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Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti 

 

A/ Základné identifikačné údaje o škole 

 

Názov školy: Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 

Adresa: Štefánikova 28, 066 01  Humenné 

Telefónne a faxové číslo: 057/7752394 

Internetová a elektronická adresa: www.hahe.edupage.org, skolahahe@gmail.com  

Údaje o zriaďovateľovi: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Mená vedúcich zamestnancov školy:  

Riaditeľ školy –Ing. Mariana Chudíková  

Zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie – Ing. Anna Repková  

Zástupca riaditeľa školy pre praktické  vyučovanie – Ing. Juraj Moščák 

Vedúci úseku pre technicko – ekonomické činnosti – Ing. Mária Pirošová  

 

Údaje o rade školy 

Predseda rady školy: Ing. Dana Neupauerová  – nepedagogický zamestnanec  

Podpredseda rady školy:  Ing. Beáta Balážová – pedagogický zamestnanec 

Členovia: Ing. František Marcinčin – zástupca zriaďovateľa 

             Ing. Štefan Matejčík – zástupca zriaďovateľa  

                MVDr. Ján Ferko – zástupca zriaďovateľa 

                Ing. Michal Druga – zástupca zriaďovateľa 

                Mgr. Ľubov Lojanová – pedagogický zamestnanec 

                Mgr. Dana Neupauerová – nepedagogický zamestnanec 

                Bc. Eva Gáborová – zástupca rodičov 

                Mgr. Miriam Ivanegová – zástupca rodičov  

                Erika Bobaľová – zástupca rodičov  

                Samuel Taliga – žiak školy 

 

Poradné orgány školy: 

 

Pedagogická rada – jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci. Prerokúva zásadné 

otázky výchovy a vzdelávania, pedagogickú koncepciu školy, vyjadruje svoje stanoviská 

k dosiahnutým výsledkom vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo nej a k opatreniam na 

odstránenie zistených nedostatkov, usiluje o dosiahnutie potrebnej zhody a jednoty v postupe 

pedagogického zboru školy pri výchove a vzdelávaní žiakov. 

 

(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 

 

2. Predmetová komisia anglického jazyka 
(ANJ, KAJ)  

1. Mgr. Ivaničová Gabriela – vedúca  

2. Mgr. Karpáčová Daniela 

3. Mgr. Dubiaková Mária 

http://www.hahe.edu/
mailto:skolahahe@gmail.com
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3. Predmetová komisia prírodovedných predmetov a informatiky 
 (MAT,  INF, CHE) 

1. Mgr. Baníková Jana 

2. Mgr. Pešta Pavol - vedúci 

 

4. Predmetová komisia telesnej výchovy a ruského jazyka 

(RUJ, SRL, TŠV) 

1. PaedDr. Dubecká Iveta 

2. Mgr. Kaňuk Pavol 

3. PaedDr. Kudzej Eugen - vedúci 

 

5. Predmetová komisia odborných ekonomických predmetov 

(ADK, CTO, EKO, GOR, HGM, KMM, MKT, PRN, SAI,UCT) 

1. Mgr. Baníková Jana 

2. Ing. Chudíková Mariana 

3. Ing. Krídlová Monika  

4. RNDr. Krokkerová Mária 

5. Ing. Macková  Mária  

6. Ing. Moščák Juraj 

7. Ing. Obšitníková Iveta – vedúca 

8. Ing. Repková Anna 

 

6. Predmetová  komisia odborných gastronomických predmetov ( CIV, CCJ, CTB, PVY,  

STO, TEC, TOB, TPP, ZRP, PRX, OVY)  

1. MVDr. Ďuričková Ľudmila 

2. Mgr. Hrehová Gabriela 

3. Mgr. Lojanová Ľubov  

4. RNDr. Krokkerová Mária 

5. Ing. Moščák Juraj 

6. Ing. Murínová Marianna  

7. Ing. Pencáková Viera – vedúca 

8. Mgr. Pavol Pešta 

9. Ing. Balážová Beáta 

10. Bc. Cerula Radoslav 

11. Bc. Forró Ľubomír 

12. Kimaková Angela 

13. Mišková Darina 

14. Ing. Stanko Róbert 

 

 

rada riaditeľa školy (porada vedenia) – jej členmi sú zástupkyňa riaditeľky školy pre 

teoretické vyučovanie, zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie, vedúca úseku 

technicko- ekonomických činností  a zástupca ZO OZ. 

 

rada rodičov – dobrovoľná organizácia riadiaca sa vlastnými stanovami. Pracuje vo 

vytvorených triednych aktívoch a ako celoškolská rada rodičov. Predsedníčkou je Monika 

Mergová. 

 

výchovný poradca- Mgr. Gabriela Hrehová      
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žiacka školská rada – motivuje žiakov na riešenie spoločných problémov, predkladanie 

a obhajovanie ich návrhov, a tým zainteresovanosti na riadení života školy. Predsedom bol 

Tomáš Šudík. 

 
B/  Údaje o počte žiakov                                     

 

Stav žiakov k 15. 09. 2016 

 Študijné odbory: Počet žiakov Počet dievčat 

6323 K hotelová akadémia 

 

148 109 

6445 K kuchár 58 14 

6444 K čašník servírka 43 32 

Spolu za školu k 15. 09. 2016 249 155 

 

Stav žiakov k 31. 08. 2017  

Študijné odbory: Počet žiakov Počet dievčat 

6323 K hotelová akadémia 

 

144 

 

107 

 

6445 K kuchár 56 13 

6444 K čašník servírka 39 30 

Spolu za školu k 31. 08. 2017 239 150 

 

D/ Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzačov na prijatie: 

 

Prijímacie konanie na Hotelovú akadémiu, Štefánikova 28, Humenné sa uskutočnilo podľa 

zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení a kritérií na prijatie na štúdium bez prijímacej skúšky pre 

školský rok 2016/2017 zo dňa 14.02.2017 v dňoch 09.05. 2017,  11. 05. 2017. 

 

V súlade s  listom č. j.:    03000/2017/OMC-12  Odboru školstva PSK o počte tried a o počte 

žiakov v triedach prvého ročníka v školskom roku 2017/2018 bolo pre Hotelovú akadémiu, 

Štefánikova 28, Humenné stanovené prijať: 

1 triedu odbor 6323 K hotelová akadémia            – 31 žiakov  

0,4 triedy odbor 6444 H čašník, servírka           – 13 žiakov 

0,6 triedy odbor 6445 H kuchár             – 18 žiakov 

 

- Prehľad prihlásených žiakov podľa termínov: 

 

Odbor 1. termín 2. termín 

6323 K 31 29 

6444 H 7 4 

6445 H 6 9 

Spolu 44 42 

 

 

Riaditeľka školy v súlade s § 67, ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. zriadila prijímaciu komisiu 

ako svoj poradný orgán, ktorá na svojom zasadnutí  26. 04. 2017   a 28. 04. 2017 v súlade 

s prijatými kritériami vyhodnotila prihlášky uchádzačov o štúdium na Hotelovú akadémiu, 
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Štefánikova 28, Humenné. Z celkového počtu 86 prihlásených uchádzačov ani jednému 

uchádzačovi nebola odpustená prijímacia skúška, pretože v celoslovenskom testovaní žiakov 

deviateho ročníka ani jeden uchádzač nedosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť 

najmenej 90 %.  

 

Prijímacia komisia  pridelila body za úspešné riešenie predmetovej olympiády alebo víťazstvo 

súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania.  

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnili v stanovených termínoch.  

 

Dňa 11. 05. 2017 boli vydané rozhodnutia o prijatí na štúdium, ktoré boli s oznámením 

o mieste, čase a spôsobe zápisu na štúdium odoslané uchádzačom.  

 

Zoznamy prijatých a neprijatých žiakov s uvedením ich poradia podľa celkového počtu bodov 

s vopred prideleným číselným kódom boli zverejnené s kódmi bez priezvisk a mien žiakov na 

výveske školy a školskej internetovej stránke dňa 11. 05. 2017. 

 

 

Prijímacie konanie v ďalšom termíne na Hotelovú akadémiu, Štefánikova 28, Humenné sa 

uskutočnilo podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a kritérií na prijatie na štúdium bez 

prijímacej skúšky pre školský rok 2017/2018 zo dňa 14.02.2017 dňa 20. 06. 2017. 

 

Pozvánka na prijímacie skúšky bola zaslaná uchádzačom, resp. ich zákonnému zástupcovi dňa  

26. mája  2017.  

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnili v stanovenom termíne.  

 

Dňa 20. 06. 2017 boli vydané rozhodnutia o prijatí na štúdium, ktoré boli s oznámením 

o mieste, čase a spôsobe zápisu na štúdium odoslané uchádzačom.  

