a 3. ročníka . 

2. Drogy, fetovanie - video, beseda s odborníkom na túto tému - žiaci 1. ročníka.  

3. Objavovanie talentov - výtvarná súťaž.  

4. Loptové hry - volejbal, vybíjaná . 

5. Helloween – ,,Čarodejnícky večer „. 

6. Adoptuj si ma – kultúrny program pre seniorov.  

7. Návšteva filmového predstavenia – kino Fajn. 

 

December:  

  

1. Výzdoba poschodí, izieb s vianočnou tematikou, skrášľovanie izieb - súťaž o naj izbu, 

,,Mikulášske potešenie“- spoločné posedenie v ŠJ. 

2. Vianočné tvorivé dielne . 

3. Vianočná súťaž – turnaj v stolnom tenise, florbal.  

4. Návšteva humenskej hvezdárne.   

 

Január:  

  

1. Rozhovory na tému: "Verím Ti, ty to dokážeš" - debata, individuálne rozhovory.   

2. Loptové hry - sálový futbal, telocvičňa . 

3.  Vedomostná súťaž – Svet, čo o ňom vieš .   

4.  Účasť na šipkarskej súťaži Košice. 

  

Február:  

  

1. Beseda na tému : "Láska" . 

2. Darček pre priateľa- ,,Valentínky“. 

3. Fašiangovica- veselica v maskách. 

4. Internátne kolo vo volejbale -  družstva dievčat a chlapcov . 

5. Beseda s významnou osobnosťou . 

 

 Marec:  

  

1. Návšteva filmového predstavenia, kino Fajn. 

2. Posedenie v čajovni pri knihe.     

3. Beseda s významnou osobnosťou . 

4. Športové podujatie, návšteva  hokejového zápasu. 

5. Intrakoviny – zábavný večer.  

Apríl:  
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1. Príprava veľkonočnej výzdoby, maľovanie vajíčok, výzdoba izieb.  

2. Burza veľkonočných nápadov. 

3. Upratovanie okolia ŠI.  

4. Vysaď svoj strom – Deň zeme ,Deň vody. 

5. Radosť pomáhať – zber vrchnákov pre Emku 

 

Máj:  

  

1. Návšteva skanzenu - prírodovedného múzea v Humennom.  

2. Spoločné prechádzky do rozkvitnutej prírody .  

3. ,,Poznáš slovenské tradície „– kvíz . 

4. Loptové hry, volejbal, vybíjaná .... 

5. Rozlúčka s maturantmi – ,,Deň spomienok „. 

  

Jún:  

  

1. Kontrola inventáru na izbách.  

2. Drobné opravy majetku na izbách, v študovní, v kuchynke. 

3. Jánska grilovačka – ukončenie školského roka  .  

4. Odovzdávanie izieb.  

 

 

 

Príloha č. 12 

Plán školskej knižnice  

 

Tento plán práce školskej knižnice sa vydáva v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi na 

 školský rok 2017/2018 (čl. 1 bod. 1.5 ods. 1.5.9)   

 

Školský knihovník (ŠK): Mgr. Miroslava Zburová  

      
        Hlavné úlohy  

      

        P. 

č. Úloha  Termín Zodpovedný Vyhodnotenie 

   

1. 

Systematicky budovať školskú knižnicu. 

Informácie a dokumenty nevyhnutné pre 

činnosť školskej knižnice čerpať na 

www.spgk.sk, www.infolib.sk,  

www.zlatyfond.sme.sk . úloha stála 

 ŠK 

  

   

2. 

Dopĺňať knižničný fond podľa finančných 

možnosti školy, rodičovského združenia, 

prípadne za spoluúčasti sponzorov a zapájaním 

sa do rozvojových projektov. 

 úloha stála RŠ, ŠK 

  

   

3.  

Z hľadiska ochrany knižničného fondu 

označovať knižničné jednotky pečiatkami, 
 úloha stála  ŠK 
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evidovať ich v prírastkovom zozname a  

aScAgende. 

4. 
Vykonať revízu knižničného fondu.  

December 2017  

vedúca úseku 

TEČ, ŠK   

   

5. 

Vypracovať výkaz o školskej a akademickej 

knižnici v súlade s metodickým pokynom a 

zaslať ho prostredníctvom WEB aplikácie na 

MŠVVaŠ SR. Február  2018  

ŠK 

  

   

6. 

Vykonať kontrolu využívania školskej knižnice 

žiakmi a učiteľmi. 
Marec 2018 zástupca RŠ pre 

TV a PV   

   

7. 

Spolupracovať s obecnou knižnicou pri 

organizovaní aktivít pre verejnosť. 
 úloha stála 

PK SVP a NEJ   

   

8. 

Stručný záznam z vykonaných aktivít odovzdať 

ŠK. 
priebežne vedúci PK 

  

   

9.  

Potreby prezenčnej vypôžičky nahlásiť 1 deň 

vopred.  
priebežne vyučujúci 

  

   

10. 
Hodnotenie plánu školskej knižnice 

priebežne, 

August 2018 
ZRŠ TV, ŠK 

  

    

 

 

 

 

 

 

Plán aktivít pre žiakov 

      

        P. 

č. Úloha  Termín Zodpovedný Vyhodnotenie 

   

1. 

Na hodinách SJL a NEJ využívať knižničný 

fond školskej knižnice - práca so slovníkmi a 

umeleckou literatúrou. 

priebežne 

PK SvP a NEJ   

   

2. 

V spolupráci so školskou knižnicou 

povzbudzovať talentovaných žiakov k čítaniu 

originálnych umeleckých textov. 

priebežne 

PK SvP a NEJ   

   

3. 

Žiakov s výbornými jazykovými znalosťami 

pripravovať na jazykové súťaže a olympiády s 

využitím knižničného fondu školskej knižnice. 

priebežne 

PK SvP a NEJ   

   

4. V spolupráci so ŽŠR pripraviť projekt o knihe 
Marec 2018 

PK SvP a NEJ   

   

5.  

Zapojenie sa do celoslovenského projektu pre 

SŠ - Záložka do knihy spája slovenské školy. V 

tomto školskom roku téma - Literárne osobnosti 

nášho regiónu. 

priebežne 

PK SvP a NEJ   

   

6.  

Na predmete marketing využívať odbornú 

literatúru školskej knižnice pri tvorbe pozvánky 

a letáku na PČ OZ HS. 

priebežne PK OEP 
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7.  

Využitie odbornej literatúry školskej knižnice 

na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov 

všetkých ročníkov. 

priebežne PK OEP 

  

   

8.  

Učitelia ANJ priebežne sledujú informácie na 

web. sídle ŠPU - odborné články, publikácie, 

slovenské preklady odborných publikácií. 

priebežne PK ANJ 

  

   

9. 

Podľa finančných možností - využitie 

krúžkových činností - vyučujúci ANJ dopĺňajú 

knižnicu anglickou literatúrou a využívajú 

knižničné publikácie na hodinách ANJ. 

priebežne PK ANJ 

  

   

10. 

Na hodinách odborných predmetov a odbornom 

výcviku využívať knižničný fond školskej 

knižnice, práca s odbornou literatúrou - vzbudiť 

záujem žiakov o odbornú literatúru. 

priebežne PK OGP 

  

    

  


