
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA  O VÝSLEDKOCH  A  PODMIENKACH 

VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ  ČINNOSTI 

 

 



 

 
 
Štruktúra správy je v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva SR č.435/2020Z. z. 
z 18. decembra 2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 
 
1)  Základné identifikačné údaje o škole:  
 

1. názov školy Súkromná Spojená škola  EDUCO   

2. adresa školy Slanická osada 2178, 029 01 Námestovo 

3. telefónne číslo  043/5522410                                 

4. internet.adresa 
    e-mailová adresa   

www.slanickaosada.sk        
sekretariat@ssseduco.sk, sekretariat@slanickaosada.sk  

5. zriaďovateľ EDUCO  NO  s.r.o., Slanická osada 2178, 02 

 

2)  Vedúci zamestnanci školy : 
 

Meno a priezvisko, titul Funkcia 

Anna Kozáková, Ing.  riaditeľka  

Yvona Kenderová,  Ing. zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie  

Ľubomír Petrovič, Mgr. zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie 

Bibiána Pilarčíková, Mgr. hlavná majsterka  

Darina Metesová, Mgr. vedúca školského internátu 

 
 

3)  Údaje o rade školy : 
 
Rada školy pri Súkromnej Spojenej škole EDUCO Slanická osada 2178, Námestovo , bola 
ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po 
voľbách dňa 02. 02. 2017 a následne 02.02.2020 prebehla  kooptácia  členov za zriaďovateľa .  
   
Členovia rady školy  
 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/   

1.  Marián Brontvaj predseda  zástupca zriaďovateľa 

2.  PhDr. Ľubomíra Sivčáková  podpredseda  zástupca pedagog. zamestnancov 

3.  Peter Bolek člen  zástupca zriaďovateľa 

4.  Ing. Pavol Farský člen  zástupca zriaďovateľa 

5.  Oľga Farská člen  zástupca zriaďovateľa 

6.  Bc. Mária Dobrovolná člen  zástupca pedagog. zamestnancov 

S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Súkromnej Spojenej školy  EDUCO  Slanická osada 2178, Námestovo 

za školský rok 2020/2021 
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7.  Mgr. Helena Baránková člen  zástupca nepedag. zamestnancov 

8.  Mgr. Beáta Rentková člen  zástupca rodičov 

9.  Mariana Romaňáková člen  zástupca rodičov 

10.  Beáta Brieniková člen  zástupca rodičov 

11.  Zuzana Žemličková člen  zástupca žiakov 

Rada školy - Rada školy  je iniciatívnym a poradným  orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje 
verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 
zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce 
vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky, posudzuje a vyjadruje sa 
k činnosti školy. 
Termín zasadnutia:  
13.10.2020 – prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch  za školský rok 
2019/2020 
14.06.2021 – prerokovanie :  Správy o prijímacích skúškach 

    Správy o pláne výkonov pre školský rok 2022/23 
              Správy o stave v oblasti   
    Stanovenie termínu volieb do Rady školy 

 
 

4 )  Údaje o iných poradných orgánoch riaditeľa školy : 
 
 Poradnými orgánmi  sú: 
 

 1. Gremiálna (pracovná ) porada - je poradný orgán riaditeľa školy pri riešení problémov 
súvisiacich s pedagogicko-organizačnou činnosťou školy. Zasadá 1x mesačne, prípadne podľa 
potreby. zasadnutia sa zúčastňujú vedúci pedagogickí zamestnanci a pri riešení špecifických 
problémov sú pozývaní predsedovia PK, východná poradkyňa, vedúca ekonomicko-
prevádzového úseku a účtovníčka školy . Zo zasadnutia sa robí písomný záznam. 

 
2. Pedagogická rada  - je orientovaná na plnenie, hodnotenie hlavných úloh školy. Má 
kompetencie navrhovať, prerokovať a pripravovať návrhy pre rozhodnutia riaditeľa školy. 
Môže odporúčať alebo neodporúčať, schvaľovať alebo neschvaľovať návrhy členov PR a 
vedenia školy. Vyjadruje sa o profesijnom zameraní školy, prerokúva počet prijímaných žiakov, 
počet tried, kritériá na prijímanie žiakov a o všetkých záležitostiach, ktoré vyžadujú kolektívne 
posúdenie. Prerokúva najmä plán práce školy, hodnotí jeho plnenie, výsledky výchovnej a 
vzdelávacej práce za každé klasifikačné obdobie školského roku a za celý školský rok, rokuje 
o výchovných opatreniach, ktoré ukladá riaditeľ a o odporúčaní žiakov na ďalšie štúdium. Ďalej 
prerokúva teoretické a praktické otázky vyučovania a výchovy so zreteľom na konkrétne 
potreby školy. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Rokovanie 
PR vedie riaditeľ, prípadne ním poverený zástupca. Zvoláva sa podľa potreby, najmenej však 
5x za školský rok. 
Z každého zasadnutia PR sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje riaditeľka školy, určený 
zapisovateľ a dvaja overovatelia. Sú v nej aj  informácie o kontrole plnenia uložených úloh. 
Termín zasadnutia: 20.11.2020 
Prijatie uznesení: 

Pedagogická rada 

a) berie na vedomie: 



 
1. Výchovnovzdelávacie výsledky za 1. štvrťrok z teoretického vyučovania 

2. Výchovnovzdelávacie výsledky za 1. štvrťrok z praktického vyučovania 
 

a) schvaľuje: 

       1.  za 1. polrok školského roka 2020/2021 neklasifikovať predmety  telesná a športová 

výchova, náboženská výchova a etická výchova. 