 

Po prvom a druhom termíne prijímacieho konania  bolo do prvého ročníka denného štúdia na 

školu zapísaných 30  žiakov, absolventov základných škôl podľa odborov: 

 

Odbor Počet 

prijatých 

žiakov 

 

Počet 

zapísaných 

žiakov 

Voľné miesta 

6323 K 31 30 1 

6444 H 15 0 18 

6445 H 11 0 13 

Spolu 57 30 32 

 

E/ Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania: 

 

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.  
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  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 

 

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 %).   
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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 

 

F/ Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní 

 

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  

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

 

 

G/ Počet zamestnancov na škole a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy:  

 

Zamestnanci: 

  

Pracovný pomer k 1. 9. 2016 

 

Pracovný pomer Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov 

Počet úväzkov 

pedagogických 

zamestnancov 

Počet úväzkov 

nepedagogických 

zamestnancov 

TPP 34 (z toho 1 

MD a 3 

znížené 

15 (z toho 1 RD) 

30/1 

1/0,55 

1/0,18 

15/1 
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úväzky) 1/0,05 

DPP 0 1 - 1/1 

z toho ZPS 3 0 3/1 - 

Na dohodu 0 1 0 1/1 

 

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov k 1. 9. 2016 

  

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov + MOV 1 29 30 

vychovávateľov 0 4 4 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 1 33 34 

 

 

H/ Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

 

V školskom roku 2016/2017 všetci pedagogickí zamestnanci kategórie učiteľ, vychovávateľ 

a majster odbornej výchovy  absolvovali podujatia v rámci kontinuálneho vzdelávania 

v súlade s osobnými plánmi profesijného rastu. 

Aktualizačného vzdelávania zabezpečovaného RP MPC Prešov „Preventívne stratégie pri 

zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní“ sa zúčastnili všetci pedagogickí 

zamestnanci školy. Učitelia absolvovali KV „Učiteľ a internet“, vzdelávacou inštitúciou bolo 

RP MPC Prešov. Funkčné inovačné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov  

v hodnotenom školskom roku ukončili dvaja pedagogickí zamestnanci. Siedmi zamestnanci sa 

úspešne zapojili  do vzdelávania „Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet“ 

 

 

I/ Aktivity a prezentácia školy: 

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality 

vzdelávania, ktorú ovplyvňovalo mnoho činiteľov. Vyváženosť jednotlivých zložiek 

výchovno-vzdelávacej činnosti, dobré personálne a pomerne dobré materiálne vybavenie boli 

zárukou dobrej prezentácie školy. Sústredili sme sa  na plnenie týchto dôležitých -

strategických  aktivít: 

-  počas celého školského roka sa zrealizovalo záujmové vzdelávanie formou záujmových 

krúžkov; na škole pracovalo v 14 krúžkoch spolu 292 žiakov 

 - poskytovaním  rozličných služieb podľa požiadaviek mesta, okresu, škôl a ďalších 

organizácií v školskej reštaurácii Siesta a mimo nej, ako aj veľmi dobrou publikačnou 

činnosťou v odborných gastronomických časopisoch a miestnej tlači škola prispela k dobrej 

prezentácii a svojmu zviditeľňovaniu na verejnosti, 

-  žiaci sa zúčastnili zahraničnej praxe, ktorá je  cenným prínosom v oblasti jazykovej 

a odbornej prípravy 

- v rámci odbornej prípravy pokračovala spolupráca školy s podnikmi využívajúcimi 

modernú techniku a technológiu  za účelom vykonávania odborného výcviku a praxe žiakmi 

školy, čím sa zabezpečilo priame prepojenie praktickej výučby žiakov s budúcimi 

zamestnávateľmi absolventov škôl 

- sústavne sme podporovali činnosť Neinvestičného fondu HA HS ako dôležitého 

doplnkového zdroja na rozvoj činnosti školy 
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- v oblasti materiálno – technickej vybavenosti škola udržiavala budovu a majetok 

v prevádzkyschopnom stave 

- za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacej činnosti školy sme získavali  

mimorozpočtové zdroje 

-  integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu boli rôzne súťaže, prostredníctvom 

ktorých sa naši žiaci aktívne a úspešne zapojili do okresných kôl olympiád v anglickom 

jazyku, do  súťaží na poli športovom i odbornom:  

 

Súťaže: 

- zapojenie sa do literárnych súťaží vo vlastnej tvorbe: 

- s. vyhlásená Ministerstvom obrany SR – Národná hrdosť a vlastenectvo v dobe 

„lajkov“ (žiačka 1. r.), 

- s. pod záštitou prezidenta SR  - Práva detí očami detí (2 žiaci – 1. a 2. r.), 

- esejistická súťaž vo filozofii SOFIA – Ak (ne)zmeníme náš život, čaká nás lepšia 

alebo     

- horšia budúcnosť? – vyhlasuje Kolégium Antona Neuwirtha (1 žiak – 4. r.) 

- medzitriedna súťaž žiakov štvrtého ročníka v pravopise, 

- súťaž v preklade odborného textu z NEJ – 3. a 4. ročník, 

- Olympiáda ľudských práv – školské kolo, 

- recitačné súťaže (okresné kolo): Vansovej Lomnička, Hviezdoslavov Kubín 

- Olympiáda v anglickom jazyku: 1.12.2016 – školské kolo 

18.1.2017 – obvodné kolo 

 

- Medziročníková súťaž PROJEKT – sa uskutočnila v mesiaci január 2017 

- Aktívny preklad – sme pripravili a uskutočnili 22.2.2017 

- Európsky deň jazykov – rolové úlohy,jazykové kvízy,referáty – 25.9.2016 

Súťaž v tvorbe prezentácií a projektov k téme Ochrana životného prostredia  – jún 

2017 

- matematická súťaž  pre žiakov I.AH – 27.06.2017 

- centrálne testovanie z finančnej gramotnosti ( IV. BH, V. AH) 

- medziročníková súťaž z UCT pre V. ročník HA(/november) 

- súťaž z OEP pre žiakov IV. ročníka HA (december) 

- súťaž z marketingu – zostavenie letáku a pozvánky na praktickú časť odbornej zložky 

maturitnej skúšky pre žiakov HA (január) 

- súťaž z cestovného ruchu pre žiakov IV. ročníka HA (apríl) 

- súťaž Majstrovstvá somelierov Slovenska - Liptovský Mikuláš , súťaž „Majster 

palacinka – Ružomberok,  súťaž Carpatia carwing - vyrezávanie ovocia , súťaž „ Oheň 

náš darca“ 

- Obvodné  kolo v stolnom tenise chlapci, dievčatá – postup chlapci, účasť dievčatá                    

- Okresné kolo v stolnom tenise, chlapci – 4. miesto 

- Okresné kolo v atletike – 1x1.miesto, 6x2.miesto,1 x3. miesto, 2x4. miesto, 

                  1x6.miesto,  

- Krajské kolo v atletike –  2. miesto, hod oštepom                   

- Súťaž Hliadok Červeného kríža – 4. miesto 

- Cezpoľný beh – účasť 

- Branno-športové preteky -  4. miesto  

 

 

Športové aktivity: 
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 Deň športu a Olympijský deň  

                  Účelové cvičenia 1. a 2. ročník HA 

                  Lyžiarsky kurz 

                  Školský turnaj v stolnom tenise 

                  Kurz ochrany života a zdravia 

                  Plavecká štafeta                                                         

                  Kurz pohybových aktivít 

                  Školský turnaj vo volejbale 

                  Školský turnaj vo futbale 

                  Školský turnaj vo florbale    

                  Beach volley liga 

                  Návšteva hokejového stretnutia Košice 

                  Turistický dvojdňový výlet Nová Sedlica               

 

Exkurzie:  

   - Vihorlatská knižnica – žiaci 1. ročníka, 

- exkurzia na miesta protifašistických bojov – Dukla, Svidník, Tokajík – 2. a 3. ročník 

- návšteva mesta Košíc, Jasovkej jaskyne a Hájskych vodopádov so žiakmi  a III., IV. 

ročníka HA (október) 

-     exkurzia do UZ Zlatý dukát a Ambassador Košice pre žiakov V. ročníka HA (október) 

- beseda s pracovníčkou banky pre žiakov IV. ročníka HA (november) 

- exkurzia do Bratislavy pre žiakov IV. a V. ročníka HA (apríl) 

- exkurzia pre žiakov IV. ročníka HA do gastronomického zariadenia Bon Bon (jún) 

 

 

Spoločenské a kultúrne podujatia: 

- návšteva divadelného predstavenia v Košiciach – žiaci 5. ročníka, 

- slávnosť odovzdávania maturitných vysvedčení 

- návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku-Divadlo Actores-26.4.2017 

- Deň študentstva – v týždni od 16.11.2016 – 20.11.2016 sme uskutočnili aktivity – rolové 

hry, kvízy, referáty venované tvorbe Wiliama Shakespearea 

- Účasť na projekte Svet okolo nás 

 

 

Gastronomické akcie: 

             - príprava slávnostnej tabule na tému Valentín (február) 

             - cvičný banket so žiakmi IV. AH  (marec)              

             - príprava slávnostnej  tabule na tému MDŽ – Vintage štyl (marec) 

             - ročníková súťaž so žiakmi (marec) 

             - deň zručnosti pod názvom Majstro Gastro (apríl) 

             - cvičný banket so žiakmi IV. BH  (apríl) 

          -  veľkonočná výzdoba v stredisku praktického vyučovania  Siesta (apríl)                                         

             -  príprava slávnostnej  veľkonočnej tabule (apríl)                                                                                                                                                                                                                           

             -  príprava veľkonočných jedál - špeciality (apríl) 

             -  ukážky prípravy jedál s bývalými žiakmi školy  

             -  príprava slávnostnej tabule – maturitné skúšky (máj) 

             - recepcia pri príležitosti 60. výročia školy (ZUŠKA , Humenné-máj) 

             -  príprava slávnostnej tabule – MDD (jún) 

             -  piknik v prírode  ( triedy II. A, II. AH a III. A - jún) 
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Ďalšie aktivity: 

 

- Projekt „Educate Slovakia“ – sa uskutočnil od 30.1.2017 do 3.2.2017 

- beseda s psychológom pre žiakov 1. ročníka  na tému sebapoznávanie 

 

 

Záujmové vzdelávanie: 

P.č. Názov krúžku 

Meno a priezvisko 

vedúceho , ktorý realizuje 

záujmovú činnosť 

Počet žiakov 

PZV 

1 Hotelák Ing. Iveta Obšitníková 17 

2 Informatika plus Ing. Monika Krídlová 19 

3 Krúžok anglického jazyka Mgr. Gabriela Ivaničová 11 

4 
Krúžok miešaných 

nápojov 
Mgr. Gabriela Hrehová 16 

5 Krúžok priateľov pohybu Mgr. Pavol Kaňuk 24 

6 Krúžok ruského jazyka PaedDr. Iveta Dubecká 24 

7 Krúžok tvorivosti Mgr. Monika Drančáková 21 

8 Mladý someliér Ing. Viera Pencáková 21 

9 Športovo-šípkarský PhDr. Dušan Drančák 22 

10 Športovo-turistický Mgr. Ivan Mihalič 22 

11 Športový krúžok I PaedDr. Eugen Kudzej 25 

12 Športový krúžok II   PaedDr. Eugen Kudzej 24 

13 Viac ako peniaze Ing. Mária Macková 25 

14 Volejbalový krúžok Ľudmila Hudáková 21 

Spolu   292 

 

 

 

Činnosti a aktivity na úseku praktického vyučovania 

 

Príprava žiakov na strednej odbornej škole prebieha na teoretickom a praktickom vyučovaní. 

Škola zabezpečovala praktické vyučovanie žiakov formou laboratórnych cvičení, odborným 

výcvikom a odbornou praxou v súlade so ŠkVP, podľa plánu práce školy a tematických 

plánov v  súlade s učebnými osnovami a profilmi absolventov jednotlivých študijných 

a učebných odborov. Odborný výcvik žiaci vykonávali pod vedením majstrov odbornej 

výchovy a odbornú prax pod vedením učiteľov praxe.     

Študijné odbory 6445 K kuchár, 6444 K čašník, servírka vykonávali odborný výcvik cvičnou 

prácou spočívajúcou v príprave jedál a obsluhe hostí. Vyučovanie bolo zabezpečované v 

školskej  jedálni, v  odbornej učebni reštaurácie Siesta a v ďalších dvoch závodoch verejného 

stravovania v meste Humenné. Škola s prevádzkami mala uzavreté písomné zmluvy 

o zabezpečení odbornej prípravy – praktického vyučovania žiakov. Žiaci pracovali pod 

vedením 5 majstrov odbornej výchovy a 1 hlavného majstra odbornej výchovy.  
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Praktické vyučovanie študijného odboru 6323 K hotelová akadémia sa realizovalo v cvičných 

kuchyniach a odborných učebniach techniky obsluhy (žiaci 1. a 2. ročníka) pod dohľadom 

učiteľov  technológie prípravy pokrmov a techniky bsluhy. Tretie a štvrté ročníky tohto 

študijného odboru v rámci priebežnej praxe praktické vyučovanie vykonávali v prevádzkach 

hotelov Karpatia a Alibaba, reštaurácií Premier, Zero a LIGI, s.r.o., rozdelení podľa skupín, 

v dňoch školského vyučovania. Títo žiaci absolvovali aj súvislú prax v rozsahu 2 týždňov – 

žiaci piateho ročníka, 3 týždňov - žiaci druhých ročníkov a 6 týždňov – žiaci tretích a štvrtých 

ročníkov. Tretí ročník a štvrté ročníky 2 týždne tejto praxe absolvovali v Tatranskej Lomnici 

v hoteli Slovan alebo v Kúpeľoch Nový Smokovec. Prax druhé ročníky vykonávali pod 

dozorom MOV a učiteľov praxe. Žiaci ostatných ročníkov individuálne vo vybraných 

hoteloch, reštauračných zariadeniach a cestovných kanceláriách v blízkom okolí ako aj iných 

regiónoch republiky a v zahraničí po podpísaní dohody o zabezpečení odbornej prípravy 

žiakov. Prázdninové praxe absolvovali žiaci 3. a 4. ročníka individuálne vo vybraných 

hoteloch, reštauráciách a cestovných kanceláriách v blízkom okolí, iných regiónoch 

Slovenská a v zahraničí Počet hodín vykonanej praxe mali zapísané v študijných preukazoch. 

Práca učiteľov praxe a majstrov odbornej výchovy bola zameraná na zvyšovanie úrovne 

odborného výcviku a praxe v oblasti získavania praktických zručnosti žiakov, uplatňovania 

moderných foriem prípravy jedál a obsluhy hostí, správania a vystupovania žiakov, 

používania predpísaného pracovného oblečenia. Dôraz bol kladený na bezpečnosť pri práci, 

dodržiavanie hygienických predpisov, celkovú úpravu zovňajšku žiakov a dodržiavanie 

spoločenských pravidiel pri vystupovaní žiakov v škole i na verejnosti. Žiaci boli vedení 

k statočnosti pri predaji, k dodržiavaniu technologických postupov pri príprave pokrmov, k 

dodržiavaniu správnych zásad podávania jedál a nápojov a ku kontrole a samokontrole.  

Aj tento školský rok žiaci našej školy absolvovali prax v zahraničí. Zahraničnú prax vykonalo 

12 žiakov v  4 štátoch: Taliansko, Švajčiarsko, Grécko a Cyprus. Na Cypre ako kuchár 

a čašník pracovali 2 žiaci, v Grécku na ostrove Kréta 4 žiaci, vo Švajčiarsku 1 žiak a v 

Taliansku 5 žiaci. Prax v zahraničí prispieva k zvyšovaniu odbornosti žiakov v oblasti 

gastronómie (poznanie nových jedál a stravovacích zvyklosti iných národov), žiaci sa 

zdokonaľujú v cudzích jazykoch, získavajú certifikáty o absolvovaní praxe v zahraničí a 

zlepšuje sa ich prístup k vykonávaniu praxe, k práci, zodpovednosti, spoločenskému 

vystupovaniu a správaniu sa k hosťom v zariadeniach spoločného stravovania. 

 

Činnosti a aktivity na úseku výchovného poradenstva 

 

Činnosť výchovného poradcu sa riadila Plánom práce výchovného poradcu, ktorý bol 

vypracovaný a schválený na začiatku školského roka 2016/2017. Obsah práce VP kládol 

dôraz na odstránenie nežiaducich edukačných a výchovných problémov a zabezpečovanie 

hlavných úloh Plánu práce školy. Práca výchovného poradcu bola zameraná aj na rozvoj 

kľúčových kompetencií ( kognitívnej kompetencie, komunikačnej kompetencie, sociálnej 

kompetencie a kompetencie rozvíjať občiansku spoločnosť). Tieto kompetencie sa rozvíjali 

formou besied a aktivít s organizáciami, ktoré sa zaoberajú problémami xenofóbie, rasovej 

znášanlivosti, intolerancie, a to CPPPaP a ÚPSVaR. Ďalej boli využívané dotazníky zamerané 

na získavanie prehľadu o využívaní voľného času, názorov na šikanovanie a užívanie 

návykových látok.  

V septembri sme zaviedli evidenciu žiakov 1. ročníka a špeciálnu pozornosť sme venovali 

žiakom so ŠVVP. V spolupráci s triednou učiteľkou a špeciálnou pedagogičkou a  

psychologičkou z CPPPaP bol vypracovaný individuálny učebný plán pre jednotlivých žiakov 

s ohľadom na ich potreby. Taktiež sme u novoprijatých žiakov zisťovali sociálne pomery 

a následne pracovali so žiakmi z narušeného rodinného prostredia, s ktorými boli vykonávané 
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pohovory a ich situácia bola riešená aj v spolupráci s ÚPSVaR. V ďalšej  činnosti sme 

vychádzali z výsledkov adaptačného dotazníka žiakov 1. ročníka. Žiaci boli s výberom 

zvoleného odboru spokojní. 

Priebežne počas roka boli vykonávané pohovory so žiakmi a ich rodičmi, ktorý mali 

výchovné problémy, vzdelávacie problémy, osobnostné problémy a poruchy správania. 

Zamerali sme sa na preventívnu činnosť a pre jednotlivé ročníky sme naplánovali a priebežne 

podľa situácie dopĺňali o besedy na rôzne témy v spolupráci s CPPPaP. 