           Termín zasadnutia: 27. 01. 2021 
Prijatie uznesení: 

 

Pedagogická rada 

a) berie na vedomie: 

1. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok šk. roka 2020/2021 

 a)  celkový počet neprospievajúcich  9 

 b) celkový počet žiakov, ktorí majú predĺžené klasifikačné obdobie 58 

2. Návrh na zníženie známky za správania na druhý stupeň pre 5 žiakov školy 

3. Informácie o povinnosti evidovať dochádzku  pri online vyučovaní od začiatku druhého 

polroka prostredníctvom EduPage 

4. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok na odbornom výcviku 

5. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok v duálnom vzdelávaní 

 

      b) schvaľuje: 

1. Zníženie známky zo správania žiačke Silvii Vozárikovej z 3. CDF na tretí stupeň 

2. Zníženie známky zo správania žiakovi Lukášovi Kmeťovi  z 2. CDFM na štvrtý stupeň 

3. Predĺženie klasifikačného obdobia do 31. 3. 2021 žiakom, ktorí dosiahli slabý prospech,   

dištančne nepracovali, nemohli byť hodnotení.  

4. Kritéria  prijímacieho konania na školský rok 2021/2022 pre všetky študijné a učebné odbory 

5. Za 2. polrok školského roka 2020/2021 neklasifikovať predmety  telesná a športová výchova, 

náboženská výchova a etická výchova. 
 

Termín zasadnutia: 19. 04. 2021 
Prijatie uznesení: 

Pedagogická rada 

a) berie na vedomie: 

1. Výchovnovzdelávacie výsledky za 3. štvrťrok z teoretického vyučovania 

2. Výchovnovzdelávacie výsledky za 3. štvrťrok z praktického vyučovania 

3. Vyhodnotenie  individuálnych  vzdelávacích  plánov integrovaných žiakov na SSŠ 

EDUCO 

 

Termín zasadnutia: 25. 06. 2021 

Pedagogická rada 

a) berie na vedomie: 

1. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 2. polrok šk. roka 2020/2021 

2. Návrh na zníženie známky za správania na druhý stupeň pre 2 žiakov školy 

3. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok na odbornom výcviku 

4. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok v duálnom vzdelávaní 

5. Vyhodnotenie plnenia plánu práce školy na školský rok 2020/2021 



 
 

      b) schvaľuje: 

1. Zníženie známky zo správania na tretí stupeň 1. CDFM  Konkoľová  20 neospr. hod   

Vonsová     18 neospr. hod   Glombík  20 neospr. hod 

2. Zníženie známky zo správania štvrtý stupeň 1. CDFM – Brnušáková  170 neospr. hod. 

                           Miklušek      142 neospr. hod. 

                        Martiňák       42 neospr. hod. 

                                                                   2. CDFM – Grobarčík       78 neospr. hod.                                                                                                                     

.                                                                                      Michaláková  31 neospr. hod.                                      

 
Termín zasadnutia: 24. 8. 2021 
Prijatie uznesení: 

Pedagogická rada 

a) berie na vedomie  

• informácie o organizácii školského roka 

b) ukladá 

• RŠ a ZRŠ aktualizovať ŠkVP  a Plán práce školy  do 31.8.2021 

• vedúcim PK vypracovať plány PK – do 15. 9. 2021 

• koordinátorom vypracovať plány prierezových aktivít – koordinátori do 

15.09. 2021 

c) schvaľuje:  

• Návrh na začlenenie žiakov so ŠVVP  

• Štruktúru kariérových pozícií 

 

3. Predmetové komisie: 

1.   PK  SJL a CUJ                                            -      PhDr. Sivčáková Ľ. 
termíny zasadnutí: 24.8.2020, 26.11.2020, 5.2.2021, 9.6.2021 
 
2.   PK  všeobecnovzdel. predmetov                -      Mgr. Karasová E. 
termíny zasadnutí:28.8.2020, 25.11.2020, 18.3.2021, 10.6.2021 
 
3.   PK  ekonomických predmetov                   -      Ing. Košútová M. 
termíny zasadnutí: 28.8.2020, 27.11.2020, 9.3.2021, 11.6.2021 
 
4.   PK odborných predmetov                   -      Ing. Žofajová L. 
termíny zasadnutí: 28.8.2020, 27.11.2020, 9.3.2021, 11.6.2021 
 
5.   PK  pre praktické vyučovanie                    -      Mgr. Pilarčíková B. 
termíny zasadnutí: 24.8.2020, 26.11.2020, 5.2.2021, 9.6.2021 
 

4. Ostatné poradné orgány 
 
VÝCHOVNÝ  PORADCA                                 -      Ing. Pavlíková A. 
 
KOORDINÁTOR PREVENCIE                       -      Ing. Urbániková  M. 
                                                                        



 
KOORDINÁTOR VÝCHOVY K 
MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU                -     PaedDr. Vaseková T. 
 
KOORDINÁTOR ENVIRONMENTÁLNEJ  
VÝCHOVY                                                           -     Mgr. Brtková B. 
 
KOORDINÁTOR  INFORMATIZÁCIE            -     Mgr. Kordiaková M.  
 
KOORDINÁTOR PROJEKTOVÝCH AKTIVÍT -     Ing. Košútová M.  
 
INKLUZÍVNY TÍM                 -     školský pedagóg 
                  -     sociálny pedagóg 

-    pedagogické asistentky 
 

Činnosť jednotlivých PK ako aj koordinátorov sa realizuje na základe zostavených 
a schválených plánov  práce. Výsledky plnenia plánu jednotlivých PK a koordinátorov 
predkladajú predsedovia PK a koordinátori prostredníctvom Správ o činnosti 2x za školský 
rok. 
 

- činnosť každej PK riadi a koordinuje predseda z radov učiteľov s príslušnou 
aprobáciou . Je menovaný riaditeľom školy na jeden školský rok 

- plán práce vychádza z analýzy výsledkov za predchádzajúci školský rok , z POP na       
príslušný šk. r., z plánu práce školy, reaguje na aktuálne problémy pedagogicko-
didaktickej praxe, zo záverov a odporúčaní ŠI, 

  -  zasadnutia, úlohy  a kompetencie poradných orgánov  - minimálne 4-krát do roka      
(viď štatút PK),  podľa  aktuálnosti úloh aj viac,  zo zasadnutí sa robia zápisnice   
Predsedovia  PK a VP   sú pozývaní na pracovné (gremiálne) porady vedenia školy 
min.2x  za školský rok  (pre individuálne riešenie úloh a potrieb – kedykoľvek) 

- podieľajú sa na pláne kontinuálneho vzdelávania, vykonávajú o. i. aj hospitačnú    
činnosť v rámci PK 

 - kontrolnú činnosť poradných orgánov zo strany vedenia školy zabezpečujú 
zástupcovia pre jednotlivé úseky výchovy a vzdelávania  

 
5. Rada rodičovského združenia - spolupracuje s vedením školy a jej pedagogickým zborom 
pri výchove a vzdelávaní žiakov v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle 
Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO), pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov 
(zákonných zástupcov) detí a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými 
faktormi procesu výchovy. Zasadnutia sú spravidla 2x do roka. 
V školskom roku 2020/2021 sa zasadnutie rady rodičovského združenia nekonalo z dôvodu 
mimoriadnej situácie Covid 19. 
 
6. Rada školy – viď str. 3 

 
 
 
 



 

5 ) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2020 /2021: 
 

Forma 
Štúdia  

        Stav k 15. 09.2020 Stav k 31. 08. 2021 

 
Počet 
tried 

 
Počet 
žiakov 

 
Z toho  
začlenení 

  
Počet 
tried 

Počet žiakov  
Z toho  
začlenení spolu z toho 

dievčat 

Denné 
štúdium 

1. roč. 4 95 16  4 96 73 16 

 2. roč. 4 87 12  4 85 73 12 

 3. roč. 4 88 7  4 86 69 7 

 4. roč. 3 74 3  3 72 36 3 

  5.roč. 2 46 -  2 46 19 - 

Nadstav. 
štúdium 

1.roč. 1 10 1  1 8 12 - 

2.roč. 1 12 6  1 12 9 6 

Spolu : 19 412 45  18 405 291 44 

 

 6 )  Údaje o prijímacom konaní: 
 
PRIJÍMACIE KONANIE SA USKUTOČNILO PREZENČNOU FORMOU NA ZÁKLADE 
ROZHODNUTIA MŠVVŠ SR. 
 

DO ROČNÍKA POČET PRIHLÁSENÝCH ŽIAKOV 
POČET PRIJATÝCH 

(ZAPÍSANÝCH ) ŽIAKOV 

1. ROČ. 

                                                  155 
Z TOHO: 

                                                       
88 
 Z TOHO: 

BILINGVÁLNA OA                    32 BILINGVÁLNA OA                      18 

HOTELOVÁ AKADÉMIA           32 HOTELOVÁ AKADÉMIA             18 

ČAŠNÍK/4 R.                              17 ČAŠNÍK/4 R.                                  8 

KUCHÁR/4 R.                            16 KUCHÁR/4 R.                                9 

OBCHODNÝ PRACOVNÍK        15 OBCHODNÝ PRACOVNÍK         10 

ČAŠNÍK/3 R.                              14 ČAŠNÍK/3 R.                                 6 

KUCHÁR/3 R.                            14 KUCHÁR/3 R.                               9 

CUKRÁR/3 R.                            13 CUKRÁR/3 R.                               8 

MASIAR/3 R.                               2 MASIAR/3 R.                                2 

 

 7 )  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov (k 30.6.2021): 
 

 Počet žiakov 405 % 
 Počet zameškaných 

hodín 
10837 

prospel s vyznamenaním    96 23,70 na žiaka 26,75 

prospel veľmi dobre  109 26,91 neospravedlnené 543 

prospel   196 48,40 na žiaka     1,34 

neprospel      4  0,99 školská dochádzka  93,07 

  Znížená známka zo 
správania 

 



 

2.stupeň 2 

3.stupeň 3 

4.stupeň 5 

 4.stupeň +vylúčení -  

Výchovné opatrenia  

pochvaly 52 

pokarhania   7 

 
Komisionálne  skúšky sa  konali  26. 08. 2021, prihlásení boli 5 žiaci, z toho: 

• Tomáš Tohol žiak II. HA  triedy robil rozdielové skúšky ( z II.HA do II.OB 

triedy),   

• žiak II. D Maroš Grobarčík neuspel z matematiky a  požiadal o opakovanie 

ročníka, 

• žiačka II. D Nikola Michaláková nezúčastnila sa opravnej  skúšky 

z matematiky zo zdravotných dôvodov a mala povolené vykonať opravnú 

skúšku do 15. 9. 2021 

• žiak II. B Alan Števuliak  zo slovenského jazyka - prospel 

• žiačka IV.HA Michaela Benianová mala predĺž. klas. odbobie do 31.8. 2021 

z OV,  skúšku vykonala v termíne 

 
Úspešnosť absolventov: 
 
Z  úspešných  maturantov  absolventov podalo prihlášku na vysokú školu 20 žiakov : 

IV.AB  -   2  žiaci                     
        V.HA –   7 žiakov 
        V.OB – 10 žiakov 
         II.NŠ –   1 žiak 
Štipendiá: 
V uplynulom školskom roku  poberalo štipendium 11 žiakov. Štipendiá boli vyplatené z dôvodu 
poberania dávky v hmotnej núdzi alebo z dôvodu životného minima príjmov rodiny. 
 
Knižné odmeny: udelené 14 žiakom – za vynikajúci prospech a dochádzku, vzornú 
reprezentáciu školy či už v odborných súťažiach, olympiádach, ekonomickej súťaži, za aktívnu 
prácu na odbornom výcviku a za účasť na projekte. 
 
Pochvaly od riaditeľa a od triedneho učiteľa: pochvalné listy udelené 52 žiakom za 
reprezentáciu školy v odborných zručnostiach a športových súťažiach, za vzorné plnenie 
povinností na teoretickom vyučovaní a na odbornom výcviku,  za vzornú účasť na OV počas 
núdzového stavu, za aktívnu prácu v triede, za účasť na olympiádach – odborná, z anglického 
jazyka, za účasť vo výtvarnej a ekonomickej súťaži, za výborný prospech a za vzornú 
dochádzku. Žiakom IV. OB  triedy  bola udelená pochvala riaditeľky školy za úspešné 
umiestnenie v súťaži Social Inovation Relay (SIR), súťaž v rámci APE – postup do TOP 6. 
 