 

Prvákom boli venované besedy na témy: 

1. Adaptačný proces. 

2. Efektívne učenie. 

3. Vieme, že to škodí. 

4. Povedz to priamo (prevencia agresivity). 

5. Umenie povedať nie závislostiam. 

6. Sebapoznanie. 

Druhákom boli venované besedy na témy: 

1. Povedz to priamo.... (prevencia šikanovania a agresivity) 

2. Vieme byť tolerantní? – prevencia diskriminácie 

3. Ako sa utvára láska – výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Tretiakom boli venované besedy na témy: 

1. Povedz to priamo II. (prevencia šikanovania a agresivity) 

2. Umenie povedať nie – prevencia závislostí 

3. Vzťahy v triede a komunikácia 

4. Ako byť úspešný – tréning sociálnych schopností 

5. Motivácia 

Štvrtákom a piatakom boli venované besedy na témy: 

1. Kariérové poradenstvo – navigácia k povolaniu 

2. Ako zvládnuť maturitu – zvládanie záťažových situácií 

3. Ako byť úspešný I., II. 

4. Obchodovanie s ľuďmi. 

V oblasti vzdelávania a profesijnej orientácie sme venovali veľkú pozornosť žiakom 

končiacich ročníkov. 

1. Zisťovanie záujmu o štúdium na VŠ. 

2. Maturitné skúšky – odbúravanie stresu. 

3. Konzultácie k výberu VŠ podľa požiadaviek žiakov. 

4. Individuálna účasť na DOD rôznych fakúlt. 

5. Prevencia nezamestnanosti ( tréning sociálnych zručnosti ). 

6. Spolupráca školy a ÚPSVaR pri uplatnení žiakov na trhu práce. 

7. Možnosti štúdia na Ekonomickej univerzite v Košiciach – beseda. 

8. Možnosti štúdia na Prešovskej univerzite v Prešove - beseda. 

 

V rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu boli na triednických hodinách a v spolupráci 

s CPPPaP realizované tieto prednášky: 

1. ročník :  Priateľstvo, kamarátstvo, láska . Biologické zmeny. 
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2. ročník:  Ako sa utvára láska – výchova k manželstvu a rodičovstvu. 

3. ročník:  Výber partnera a partnerské vzťahy. 

4. ročník:  Pohlavné choroby a antikoncepcia. 

5. ročník:  Nevhodné vzťahy – kupčenie so ženami. 

Cieľom výchovy k manželstvu a rodičovstvu je utváranie základných vedomostí 

a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s etickými 

normami. 

Mnohé úlohy sa plnili aj na vyučovacích predmetoch, hlavne na predmetoch s výchovným 

zameraním a to na  etickej výchove, náboženskej výchove,  občianskej náuke a spoločenskej 

komunikácii. 

V zmysle Listiny ľudských práv a Dohovoru o právach dieťaťa sme sa snažili v spolupráci so 

všetkými pedagogickými pracovníkmi vytvárať vhodné podmienky na integráciu rómskych 

žiakov  a žiakov so ŠVVP do triedneho kolektívu. Počas celého roka sme predchádzali 

všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom 

intolerancie, či už osobnými pohovormi, prednáškami, ale aj pomocou nástenných novín 

výchovného poradenstva. 

 

 

Činnosti v oblasti protidrogovej prevencie: 

      

Plán práce koordinátora protidrogovej prevencie je súčasťou systému preventívnych aktivít 

zameraných na ochranu detí v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä 

Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa. Opiera sa o Národný program boja 

proti drogám a o Stratégiu prevencie kriminality. Činnosť v oblasti prevencie je zameraná 

najmä na primárnu a sekundárnu prevenciu a rôzne formy pomoci žiakom. 

Tradičnou formou sú besedy a prednášky s protidrogovou problematikou, pripravené 

v spolupráci so sociálnou pedagogičkou  Mgr. Mariannou Bekečovou z CPPPaP na témy:       

„ Zdravý životný štýl“, „Droga a partnerské vzťahy“, „Umenie povedať nie“. 

Atraktívnou formou sú multimediálne výchovné koncerty. V máji sa žiaci zúčastnili koncertu 

„Generácia XYZ“.          

Protidrogová prevencia je súčasťou výchovného pôsobenia  všetkých učiteľov. Téma drogy 

a drogovej prevencie je zahrnutá vo všetkých predmetoch, tiež je súčasťou plánov triednych 

učiteľov. Triednické hodiny boli realizované tak, aby dávali príležitosť hľadať priestor na 

aktívne a systematické pôsobenie na žiakov v uvedenom smere. A to aj prostredníctvom 

besied zameraných na Svetový deň duševného zdravia, November – mesiac boja proti 

závislostiam, Svetový deň boja proti AIDS, Deň ľudských práv, Svetový deň zdravia,  Týždeň 

priateľstva, ... Ako príklad zdravého spôsobu života , účelného využitia voľného času slúžia 

účelové cvičenia a pikniky v prírode, kurz pohybových aktivít, ochrany života  a zdravia,  

turistické vychádzky do blízkeho okolia,  športové turnaje medzi triedami. 

Veľmi dôležité je v spolupráci so všetkými učiteľmi aj vedením školy dbať na dodržiavanie 

zákazu nosenia, prechovávania a užívania drog v areáli školy. 

 

Činnosti žiackej školskej rady 
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V školskom roku 2016/2017 Žiacka školská rada (ŽŠR) Hotelovej akadémie v Humennom 

pripravila a realizovala aktivity, ktoré si stanovila v pláne práce. 

Predsedom ŽŠR sa stal Tomáš Šudík, žiak V. AH, ktorý bol v septembri na prvom zasadnutí 

v tajnom hlasovaní zvolený. Podpredsedom ŽŠR sa stal Samuel Taliga z triedy III. A 

a Viktória Kertészová z triedy IV. AH. 

 

Po prijatí nových členov do ŽŠR z radov zástupcov tried 1. ročníka na zasadnutí v októbri sa 

pod vedením predsedu a ostatných členov  zostavil plán práce na školský rok 2016/2017.  

V septembri sa uskutočnili aj dve zbierky – Biela pastelka a Deň nezábudiek. 

 

V októbri sa zorganizovali dve aktivity. Jednou bolo vyhlásenie zbierky hračiek a oblečenia 

pre sociálne slabších občanov, za čo mohli zapojení žiaci získať žolíky na neskúšanie. Zbierka 

trvala tri mesiace a podarilo sa vyzbierať veľké množstvo vecí (oblečenia, hračiek a kníh), 

ktoré pomohli deťom aj dospelým. Druhou bola milá aktivita k Dňu úsmevu – vytlačené vtipy 

zdobili dvere všetkých tried a kabinetov. 

 

Na zasadnutí  v novembri 2016 bol prerokovaný priebeh, technické a personálne zabezpečenie 

súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy. Predseda ŽŠR zabezpečil prípravu a vytlačenie 

plagátov a zástupcovia tried oboznámili spolužiakov s priebehom súťaže. Do výzdoby sa 

zapojili mnohé triedy a niektoré si dali naozaj záležať. Výsledky súťaže boli vyhodnotené na 

Vianočnej akadémii v decembri a následne bola odovzdaná aj sladká odmena v podobe torty. 

V ďalšej časti zasadnutia žiaci zostavili program Vianočnej akadémie, dohodli termín 

a miesto konania akadémie. Taktiež sa personálne a organizačne zabezpečila súťaž 

„Hotelácke pirohy“. 

 

V decembri 2016 sa uskutočnilo ešte jedno zasadnutie ŽŠR. Žiaci pripravili príhovor na 

Vianočnú akadémiu, upresnili počet účinkujúcich a poradie jednotlivých čísel. December bol 

bohatý na aktivity. Okrem prebiehajúcej súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu, sa nezabudlo 

na sviatok sv. Mikuláša a malou sladkou odmenou boli odmenení všetci, ktorí si pripravili pre 

čerta, anjela a Mikuláša básničku či pesničku. Vianočná akadémia, ktorá sa uskutočnila 19. 

12. 2016 v CVČ, sa niesla opäť v duchu „Mladí pre mladých“, s cieľom motivovať 

spolužiakov k zmysluplnému tráveniu voľného času. Tento rok sa akcie nezúčastnilo veľa 

žiakov a preto zvlášť vďaka patrí žiakom, ktorí sa do akcie zapojili. Hneď na ďalší deň, teda 

20. 12. 2016 sa uskutočnila medzitriedna súťaž vo varení a jedení pirohov pod názvom 

„Hotelácke pirohy“. Do akcie sa zapojili všetci členovia ŽŠR a niekoľko dobrovoľníkov. 

Predseda ŽŠR mal na starosti vytlačenie plagátov, propagáciu a nákup cien, ktoré aj vďaka 

sponzorom boli hodnotné. Študenti 4. ročníka odboru kuchár vynormovali pirohy a postarali 

sa o nákup surovín. Súťaž mala pozitívny ohlas u žiakov a je vhodné v tejto aktivite 

pokračovať aj v ďalšom roku.  Žiaci končiacich ročníkov sa v decembri zúčastnili testovania 

VŠP Scio.  

 

Ďalšie zasadnutie rady ( január 2017) sa nieslo v duchu hodnotenia a rozboru vianočnej 

akadémie a súťaže, zvládnutie jej prípravy, priebehu a realizácie.  Akadémia opäť nenaplnila 

očakávania a v budúcnosti je potrebné osloviť a motivovať žiakov z ostatných tried. Na tomto 

zasadnutí sa pripravil dotazník, ktorý po konzultáciách s vedením školy bol vyplnený žiakmi 

školy. Dotazník bol zameraný na vyjadrenie názorov žiakov na školské stravovanie v školskej 

jedálni, bufete a reštaurácii Siesta, spokojnosť s praktickým a teoretickým vyučovaním 

a organizáciou vyučovania. Žiaci na záver mohli vyjadriť svoje pripomienky a nápady. 

Vyhodnotený dotazník sa prezentoval riaditeľke školy. Z výsledkov tohto dotazníka vznikla aj 

iniciatíva – stretnutie žiakov a vedenia školy, avšak záujem žiakov stretávať sa v čase po 
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vyučovaní bol nízky. Uskutočnilo sa iba jedno stretnutie, v ďalších sa pre nezáujem žiakov 

nepokračovalo. 

 

Vo februári sa pokračovalo aj v tradícií Valentínsky box – posielanie a čítanie Valentínok na 

deň sv. Valentína. Táto akcia sa stretla s pozitívnym ohlasom u žiakov aj učiteľov 

a plánujeme v nej pokračovať. 

V marci si členovia ŽŠR pripravili v rámci Dňa učiteľov aktivitu „žiaci učiteľmi“. Po 

konzultácii a zodpovednej príprave vybraní žiaci zastúpili učiteľa na vyučovacej hodine 

a vyskúšali si, aké to je náročné povolanie.  

V máji sa žiaci 4. a 5.  ročníkov zúčastnili besedy na tému dobrovoľníctvo. Táto téma ich 

zaujala a zareagovali na výzvu zapojiť sa do aktivít v septembri v rámci týždňa 

dobrovoľníctva. 

 

Ďalšie zasadnutia rady sa už neuskutočnili aj preto, lebo väčšina členov sa už do konca 

školského roka zúčastňovala súvislej praxe, respektíve na škole prebiehali praktické, 

maturitné skúšky. 

Činnosť ŽŠR v šk.  roku 2016/2017 bola úspešnejšia ako to bolo v minulom školskom roku. 

Žiaci si zvykajú na mimoškolskú činnosť a zapájajú sa do rôznych aktivít, prichádzajú 

s rôznymi nápadmi, ale nie všetky akcie sa im podarí nakoniec aj zrealizovať. Potrebná je aj 

spolupráca s ostatnými predmetovými komisiami, napríklad pri organizovaní rôznych 

športových podujatí na škole, napr. hromadné darovanie krvi alebo rôzne športové či 

dobrovoľnícke aktivity. Žiaci sa zúčastňovali aj rôznych odborných vzdelávacích aktivít. 

 

 

Činnosti rady školy 

 

Rada školy sa v školskom roku 2016/2017  stretávala podľa schváleného plánu zasadnutí.  

 

Na svojich zasadnutiach rada školy prerokovala: 

 

1. Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti školy za  školský rok 2015/2016 

2. Plán kontinuálneho vzdelávania a štruktúru kariérových pozícií pre školský rok 

2016/2017  

3. Plán práce na školský rok 2016/2017 

4. Správu o činnosti hospodárenia za rok 2016 a finančné zabezpečenie školy v roku 

2017 

5. Stanovenie počtu tried a žiakov pre školský rok 2017/2018 

6. Stanovenie počtu žiakov, termínov a foriem prijímacej skúšky pre školský rok 

2017/2018 

7. Materiálno – technické zabezpečenie pre školský rok 2016/2017 

8. Rada školy sa vyjadrovala aj ku projektom školy a ďalším aktivitám školy, platným 

právnym normám 

 

 

Správa o činnosti RZ za šk. rok 2016/2017 

 

     Rodičovské združenie (RZ) je členom Slovenskej rady rodičovských združení. Rešpektuje 

požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi. 
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     Činnosť RZ sa riadila plánom práce, plánom zasadnutí a rozpočtom. V priebehu šk. roka 

sa uskutočnili tri zasadnutia Rodičovskej rady, jedno plenárne zasadnutie a tri triedne 

zasadnutia rodičovského združenia.  

     V priebehu šk. roka  RZ  finančne  podporovalo realizáciu všetkých školských kôl rôznych 

súťaží, ktoré sa konali podľa plánu práce školy, prispelo na maturitné a záverečné skúšky, 

podporovalo žiakov v reprezentácii školy na regionálnych až celoslovenských súťažiach, ako 

napr. Kuchár Zemplína, Majster Palacinka, Somelierska súťaž v Liptovskom Mikuláši, 

Carpatia Carving Cup, Oheň náš darca, projekt Educate Slovakia i šípkarska súťaž družstiev. 

Rovnako finančne prispelo na činnosť žiackej školskej rady. Najlepší žiaci v prospechu 

i v dochádzke boli na konci šk. roka odmenení darčekovými poukážkami.  

 

 

 

Environmentálna výchova 

 

Úlohy plánu environmentálnej výchovy vychádzajú z Koncepcie environmentálnej výchovy 

a vzdelávania vypracovanej MŽP SR a učebných osnov environmentálnej výchovy.            

Problematika environmentálnej výchovy je zahrnutá vo všetkých predmetoch teoretického aj 

praktického vyučovania, čo pomáha žiakom získavať nové vedomosti, informácie 

o prírodných  javoch, rozvíjať vnímavosť žiakov a uvedomovať si problémy ŽP nielen   

globálneho ale aj miestneho významu.  

Najčastejšou formou odhaľovania a riešenia ekologických problémov boli prednášky a besedy 

venované významným medzinárodným dňom s ekologickým zameraním                   ( napr. 

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy, Medzinárodný deň bez fajčenia , Svetový deň 

vody, Mesiac lesov ...) 

V apríli sa žiaci štvrtého ročníka zapojili do súťaže „Čo vieš o Slovensku“, zameranej na 

ochranu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO na Slovensku. Žiaci všetkých 

ročníkov sa zapojili do tvorby prezentácií na tému „ Ochrana životného prostredia“.     

Počas celého školského roka boli žiaci vedení k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní 

vlastného životného prostredia udržiavaním čistoty v triedach, šatniach, úpravou areálu školy, 

šetrením vodou a energiou. Svoje zručnosti rozvíjali na hodinách telesnej výchovy, počas 

kurzov pohybových aktivít a kurzov ochrany života a zdravia, počas návštev  a výstav 

s environmentálnym zameraním.           

 

 

Činnosti a aktivity v školskom internáte pri Hotelovej akadémii: 
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SWOT analýza školského internátu 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 výhodná poloha vzhľadom 

k dopravnej siete v meste 

a k jednotlivým školám stabilné 

postavenie v regióne,  

 dobrá spolupráca so školami 

uplatňovanie tvorivo-humanistického 

modelu  výchovy 

 zameranie sa na neformálne 

vzdelávanie a výchovu jedinca 

 multikultúrnej spoločnosti 

 vysoká kvalifikovanosť 

pedagogických zamestnancov 

 pomerne široké možnosti záujmovej 

činnosti a aktivít  

pre žiakov ŠI 

 vybavenie ŠI -  WIFI pripojenie 

   posilňovňa, možnosti využívania 

telocvične a ihriska školy 

 estetické prostredie ŠI 

 participácia žiakov na živote v ŠI 

prostredníctvom žiackej rady 

 nezáujem niektorých žiakov 

o organizované aktivity v rámci  

výchovných skupín 

 nedostatok priestorových kapacít na 

vybudovanie ďalších priestorov na 

voľnočasové aktivity 

 spoločné zastarané sociálne 

zariadenia pre žiakov 

 časté výpadky internetového 

pripojenia 

 slabé zabezpečenie odpadových  

nádob na separovanie  na poschodí 

Príležitosti 

 

Ohrozenia 

 ďalšie vzdelávanie pedagogických,  

ale i ostatných zamestnancov  

a zvyšovanie ich kompetencií pri 

realizácii neformálneho vzdelávania 

 vytvorenie priestoru na vyjadrovanie 

postojov, názorov, riešenie 

problémov, samostatnosť a tvorivosť 

vychovávateľov i žiakov 

 budovanie dobrovoľnickej činnosti  

 revitalizácia a modernizácia  

priestorov ŠI 

 projekty 

 

 

 nedostatok finančných možnosti 

 zhoršenie sociálnej situácie žiakov 

 konkurencia lepšieho vybavenia 

iného internátu                                                                                                                                     

 nízka celospoločenská  pôrodnosť 

 zakladanie príbuzných študijných 

odborov v blízkosti bydliska žiakov 

 

 

Vízia ŠI 

 

Byť uznávanou a  dôveryhodnou výchovno-vzdelávacou, do ktorej žiaci radi prichádzajú. 

Každému žiakovi chceme poskytnúť dobré podmienky pre zmysluplné  napĺňanie voľného 
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času, rozvoj kreativity a neformálnym vzdelávaním a výchovou pripraviť jedinca do 

multikultúrnej spoločnosti. Úplne eliminovať nežiaduce javy vyskytujúce sa v spoločnosti ako 

užívanie drog, šikanovanie atď. 

 

 

Vyhodnotenie 

 

Vychovávatelia pri svojej činnosti brali pritom do úvahy skladbu žiakov vo výchovných 

skupinách,  sociálne zloženie,  ich mentalitu,  nároky,  možnosti  ako aj  ich potreby. Pritom 

však najdôležitejšie bolo rešpektovať individuálny prístup k týmto žiakom.  