Pokarhanie triednym učiteľom, riaditeľom školy: udelené 7 žiakom za neospravedlnenú 
absenciu, za opakované porušovanie školského poriadku, za nepravidelné pripájanie sa na 
online hodiny. 
 



 
 
  Priemerný prospech jednotlivých tried  školy - koncoročná klasifikácia –   
  -  viď PRÍLOHA  č. 1 
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020  

mimoriadne prerušil  školské vyučovanie v stredných školách do odvolania podľa  

rozhodnutia  Číslo: 2020/17294:1-A1810  
Prerušenie vyučovania v škole si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie 
dištančných foriem vzdelávania. Škola počas tohto výnimočného režimu skrátila dĺžku 
vyučovacej hodiny na 30 minút, v 2. polroku na 40 min. a zabezpečila podľa podmienok 
a možností vzdelávanie žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie .  
 
Online, výučba sa realizovala prostredníctvom e-mailov, Edupage, Messenger, WhatsApp, 
Zoom, FB skupín, zdieľaním google dokumentov a.i.  
 
Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 20.11. 2020 schválila, že   na základe podmienok 
dištančného vzdelávania v školskom  roku 2020/2021 budú klasifikované   formou 
„absolvoval“  nasledovné predmety:  

- telesná a športová výchova     všetky triedy 

- náboženská výchova    všetky triedy 

- etická výchova     všetky triedy 

O pribežnom hodnotení boli žiaci informovaní v čo najkratšom možnom čase, aby mali 
aktuálnu spätnú väzbu na svoju prácu. Priebežné hodnotenie sa realizovalo na základe 
zadaných úloh, referátov , prípadových štúdií, prezentácie, online testy, eseje, úvahy, krížovky, 
ústnych odpovedí 
 atď. 
 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov rozhodol podľa rozhodnutia Číslo: 2020/18259:3-A1810 

S účinnosťou od 7. decembra 2020, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak 

rozhodne zriaďovateľ obnovuje školské vyučovanie v stredných školách formou 

skupinového vyučovania (5 žiakov + 1 učiteľ). Škola túto možnosť využila hlavne na 

odbornom výcviku. 

 

 

8 )  Údaje o ukončení štúdia: 
 
 ÚDAJE O MATURITNEJ SKÚŠKE  
   
ÚDAJE O EXTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol podľa rozhodnutia  Číslo: 

2021/9113:1-A1810, že v školskom roku 2020/2021 sa ruší externá časť maturitnej skúšky.  
 



 
ÚDAJE  O ÚSTNEJ FORME MATURITNEJ SKÚŠKY A O PČ OZ MS 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov určil .“že ústna forma internej časti maturitnej skúšky a praktická časť odbornej zložky 
maturitnej skúšky sa uskutočnia administratívne“, okrem dobrovoľnej skúšky a konania 
maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, ak žiak požiadal o vyššiu úroveň ako bol vzdelávaný. 
 

Výsledky maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 

Predmety 
počet žiakov 

prihlásených na 
maturitnú skúšku 

aritmetický 
priemer známok 

za školu 

SJL  80 ( z toho 14 
žiakov IV.OB) 

2,30 

ANJ B1 53 2,66 

ANJ B2 2 1,50 

ANJ C1 19 1,53 

RUJ 11 2,18 

praktická časť odbornej zložky 75 1,72 

teoretická časť odbornej zložky 75 1,88 

MAT dobrovoľná skúška 1 1,00 

NEJ dobrovoľná skúška 1 2,00 

RUJ dobrovoľná skúška 1 1,00 

 
Ústna forma dobrovoľnej maturitnej skúšky a  maturitnej skúšky z cudzieho jazyka – úroveň 

B2 sa konala 07. 06. 2021  

Dňa  19. 05. 2021   sa online konala štátna skúška z anglického jazyka – úroveň C1 pod 

záštitou Jazykovej školy  v Žiline. Štátnej skúšky sa zúčastnilo 5 žiakov z V.OB. 

 

 

ÚDAJE O ZÁVEREČNEJ SKÚŠKE : 
 

Trieda 
III.CDF 

 Priemer Počet     
žiakov 

         III.C 
čašník,servírka 

2,83 6 

III.D 
kuchár 

2,14 7 

III.F 
cukrár 

1,75 8 

Spolu 2,24 21 

  
  -celkový priemer triedy je výsledkom priemerov 3 častí ZS  
  PsV   -    5 
  PVD  -    5 
  P       -   11 
  N      -     0 



 
Časti  záverečnej  skúšky :         písomná 

                                                    praktická 
                                                    ústna 

 
Forma záverečnej  skúšky :  vykonaná administratívne na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR 

 
9 ) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2020/2021 :  
 

 
V školskom roku 2020/2021 sa v systéme duálneho vzdelávania (ďalej v SDV) celkovo 

vzdelávalo  v 4-ročnom študijnom odbore obchodný pracovník  - 15 žiakov a v 3-ročnom 
učebnom odbore mäsiar – 3 žiaci.  Praktické vyučovanie žiakov v SDV formou odborného 
výcviku bolo realizované u zamestnávateľa (COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo – 4 
žiaci, COOP Jednota Námestovo, s. d. – TEMPO Námestovo– 11 žiakov, Mäsovýroba SKURČÁK, 
s.r.o., Oravská Polhora – 2 žiaci, Peter Jendrášek- mäsovýroba, Trstená – 1 žiak,) na pracovisku 
praktického vyučovania pod vedením určených inštruktorov na základe zmluvy o duálnom 
vzdelávaní, uzatvorenej podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe učebnej zmluvy, 
uzatvorenej v zmysle § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Predmet odborný výcvik sa realizoval podľa požiadaviek zamestnávateľských subjektov 
v rozsahu: 
 
Študijný odbor 6442 K obchodný pracovník - 67,5 týždenných vyučovacích hodín za štúdium 
(1. ročník 15 hodín, 2., 3., a 4. ročník 17,5 hodín), pričom počet disponibilných hodín je 5,5. 
 