Cielene napomáhali rozvoju tých stránok osobnosti mladého človeka, ktoré majú rozhodujúci 

význam pre výchovu k samostatnosti, angažovanosti, utváraniu návykov na cieľavedomé, 

vhodné a tvorivé využívanie voľného času a neformálne vzdelávanie smerujúce k začleneniu 

sa do multikultúrnej a informačnej spoločnosti.   

Vhodne zvolenými prednáškami, workshopmi  a individuálnymi rozhovormi so žiakmi na 

aktuálne témy prispeli k úplnému eliminovaniu šikanovania žiakov medzi sebou. Počas šk. 

roka sme neriešili žiaden prípad požívania drog žiakmi.  

Výchovný program zostavovali  v zmysle skladby hlavnej výchovnej činnosti a záujmovej  

(krúžkovej)  činnosti.  

Hlavná výchovná činnosť pozostávala z prednášok, besied, rozprávaní a iných foriem 

prezentácií a komunikácie so žiakmi, pričom v nich boli zahrňované všetky oblasti:  - 

Spoločenská výchova 

- Mravná výchova a výchova k hodnotám 

- Pracovná výchova a rozumová výchova 

- Estetická výchova 

- Telesná výchova 

- Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 

- Ekologická výchova 

 

 

Cieľom záujmovej činnosti bolo odkrývanie talentov a rozširovanie duševného obzoru,  

vedomosti a zručnosti mládeže. Prostredníctvom záujmovej činnosti sme aktivizovali aj 

žiakov z menej podnetného prostredia.  

Rezervou nášho pôsobenia je lepšie využívanie voľného času žiakov, hlavne podchytenie 

tých, ktorí využívajú voľný čas neefektívne, čo prispeje i k zlepšeniu disciplíny v internáte. 

V rámci hlavnej činnosti bude dôležité zlepšiť ponuku  výchovno-vzdelávacej činnosti, 

hlavne rozšíriť škálu metód, foriem a prostriedkov pôsobenia na žiakov. 

Vo  výchovnej činnosti sme v uplynulom roku postupne začali zaraďovať aj nové formy ako 

napr. brainstorming, , participácia, dramatizácia, tréning, mediácia  a pod.  

Našim poslaním je: 

 byť moderným voľnočasových školským zariadením, ktoré poskytuje ubytovanie 

a stravu žiakom študujúcim na stredných  školách, ktorí tu prichádza za vzdelaním zo 

širokého okolia, 

 individuálne pristupovať k žiakom pri uspokojovaní ich potrieb, 

 vyberať kompetentných pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú požiadavky ŠI  na 

VVČ, 

 objektívne a pohotovo poskytovať informácie žiakom - záujemcom  o ubytovanie 

a stravovanie, 

 účinne motivovať zamestnancov ku kvalite vo VVČ a s ňou súvisiacich procesov, 
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 starostlivo sa pripravovať na prácu a realizovať ju v súlade s požiadavkami právnych 

predpisov  platných v ŠI , 

 kontrolovať efektívne kvalitu vo všetkých etapách prípravy a realizácie,  

 všestranne a harmonicky rozvíjať osobnosť žiakov mimo vyučovania, keď  sú mimo 

priameho vplyvu rodiny a nahradiť im domáce prostredie, 

 umožňovať  zmysluplné využitie voľného času žiakov v rámci využívania nových 

aktívnych a neformálnych  prístupov v  humanizácii výchovno-vzdelávacieho procesu 

v spolupráci s rodičmi a školou,  

 pomáhať žiakom vytvárať si vlastný hodnotový systém za pomoci tvorivého            

hľadania a vychovať takého človeka, ktorý bude žiť v harmónii so svojím okolím, 

 maximálna spokojnosť žiakov a ich rodičov s poskytovanými službami - žiaci sa radi 

vracajú späť po víkende, 

 kvalitný pedagogický zbor, 

 zmysluplné  záujmové  aktivity  podporujúce kreativitu žiakov, 

 uspokojenie interných a externých partnerov, 

 záujem o internát  zo strany žiakov a ich rodičov, 

 snažiť sa o udržanie dobrého mena internátu,  

 uprednostňovať aktívne a komunikatívne formy využívania voľného času, čo      

chceme dosiahnuť svojím aktívnym prístupom a vzorom, aby rodič i žiak boli 

maximálne spokojní, 

 ponúkať viacero možností  záujmových aktivít, z ktorých je možnosť výberu podľa 

záujmu, 

 zvyšovať úroveň sebavzdelávania,  

 pestovať  príkladné medziľudské vzťahy, aktívnou prácou vychovávateľov, ale 

i celého personálu vytvárať harmóniu na pracovisku, 

 zlepšovať materiálno-technické vybavenie. 

 

V uplynulom období sa zlepšila komunikácia medzi žiakmi a vychovávateľmi, medzi rodičmi 

a vychovávateľmi i medzi žiakmi navzájom. 

Vychovávatelia individuálne pristupujú k potrebám i problémom jednotlivých žiakov vo 

svojich skupinách. Riešia ich v prípade potreby v spolupráci s rodičmi a triednymi učiteľmi.  

Študijné výsledky žiakov boli pomerne dobre  a všetci postupujú do vyšších ročníkov.  

Správanie žiakov bolo v norme, vnútorný poriadok dodržiavali až na malé výnimky, ktoré 

boli individuálne riešene vo výchovnej skupine s vychovávateľmi a riaditeľkou školy. 

V materiálno-technickom zabezpečení bolo pozitívom zlepšenie podmienok na ubytovanie 

žiakov a vynovenie spoločných priestorov (7. poschodie.). Z krúžkovej činnosti  sme doplnili 

materiál a pomôcky na záujmovú a  výchovnú činnosť. 

V tomto školskom roku pracovali tieto záujmové útvary: krúžok tvorivosti, elektronické 

šípky, volejbalový, športovo-turistický. Rozšírili sme ponuku záujmovej činnosti o ďalšie 

záujmové činnosti , v spolupráci s CVČ _LAURA  o aktivity zamerané na rozvoj 

osobnostných vlastnosti prostredníctvom spoločenských hier. Zároveň sme ponúkli žiakom 

v tomto gréckokatolíckom zariadení sa vzdelávať aj v hre na hudobný nástroj. V spolupráci so 

súkromnou školou A.Smoláka žiaci mali možnosť sa zdokonaľovať vo výtvarných 

technikách. Vychovávatelia si počas celého školského roka doplňovali vzdelanie na 

rozličných druhoch vzdelávania poskytovaného vzdelávacími inštitúciami, ktoré im pomohli 

pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 

Ciele a ich vyhodnotenie  v školskom roku 2016/2017 

 

 Naplnenie plánovaného stavu žiakov podľa kapacity ŠI 
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Kapacita ŠI / 90 žiakov / bola naplnená na 88 %  / 80 žiakov / aj vďaka politike, ktorú 

sme zvolili. V dostatočnom časovom predstihu sme navštívili riaditeľstvá vybraných 

škôl s ponukou nášho ŠI. Pripravili sme prihlášky s informáciami o našom zariadení 

a navštívili Základné školy v okolí s ponukou ubytovania – pre budúcich prvákov. . 

K naplneniu kapacity prispela aj webová stránka, kde sú zverejňované priebežne 

všetky aktivity organizované pre ubytovaných žiakov   

V našom ŠI boli ubytovaní žiaci z týchto škôl   : Gymnázium armádneho generála 

Ludvíka Svobodu, Obchodná akadémia, Hotelová akadémia, Stredná odborná škola 

obchodu a služieb, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG Humenné – 

Elokované pracovisko, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola 

polytechnická , Stredná odborná škola technická    

 

 Zvýšenie účasti žiakov na VVČ a záujmovej činnosti 

V uplynulom školskom roku sme získali 86 vzdelávacích poukazov na záujmovú 

činnosť. Pestrou skladbou aktivít VVČ sme zvýšili účasť žiakov na celointernátnych 

aktivitách a účasť na aktivitách organizovaných inými organizáciami. K zvýšeniu 

záujmu o VVČ prispelo i prenesenie aktivít do vestibulov na poschodiach ŠI, kde sú 

žiaci priamo vtiahnutí do  jednotlivých aktivít.  

 Budovanie dobrovoľnej účasti žiakov na prácach súvisiacich s environmentálnym 

zameraním.  

V rámci environmentálnych aktivít boli organizované brigády v okolí ŠI a zber PET 

vrchnákov a fliaš. Chlapci  vypomáhali pri rekultivácii, renovácii   interiéru 

a exteriéru aby si skrášlili  prostredie ŠI. Dievčatá zase skrášľovali priestory zo 

separovaného odpadu a vyrábali darčeky.  

 Zapojenie vychovávateľov do kontinuálneho vzdelávania pedagogických  

zamestnancov.  Takmer všetci vychovávatelia si v uplynulom školskom roku podali 

prihlášku na kontinuálne vzdelávanie. Dvaja vychovávateľka úspešne vykonali I.- II.  

kvalifikačnú skúšku. 