Učebný odbor 2954 H mäsiar - 60 týždenných vyučovacích hodín za štúdium (1. ročník 18 
hodín, 2., a 3. ročník 21 hodín), pričom počet disponibilných hodín je13,5. 

Trieda Študijný  /učebný / odbor                                 učebný plán 

I.ABG - II.ABG-
III.AB -IV.AB 

čašník, servírka /ŠO/                                                    ŠkVP 2013                   
kuchár  (ŠO)                                                                 ŠkVP 2013   
obchodný pracovník (ŠO-duál)                                    ŠkVP 2019         

I. NŠ 
II. NŠ 

spoločné stravovanie /ŠO/                                            ŠkVP 2013  

I.CDF M–
II.CDFM- III.CDF 
  

čašník,  servírka  /UO/                                                  ŠkVP 2013 
kuchár (UO)                                                                  ŠkVP 2013 
cukrár (UO)                                                                   ŠkVP 2013 
mäsiar (UO-duál)                                                          ŠkVP 2019 

I.H –II.H –III.H 
IV.H – V.H 

hotelová akadémia                                                        ŠkVP 2013 

I.OB –II.OB 
III.OB-IV.OB- 
V.OB 

obchodná akadémia /bilingválna            /                     ŠkVP 2016 

 všetky odbory – denná forma, aktívne 



 
Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený v súlade so ŠkVP a v súlade s učebnými 
osnovami a tematickými plánmi daného odboru. 
 
 

10 )  Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného 
predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej 
klasifikácii   : 

 

Stredná škola Počet 

zamestnanci  SŠ 74 

Z toho PZ 54 

Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 54  

- nekvalifikovaní --  

-odborní 1 
Z toho NZ 20 

Z počtu NZ  

- upratovačky 7 

       
 

11)   Odbornosť vyučovania  v školskom roku 2020/2021: 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich 
daný predmet 

Stroje a zariadenia 1  

Odborné kreslenie 1 

Biológia 1 

Mediálna výchova 1 

Spoločenská komunikácia 1 
                    
                   - všetky ostatné predmety sa vyučujú odborne 
 

12 )  Údaje o ďalšom vzdelávaní  PZ: 
 

Forma 
vzdelávania 

Počet 
vzdelávaných 
(prihlásených) 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

kvalifikačné - - - - 

adaptačné  2  2 - - 

aktualizačné 51 51 - - 

funkčné    1   1 - - 

inovačné - - - - 

prípravné 
atestačné 

-  -  - - 

špecializačné - - - - 

  



 
V rámci aktualizačného vzdelávania sa PZ vzdelávali počas školského roka 2020/2021 v týchto 
aktualizačných programoch: 

 Používanie IŽK v platforme edupage 

 Význam integrácie žiakov so ŠVVP na SŠ 
 Integrácia a inklúzia na SŚ 
 Využívanie platformy edupage vo vyuč. procese 
 Využívanie platformy edupage pri tvorbe plánov 
 Využívanie platformy edupage pre triedneho učiteľa 
 Videokonferencie MS Teams 
 Plán profesijného rozvoja  
 Využívanie aplikácie KAHOOT 

 
13)  Údaje o výchovnom poradenstve a prevencii: 
 
V školskom roku 2020/21 sa okrem výchovnej poradkyne výchovno-vzdelávacej problematike 
venovali aj členky inkluzívneho tímu: špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a pedagogické 
asistentky. 
Výchovno-vzdelávacie problémy : 
 Z dôvodu pandémie COVID 19 boli žiaci od 12.10.2020 do 12.5.2021 vzdelávaní dištančnou 
formou V II. polroku žiaci končiacich ročníkov navštevovali školu prezenčne od 8.2.2021, 
u ostatných žiakov  vyučovanie prebiehalo on-line do 11.5.2021. 
 
Na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov bolo vykonaných 45 individuálnych pohovorov 
a 10 skupinových aktivít. 
Na individuálnych pohovoroch boli prítomní : výchovný poradca, žiak, zákonný zástupca, 
triedny učiteľ, majster odbornej výchovy, prípadne vychovávateľ a vedenie školy. Realizované 
skupinové aktivity boli  zamerané na kariérne poradenstvo a na riešenie rovesníckych vzťahov. 
Najčastejšie riešené problémy pri individuálnych pohovoroch boli : 

1. individuálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov s poruchami učenia 
2. odporúčania k maturitnej skúške začlenených žiakov 
3. vysoká absencia 
4. záškoláctvo 
5. opakované porušovanie školského poriadku 
6. nedostatočný prospech 
7. nezáujem o štúdium 
8. problémové vzťahy medzi spolužiakmi 
9. slovné útoky na spolužiakov 
10. kariérne poradenstvo, pomoc pri vypĺňaní prihlášky na vysokú školu, výber vysokej 

školy 
11. osobné a rodinné problémy, žiacke zlyhávanie pri plnení školských povinností 
12. zmeny formy vzdelávania 

 

Pri riešení vyššie uvedených problémov  výchovný poradca spolupracoval s rodičmi, triednymi 
učiteľmi, majstrami odborného výcviku, vedením školy, s CPPPa P, CŠPPP, obecnými úradmi 
v mieste trvalého bydliska žiakov záškolákov, s ÚPSVaR – oddelenie sociálno-právnej ochrany 
detí a sociálnej kurately. 



 
Plánované úlohy výchovného poradcu boli zrealizované.  Z dôvodu rastúcej absencie žiakov na 

vyučovaní, častejšieho výskytu vzťahových problémov je potrebné v budúcom školskom roku 

aj naďalej skupinové aktivity zamerať na prevenciu patologických javov – záškoláctvo, 

nadmerné užívanie alkoholu, problémové vzťahy, seba poškodzovanie, neasertívne správanie, 

nedostatky v komunikácii.  

 V budúcom školskom roku ja potrebná užšia spolupráca so sociálnou pedagogičkou 

najmä pri riešení výchovných problémov. 