 

Ciele v uplynulom školskom roku boli splnené.  Vo VVČ sme ciele z plánu práce realizovali 

vo výchovných skupinách ale  aj v týchto celointernátných aktivitách:  

1. Celointernátny  aktív 2X 

2. Imatrikulácia prvákov 

3. Projekt ,,Zdravie na tanieri- Zdravo žijem“  

4. Jesenná výstavka -,,Potravinová pyramída“   

5. Prednáška s ochutnávkou- ,,Ochutnávka exotického ovocia“ 

6. Florbal medzi strednými školami 

7. ,,Adoptuj si seniora“- spolupráca so soc. zariadením VALLEO.s.r.o. 

8. Beseda so sociálnym pracovníkom: ,,Dobrovoľníctvo“ 

9. Návšteva koncertu: ,,Brodway show,5 dooors“ 

10. Mikuláš so seniormi –zariadenie Valleo.s.r.o. 

11. Tvorivé vianočné dielne- výroba darčekov 

12. ,,Mikulášsky darček“- spoločné predvianočné  posedenie 

13. Beseda so spisovateľkou ,,ANDREOU RIMOVOU“ 

14. Beseda s rodinou Gajdošovou a Emkou- ,,Spoločne ju postavíme na nožičky“ 

15. Charitatívna činnosť ,, Radosť pomáhať“ zber vrchnáčikov 

16. Súťaž 3 kolová v elektronických šípkach, s postupom na celoslovenskú 

v Kežmarských Žľaboch 

17. Výstavka krojov a zvykoch - ,,Návrat k tradíciám“ 

18. Intrakoviny – zábavná aktivita s diskotékou 
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19. Rozlúčka s maturantmi 

20.  Deň srdca – silové disciplíny 

21.  Návšteva filmového predstavenia –,, Špina „ 

Záznam z týchto aktivít je spracovaný a zdokumentovaný na stránke https://hahe.edupage.org/ 

Vzdelávacie poukazy, ktoré sme prijali, boli využité na záujmovú činnosť žiakov. Boli 

zrealizované viaceré nákupy zamerané na vybavenie interiérov miestností záujmovej činnosti 

a doplnkový tovar na realizáciu záujmových aktivít žiakov  

Záujmovú činnosť zabezpečovali vychovávatelia jednotlivých výchovných skupín, podľa 

svojho zamerania. 

Kultúrne poukazy využívali žiaci väčšinou individuálne. Niektoré boli použité na spoločné 

skupinové  akcie niektorých výchovných skupín, predovšetkým na návštevu filmových 

predstavení. 

Žiacka rada aktívne pracovala pod vedením vychovávateľky, Mgr. Moniky Drančakovej, 

v týchto oblastiach: športovo-zdravotná, kultúrna, estetická 

Mala 9 členov z  radov žiakov z každej  výchovnej skupiny, ktorí svojim zvolením získali 

právo zastupovať, či reprezentovať návrhy a požiadavky žiakov ubytovaných v internáte. Pre 

členov žiackej rady  bola to  zaujímavá výzva niečo zmeniť alebo ovplyvniť, aby bol život v 

internáte pestrý a harmonický a nestal sa stereotypný. 

Žiacka rada ŠI zasadala  podľa potreby. Na stretnutiach  sa prerokovávali internátne akcie, 

pripomienkovala sa strava, pripravovali a organizovali sa kultúrne, športové, zdravotné a  iné 

podujatia , besedy, športové aktivity , dobrovoľnícke, charitatívne a iné aktivity. V rámci 

environmentálnych aktivít boli organizované brigády v okolí ŠI a zber PET vrchnákov a fliaš. 

 
 

J/ Realizácia projektov na škole: 

 

V školskom roku 2016/2017 Hotelová akadémia v Humennom pokračovala v realizácii 

týchto projektov:  

 

-  Gastronómia po novom, do ktorého sa zapojila v rámci opatrenia 1.1 Premena 

tradičnej školy na modernú Výzvy MŠ SR OPV-2011/1.1/07-SORO.  Hlavným 

cieľom projektu bolo inovovať metódy, formy a obsah vzdelávania a prispôsobiť 

vyučovací proces potrebám trhu práce.  

-  Zdravie na tanieri 2016 

 

Škola sa pravidelne zapája do výziev na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových 

projektov a poskytnutie dotácií.  

V školskom roku 2016/2017 podala tieto žiadosti o financovanie: 

Podpora rozvoja športu na rok 2017 (multifunkčné ihrisko) – výzva zrušená 

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní – projekt čaká na 

schválenie 

Zdravie a bezpečnosť 2017 – Kam chodí osveta, nechodí lekár – neschválený projekt 

Zelené oázy – nadácia Ekopolis – neschválený projekt 

Enviroprojekt 2017 – Školský dvor ako živá učebňa – neschválený projekt 

Erasmus+ - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov – nepodporený projekt z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov 

2 žiadosti v Reiffeisen banke – neschválené projekty 

Finančná gramotnosť 2017 – schválený projekt, realizácia v školskom roku 2017/2018 
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K/ Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

 

Na škole nebola vykonaná žiadna inšpekcia. 

 

 

   L/ Materiálno-technické podmienky 

 

Hotelová akadémia sídli v 9 poschodovej budove, ktorá prechádzala a prechádza mnohými 

stavebnými úpravami s cieľom skvalitniť podmienky vyučovania. Škola má kmeňové učebne 

slúžiace prevažne na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov a odborné učebne 

technológie prípravy pokrmov, stolovania, cudzích jazykov, odborných ekonomických 

predmetov, informatiky , administratívy a korešpondencie kde sa uskutočňuje vyučovanie 

uvedených predmetov. Je napojená na internet, počítače má zapojené do siete.  

Učebne informatiky sú vybavené informačno-komunikačnými technológiami, ale vzhľadom 

k neustále meniacim sa podmienkam tieto zaostávajú za európskym štandardom. Odborné 

učebne  sú  vybavené modernými učebnými pomôckami, ktoré sú v súlade s plnením 

učebných plánov a osnov.  

Zapojením sa do projektu Premena tradičnej školy na modernú škola kompletne vybavila 

učebňu administratívy a korešpondencie informačno-komunikačnými technológiami 

a softwarovým vybavením, doplnila vybavenie odborných učební informačno-

komunikačnými technológiami a vybavenie odborných učební technológie prípravy pokrmov 

najmodernejším gastronomickým zariadením.   

V areáli školy sa nachádza školská reštaurácia  a penzión Siesta, kde žiaci pod vedením 

majstrov OV vykonávajú odborný výcvik.  

Na Štefánikovej 39 máme v správe telocvičňu pre  plnohodnotné vyučovanie predmetu 

telesná a športová výchova. Okrem telocvične sa telesná a športová výchova  vyučuje v 1  

posilňovni, na školskom ihrisku a v mestskom kúpalisku.  

 

Súčasťou školy je: 

1. školská  jedáleň, ktorá je situovaná na prízemí školy a má  kapacitu 100 miest. Školská  

jedáleň poskytuje celodenné stravovanie.  

2. školský internát, ktorý má priestorovo vyčlenené 6., 7. a 8. poschodie a má  kapacitu 

90 miest. V školskom internáte sa môžu ubytovať žiaci školy a žiaci iných stredných 

škôl sídliacich v meste Humenné. 

 

V sledovanom období školského roka 2016/2017 sme uskutočnili: 

 rekonštrukciu a modernizáciu učebných priestorov na 9. NP, 

 dovybavenie priestorov školského internátu komodami, jednolôžkovými posteľami 

a celočalúnenými kreslami, 

 opravy a údržbu hmotného a nehmotného majetku, ktorý spravujeme,  

 pravidelné zabezpečenie predpísaných revízií,  

 meranie emisií, 

 spracovanie žiadosti o NFP na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní 

vrátane projektovej dokumentácie, 
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 plnenie opatrení na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdravia, protipožiarnej ochrany, 

OOPP pre žiakov a zamestnancov školy, 

 zabezpečenie vyučovacieho procesu a prevádzky školy potrebným drobným hmotným 

majetkom (multifunkčné zariadenia, vysávače, megafón, TV prijímač, reproduktory, 

lopty, lavička na cvičenie, sendvičovač, prenosné chladiace boxy, kosačka) 

- z prostriedkov projektu „Viem čo jem“ bol zabezpečený kuchynský inventár, 

nárezový stroj, obrusy a kompletná výbava pre hráčov florbalu pre 2 družstvá. 
 

M/ Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti školy 

V súlade s Metodickým usmernením č. 10/2006-R z 25. mája 2006 škola prikladá Správu 

o hospodárení za rok 2016. 

 
 

 

N/ Plnenie cieľa koncepčného zámeru rozvoja školy v školskom roku 2016/2017 

 

Analýza výsledkov našej práce za školský rok 2016/2017 a porovnanie s predchádzajúcimi 

obdobiami dokazuje, že v školskom roku  sme v oblasti vzdelávania kládli dôraz na 

rovnováhu medzi jednotlivými dimenziami vzdelávania – vedomosťami, zručnosťami, 

postojmi a hodnotami. Snažili sme sa maximalizovať svoje výkony, čo je známkou 

životaschopnosti každého organizmu.  