Výsledky diagnostiky tried: 
 
Začlenení žiaci:  45 žiakov 
 
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:  
 
Žiaci s problémami v učení:  35 žiakov 
Žiaci s poruchami správania: 3 žiaci 
Žiaci s poruchami aktivity a pozornosti: 3 žiaci 
Žiaci s telesným postihnutím: 5 žiaci 
Žiaci so sluchovým postihnutím: 1 žiačka 
Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou: 2 žiaci  
Zdravotne oslabení, chorí: 60 žiakov 
Žiaci oslobodení od telesnej a športovej výchovy: 22  žiakov 
 
Špeciálny pedagóg počas školského roka spolupracoval s triednymi učiteľmi a skonštatoval, že 
počas školského roka boli prehodnotené IVP u všetkých  integrovaných žiakov a bolo 
konštatované , že pedagógmi stanovené krátkodobé ciele v jednotlivých predmetoch boli 
splnené. Nedochádza tak k nutnosti úpravy IVP u žiadneho žiaka SSŠ EDUCO. 
 
Prestup z iných škôl: 3 žiaci 
 
Individuálne štúdium – 10 žiakov študovalo formou individuálneho štúdia 
 
Žiaci, ktorí opustili školu – 6 žiakov , z toho: prestup na inú školu – 2 žiaci 
                                                                            ukončenie štúdia -  4 žiaci 
 
Prerušené štúdium – 4 žiaci 
 

Na začiatku školského roka 2020/2021 sa začala realizácia skupinových 
a individuálnych intervencií  sociálnej prevencie sociálneho pedagóga pre novo nastupujúcich 
žiakov do prvých ročníkov študijných a učebných odborov, kde im boli podané informácie o 
usmerneniach školy, smernici školy o šikanovaní, o zákaze fajčenia v areáli školy, požívaní 
alkoholických nápojov a iných omamných látok.  
Pre pedagogicko - diagnostickú činnosť bol vypracovaný  dotazník pre novoprijatých žiakov 
prvých ročníkov s cieľom adaptačného prechodu žiakov zo ZŠ na SŠ. 
Vzhľadom na závažnosť pretrvávajúcej situácie v dôsledku  korona vírusovej pandémie sa 
preventívna činnosť zameriavala na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení, 
dodržiavaním disciplíny pri vzájomnom styku medzi žiakmi  s dôrazom na vzájomnú úctu 
a rešpekt voči sebe samým a ostatným. 



 
Počas mesiaca september až do 12. októbra, kedy prebiehalo prezenčné vyučovanie 

plnenie úloh sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, 
sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, 
prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania prebiehalo v škole formou 
triednych skupinových aktivít formou prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre 
žiakov  

V polovici októbra podľa nariadenia MŠ sa začalo dištančné vzdelávanie žiakov, kde zo 
strany sociálneho pedagóga bola práca obmedzená na pedagogickú intervenciu žiakom 
prostredníctvom elektronického vyučovania. Bola vytvorená krízová intervencia zo strany 
inkluzívneho tímu pre žiakov a rodičov, tiež linka pomoci z Centra pedagogického-
psychologického poradenstva a prevencie zverejnená na webovej stránke školy.  
 

- spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:  

 
Škola  spolupracuje s CPPPaP a centrom CŠPP   
- s ÚPSVa R  formou prednášok a besied napr. na tému povinná školská dochádzka, 

uplatnenie sa  na trhu práce, zákonník práce a pod. 
- s odborom školstva, ktorý zabezpečoval metodicko-informačné semináre pre 

výchovných poradcov a koordinátorov drogovej prevencie. 
- s OR PZ pri oboznámovaní žiakov s trestno-právnou zodpovednosťou mládeže, 

obchodovaním s ľuďmi a pri realizácií besied s príslušníkmi PZ.    
 
 

14)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 
 
 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 

Odborná stáž žiakov v Nemecku Biela pastelka - online 

Tvorba adventných vencov  - online Študentská kvapka krvi - online 

Európsky týždeň boja proti rasizmu Burza stredných škôl regiónu Orava - online 

Deň holokaustu - online Ekonomická olympiáda – krajské kolo 

Krízová linka pre žiakov SSŠ EDUCO počas 
dištančného vzdelávania 

Finančná olympiáda 

Štátna skúška z ANJ/C1 pre žiakov BOA  Olympiáda z anglického jazyka – krajské kolo 

Deň boja za slobodu a demokraciu - online Veľký olympijský kvíz 

Deň študentstva - online Online mobility v rámci projektu Erasmus+ 

Týždeň boja proti drogám Hodina deťom - online 

Deň mlieka a zdravej výživy - online Svetový deň boja proti AIDS - online 

Vianočná výstavka - online Dizajn Junior – súťaž zameraná na využívanie 
digitálnych kompetencií 

Veľkonočná výstavka - online IT Fitness Test 2021 

Tvorivá odborná činnosť - online Červené stužky - online 

BE ACTIVE – aktivity zamerané na podporu 
pohybových aktivít žiakov-online 

Univerzitná noc literatúry – čítanie z gauča - 
online 

Vianoce v Európe – prezentácia vianočných 
zvykov - online 

Súťaž zo SJL:  Prečo mám rád slovenčinu, 
prečo mám rád Slovensko 



 

Letná škola Celoslovenská súťaž „Bankomat nápadov“ 3. 
miesto 

Získanie akreditácie ERASMUS na odborné 
vzdelávanie 

Európsky deň jazykov a svetový deň CR – 
kvízy, súťaže - online 

 Social Inovation Relay (SIR), súťaž v rámci 
APE – postup do TOP 6 

 Dizajn Junior – súťaž zameraná na 
využívanie digitálnych kompetencií 

 
Mnohé akcie, súťaže a olympiády sa nezrealizovali z dôvodu epidemiologických opatrení, 
ktoré vyhlásilo MŠVVŠ SR od 12.10. 2020  v súvislosti s COVID-19 
 

 
15)  Údaje o projektoch, do ktorých bola / je  škola zapojená: 
 

Školský rok 2020/2021 

Názov projektu Dátum 
Výška grantu 

Poskytovateľ 
požadovaná poskytnutá 

ERASMUS+ Vedz, 
v čom si dobrý a stále 

sa zlepšuj 

Sept 2020-
jún 2021 

 

78 642,-€ 

SAAIC 

Nadácia Volkswagen August-
september 

17ks PC zostáv 
17ks PC zostáv 

Nadácia VW 

Elektroodpad- dopad Nov 2020-
máj 2021 

Zberný 
kontajner 

1 ks 
Živica,n.o. 

Gesto pre mesto  Nov 2020 1000,-  Nadácia 
Reiffeisen 

banky 

ERASMUS+ One, 
twoo, three 

Január 
2021-január 

2023 

 

31 549,-€ 
SAAIC 

Gesto pre mesto – 
Digitálny úsmev 

Január 2021 1000,-  Nadácia 
Reiffeisen 

banky 

Akreditácia pre 
ERASMUS 

2020-2027    

1.rok akreditácie 
S akreditáciou do 

Európy 

2021/2022 46 mobilít 

97 981,-€ 

Erasmus 

INTERREG 
cezhraničná 

spolupráca SR-ČR 

04.03.2021 328 786,48 zamietnutý – 
podané odvolanie 

MIRRI SR 

 
 
16 )  Údaje o  inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou:  
 

     V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná   inšpekčná činnosť. 



 
 

 

17)  Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy:  
               
          

Kapacita  (počet žiakov /triedy ) 374/ 16 

Naplnenosť  (%)   

Iné súčasti školy: Vlastní (V)              -  nevlastní (N) 

Telocvičňa  V 

Ihrisko, atlet.dráha  V 

Tenisové kurty  V 

Plaváreň  N 

Posilňovňa  V 

Sauna  V 

Šatne pre TV  V 

Odborné učebne   

Jazyková učebňa  V 

Učebne informatiky  V 

Učebne strojopisu  V 

Školský internát  V  

Školská jedáleň  V 

Kabinety  V 

Skladovacie priestory  V 

 
 

18)   Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej  
činnosti školy:   

 
1.  dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka : 4 078,15  €/žiak  = 1 663 885,-  €/ 408 žiakov  

 
2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 
- príspevky od rodičov za prac. oblečenie, ktoré zabezpečovala SSŠ pre jednotlivé  

odbory                                                                5 306,-   € 
      -     strava                                                                                 16 122,-   €            

 
3. finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich využitia v členení   

podľa financovaných aktivít : 
- spolu :                 10 944,-  €     
-    použitie fin. prostriedkov: čistiace a dezinfekčné prostriedky, internetové 

pripojenie  a vybavenie učebne              10 944,-  €              
                                          
 

4. finančné prostriedky získané od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob     
ich použitia v členení podľa finančných aktivít:                               -        .....-.......      €                                                                                                                       
 



 
5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov      

mimoriadne odmeny :                  ---,- €     
lyžiarsky kurz                                ---,-€ 
grant ERASMUS                     61 659,88 € 
asistent učiteľa                20 248,34 €      
inkluzívny tím (projekt MPC)       61 021,44 €                                                   

            
 

19)  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na    
príslušný školský rok: 

 
Cieľ : 

- budovať prosperujúcu, ale hlavne dôveryhodnú inštitúciu poskytujúcu študentom  
            solídne  moderné vzdelanie – zavedenie dištančného vzdelávania 

- pripraviť študentov v oblasti všeobecného a odborného vzdelania 
- rozvíjať  jazykovú schopnosť  a  odborné zručnosti – podpora jazykových zručností 

využívaním dobrovoľníkov z anglicky hovoriacich krajín 
- vytvárať školské prostredie (klímu) bez  prejavov diskriminácie, segregácie, 

intolerancie, rasizmu a xenofóbie, udržiavať zdravé a estetické prostredie – aktivity 
inkluzívneho tímu 

- zapájať sa do medzinárodnej spolupráce, prezentovať školu na verejnosti – projekt 
ERASMUS, publikovanie v časopise HOTELIÉR, v novinách MY ORAVA, a na školskom 
servise TASR 

- spolupráca  s profesijnými organizáciami a zamestnávateľskými združeniami 
- zvyšovať flexibilitu študentov /a nezamestnaných / na  uplatnenie  sa na trhu práce – 

nepodarilo sa dosiahnuť  z dôvodu Covid 19 
- organizácia a podpora rôznych foriem vzdelávania – vzdelávanie učiteľov v oblasti 

online vzdelávania využívaním rôznych platforiem 
 
 

20)  SWOT analýza: 
 

SILNÉ STRÁNKY 
- vstup školy do systému duálneho 

vzdelávania 
- PR školy 
- inklúzia školy 
- úzke prepojenie s prof.organiz., zväzmi 
/využitie mena a tradície/ 
- ustálený, kvalifikovaný pedagogický 

zbor 
- ochota PZ prijímať nové podnety 
- komplexnosť výchovy a vzdelávania 
- podpora orgánov samosprávy 
- dobré ubytovacie a stravovacie 

podmienky 

SLABÉ STRÁNKY 
- excentrickosť umiestnenia školy 
- doprava žiakov do - /zo/  školy do miesta 

bydliska 
- nedocenenie pedagógov 



 

- akreditácia ERASMUS na odborné 
vzdelávanie 

- zapojenie školy do e-Twinning 
 

PRÍLEŽITOSTI 
- rozvoj cest. ruchu na Orave 
- podpora spolupracujúcich firiem 

v rámci SDV 
- prijateľný demografický vývoj 
- ďalšie príležitosti  na zvyšovanie 

kvalifikácie, možnosť získať certifikát  
(elektrotechnickej spôsobilosti) 

- príležitosť  pokračovať v spolupráci 
s regionálnymi zamestnávateľmi 

- spolupráca s medzinárodnými 
organizáciami  zaoberajúcimi sa 
podporou vzdelávania 

- opätovné zapojenie školy do  
e-Twinning 

RIZIKÁ 
- konkurencia iných stredných škôl  
- neatraktívnosť odborov služieb 

a obchodu 
- nedostatok finančných zdrojov 
- COVID 19 
 

 
 
21) Výsledky úspešnosti školy pri príprave  na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 
štúdium:   