V spolupráci s poradnými orgánmi školy sme sa snažili napomáhať skvalitňovaniu 

vyučovania, monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávaniu 

pedagogických zamestnancov.  

Naďalej sme v komplexnej výchovno-vzdelávacej činnosti školy a školského internátu  

systémovo uplatňovali tvorivo-humanistický model výchovy a vzdelávania, v centre 

pozornosti ktorého bol žiak, jeho potreby a záujmy a to v primeranom pomere s jeho vedením 

k zodpovednosti za svoj vlastný rozvoj. 

 

U žiakov sme podporovali rozvoj riadiacich a podnikateľských zručností , finančnej 

gramotnosti, čitateľskej gramotnosti a pokračovali  v  ich príprave na výkon odborných 

činností a na štúdium na vysokých školách podľa príslušných študijných a učebných odborov.  

 

V záujme zvyšovania odborného rastu žiakov a získania zdrojov zapojili sme sa do 

programov Európskej únie v oblasti vzdelávania mládeže. Žiakom sme umožnili prístup 

k všetkým informačným zdrojom. V zmysle politiky a stratégie informatizácie spoločnosti  

sme pokračovali v zavádzaní moderných informačných technológií do jednotlivých 

predmetov.  

 

Vo vyučovacom procese i v čase mimo vyučovania sme žiakov viedli k zdravému rozvoju ich 

osobnosti a k výchove orientovanej na pozitívne ľudské hodnoty. Upriamili  sme  ich 

pozornosť na tému ľudských práv, tolerancie, predchádzaniu rasizmu a xenofóbii, zdravému 

životnému štýlu. Širokou ponukou záujmových útvarov (krúžkov) sme zvýšili záujem žiakov 

o pravidelne organizované záujmové činnosti ako aj účasť na súťažiach žiakov stredných škôl 

v súlade s organizačnými poriadkami zaregistrovanými MŠ SR. Podporovali sme činnosť 

žiackej školskej rady a jej aktívnu participáciu na organizovaní života školy, na tvorbe 

a dodržiavaní školského poriadku. Podporovali sme vzdelávanie členov žiackej školskej rady.   
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Naďalej sme podporovali odborný a pedagogický rast zamestnancov školy. Všetci 

pedagogickí zamestnanci školy sa zapojili do vzdelávacích aktivít v súlade so schváleným 

Plánom kontinuálneho vzdelávania. Podporovali sme zvyšovanie odborných kompetencií 

výchovného poradcu, jeho účasť na vzdelávaniach, spoluprácu s CPPPaP. Svoju pozornosť 

sme zamerali aj na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Uzatvorením zmlúv o realizácii odborného výcviku a praxe žiakov,  lepším vybavením 

odborných učební technológie a techniky obsluhy boli realizované predpoklady na spájanie 

teórie s praxou a zároveň bol vytvorený  priestor na precvičovanie učiva, výchovnú prácu, 

lepšiu komunikáciu so žiakmi, rozvoj ich tvorivosti a samostatného získavania poznatkov.  

Poskytovali sme kvalifikované poradenstvo žiakom v oblasti profesijnej orientácie, snažili 

sme sa ho využiť ako prevenciu pred možnou nezamestnanosťou absolventov v budúcnosti.   

 

O/ Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

     Oblasti, v ktorých škola dosahuje nedostatky 

 

;Silné stránky školy: 

- komplexná ponuka študijných a učebných odborov v oblasti gastronómie 

a hotelierstva, 

- kvalifikovaný pedagogický zbor, maximálny počet kvalifikovane odučených hodín, 

- záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie (I. a II. kvalifikačná skúška, kontinuálne 

vzdelávanie), 

- využívanie interaktívnych tabúľ, tabletov a moderných interaktívnych pomôcok vo 

vyučovacom procese, 

- moderne vybavené učební technológie prípravy pokrmov, 

- starostlivosť o žiakov vyžadujúcich špecifické podmienky vzdelávania, 

- široký rozsah mimoškolských aktivít a krúžkovej činnosti, vhodná kombinácia 

formálneho a neformálneho vzdelávania, 

- spolupráca s externými odbornými inštitúciami, 

- priaznivá pracovná klíma, 

- realizovanie množstva projektov,  

- bezproblémové uplatnenie absolventov školy v reštauračných a ubytovacích 

zariadeniach,  

- fungovanie partnerstiev so školami obdobného typu, 

- možnosť získať osvedčenie o absolvovaní barmanského, sommelierskeho, baristického 

a carvingového kurzu, 

- zahraničná prax žiakov, odborná prax v špičkových hoteloch vo Vysokých Tatrách, 

- zrekonštruovaný vonkajší plášť školy – obnovená fasáda a čiastočná vnútorná 

rekonštrukcia, 

- upravený školský dvor – asfaltové plochy 

- komplexnosť školy – škola, školský internát, školská jedáleň, telocvičňa. 

 

Slabé stránky školy 

- budova školy nie je typická školská budova,  

- nedostatočná vybavenosť učební techniky obsluhy najmodernejším zariadením podľa 

normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia (vybavenie chýba, 

resp. je už veľmi zastarané), 

- chýba jazykové laboratórium, 
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- nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy (zastarané sociálne 

zariadenia, vybavenie tried a odborných učební , zatekajúca strecha, neupravené 

ihrisko pri telocvični,...), 

- školská jedáleň nie je plne využitá žiakmi školy, 

- slabá návštevnosť školskej reštaurácie. 

  

Príležitosti školy 

- získať primeranými racionalizačnými opatreniami optimálne množstvo finančných 

prostriedkov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy, 

- využívať možnosti štrukturálnych a iných fondov, 

- rozvíjať informačný systém slúžiaci absolventom na výber vysokých škôl, 

- podporovať a rozširovať funkčný systém odborného psychologického poradenstva, 

- aktívne spolupracovať so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, profesijnými 

a stavovskými organizáciami, 

- rozvinúť spoluprácu s mestom,  

- zviditeľniť sa vysielaním v regionálnej televízii (HNTV), 

- poskytovať informácie o škole cez web stránku školy a regionálne noviny, 

- prezentovať študijné a učebné odbory na „Burze informácií“ organizovanej ÚPSVaR, 

- zapojiť žiakov do Programu celoživotného vzdelávania (projekty pre žiakov 

odborných škôl- odborné stáže v zahraničí), 

- zúčastňovať sa odborných ale aj iných súťaží medzi žiakmi stredných škôl na 

celoštátnej a medzinárodnej úrovni, 

- prijímať konštruktívne a realizovateľné návrhy verejnosti, umožniť tak partnerom 

spolupodieľať sa na živote školy, 

- umožniť ďalšie vzdelávanie učiteľov, 

- podporovať rozvoj tried so športovým zameraním, 

- využívať školskú reštauráciu a školskú jedáleň na stravovanie iných fyzických osôb 

a na konanie rôznych akcií, 

- aj naďalej prenajímať priestory na streche a získavať finančné prostriedky na 

prevádzku školy. 

Riziká školy 

- demografický pokles populácie, 

- nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách, 

- nedostatočný záujem zo strany rodičovskej verejnosti, 

- otváranie rovnakých študijných a učebných odborov na ďalších školách v okolí, 

- navrhovaný útlm odborov 63 a 64 ekonomika a organizácia, obchod a služby 

a propagácia technických odborov v médiách. 

 

P/ Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu a úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

Študijný odbor – 6323 K  hotelová akadémia 

  

Počet 

absolventov 

Štúdium na 

vysokej škole 

Uplatnenie na 

pracovnom 

trhu 

Evidovaní na 

UPSV a R 

Nezistení 

26 7 9 10 0 
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Študijný odbor – 6444 K čašník servírka 

 

Počet 

absolventov 

Štúdium na 

vysokej škole 

Uplatnenie na 

pracovnom 

trhu 

Evidovaní na 

UPSV a R 

Nezistení 

8 2 2 2 2 

 

Študijný odbor – 6445 K kuchár 

 

Počet 

absolventov 

Štúdium na 

vysokej škole 

Uplatnenie na 

pracovnom 

trhu 

Evidovaní na 

UPSV a R 

Nezistení 

19 2 9 8 0 

Spolu za školu: 

Počet 

absolventov 

Štúdium na 

vysokej škole 

Uplatnenie na 

pracovnom 

trhu 

Evidovaní na 

UPSV a R 

Nezistení 

53 11 20 20 2 

 

 

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

školský rok 2016/2017 bola prerokovaná na zasadnutí pedagogickej rady dňa 25. 09. 2017. 

 

 V Humennom  25. 09. 2017 

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

                                                                       Ing. Mariana Chudíková 

                                                                           riaditeľka  školy 

 

  

  

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

školský rok 2016/2017 bola prerokovaná v Rade školy dňa 27. 09. 2017. 

 

 V Humennom 27. 09. 2017 

 

 

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

                                                                       Mgr. Dana Neupauerová 

                                                                      predsedníčka Rady školy  

 

 

 

Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti školy, jej  výsledkoch a podmienkach Hotelovej akadémie, 

Štefánikova 28, Humenné za školský rok 2016/2017. 

V Prešove………………………                             

  

                                                                      ………………………………….. 

                                                                         Ing. Karol Lacko, PhD. 

                                                                          vedúci odboru školstva 
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