 
      K 6. 10. 2021 je v evidencii ÚPSVaR SR v Námestove  20 absolventov školy a sú vedení ako 
uchádzači o zamestnanie,  konkrétne : 
učebný odbor: 6444 H čašník – servírka    1 
                        6445 H kuchár      3 
študijné odbory: 6445 K kuchár     2 
       6323 K hotelová akadémia      10            
       6317 M 74 OA – bilingválna          1 
                            6421 L spol. stravovanie                  3 
 

 
22)  Ďalšie informácie o škole: 
 
a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  
 
- triedy sú dostatočne presvetlené, počty žiakov zodpovedajú  príslušným normám 
- sociálne zariadenia – štandardný typ 
- vykurovanie – biomasa / všetky priestory hlavnej budovy, vrátane chodieb 

a soc.zariadení 
- namiesto šatní si študenti odkladajú obuv do hygienických tašiek, skriniek  
- študenti majú možnosť si zakúpiť v budove školy vhodný nápoj, resp. občerstvenie 
- v škole platí zákaz fajčenia  



 
- organizácia vyučovania : 7.35 – 14.00 , je prispôsobená výdaju stravy, odbornému  

výcviku  a  autobusovým spojom 
- ubytovanie na internáte – 2,3,4 –posteľové izby bunkového typu so sprchou a soc. 

zariadením , na  každom poschodí je študovňa . 
 
 
b)    Voľnočasové aktivity školy: 
 
        záujmové krúžky : /úsek TV, OV, VMV/ 

P.č. Názov krúžku Meno vedúceho 

1. SOČ Ing. V. Bakošová 

2. E-TWINNING Ing. A. Chorvátová  

3. Rozhlasový Mgr. I. Michalčíková   

4. Cloudy a tvorba webu Mgr. E. Karasová  

5. Klub ERASMUS    Ing. M. Košútová  

6. Presné a rýchle písanie na PC, príprava na štátne 
skúšky 

Mgr. K. Miková 

7. Zdravotnícky PaedDr. T. Vaseková 

8. Príprava na MS a ZS z odborných predmetov Ing. L.Žofajová 

9. Turistický PhDr. E. Berešová  

10. Pohybové aktivity Mgr. B. Brtková 

11. Literárno-dramatický krúžok PhDr. Ľ. Sivčáková  

12. Finančná gramotnosť Ing. A. Parížová 

13. Príprava na MS v ANJ - konverzácia Mgr. J. Oláh 

14. Chémia v bežnom živote Ing. J. Juritková 

15. Príprava na MS z odborných predmetov v ANJ Ing. T. Trojanová 

16. S láskou k studenej kuchyni Mgr. Jandurová E. 

17. Nové trendy v gastronómii Bc. Lovasová M. 

18. Čo neviete o nápojoch Mgr. Pilarčíková B. 

19. Mladý barista Mgr. Krivánková I.  

20. Barmanský I. Očkaják 

21. Barmanský II. Mgr. Petrovič 

22. Sommeliersky Bc. Turčáková M. 

23. Carving – vyrezávanie ovocia a zeleniny Bc. Kanderová J. 

24. Cukrárske fantázie Bc. Novotný J. 

Spolu  342 žiakov 

 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do 

odvolania rozhodol, že mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských 

zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové 

vzdelávanie dištančnou formou. 

 
c)     Spolupráca školy s rodičmi o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom : 

- rodičovské združenia : plánované na mesiace september , november, apríl (podľa 
potreby),     avšak z dôvodu epidemiologickej situácie nemohli byť realizované  



 
- individuálne stretnutia triednych učiteľov, MOV, vychovávateľov s rodičmi 

prostredníctvom platformy edupage 
- informovanie rodičov (písomne, telefonicky, použitím platformy Edupage)  

o výsledkoch   žiakov 
- prostredníctvom  výchovného poradcu školy  (konzultačný deň – utorok, použitím 

platformy Edupage) riešenie problémov vo výchove a vzdelávaní 
- www stránka školy 

 
 
23)  Zoznam  triednych učiteľov : 
 

P. č. Trieda Meno a priezvisko tr. učiteľa 

1  I. ABG Ing. Livia Žofajová 

2 I.CDFM   Mgr. Mária Kordiaková 

3   I.NŠ   Mgr. Eva Karasová 

4 I.HA   Mgr. Soňa Pindjaková 

5 I. OB   Mgr. Marcela Žofajová 

6 II.ABG Mgr. Ľubica Tretinová 

7  II. CDFM Mgr. Alžbeta Romanová 

8  II. NŠ Mgr. Iveta Michalčíková 

9  II. HA Mgr. Božena Brtková 

10  II. OB Ing. Tatiana Trojanová 

11 III. AB Ing. Viera Bakošová 

12 III. CDF Ing. Mária Lofajová   

13 III. OB Mgr. Daniela Klinovská 

14 III. HA PaedDr. Eva Berešová 

15 IV.AB Ing. Andrea Parížová 

16 IV.HA Mgr. Katarína Miková 

17 IV.OB Mgr. Veronika Grobarčíková 

18 V.HA Ing. Mária Urbániková 

19 V. OB Mgr. Daniela Iskerková 

 
Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami 
a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
- spolupráca s  CPPPaP (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) 

v Námestove, 
-  s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Námestove 
- spolupráca s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny , Okresný súd, 
- spolupráca s odborom školstva ŽSK, OÚ odbor školstva v Žiline,  metodickým centrom v B. 

Bystrici, Žiline 
- spolupráca s OR PZ pri oboznamovaní sa s trestnou zodpovednosťou a jej prevenciou 
- vzájomná komunikácia s právnickými osobami, kde časť žiakov vykonáva odbornú prax 
- spolupráca s OZ Viac Trstená  
- spolupráca s rodičovskou radou  ( ZRPŠ ) 

 
Vypracovala: Ing. Yvona Kenderová, ZRŠ 



 
 
Správa bola prerokovaná  na pedagogickej rade dňa  12. 10. 2021 
 
Správa bola predložená Rade školy dňa 15. 10. 2021, ktorá ju následne  odporučila na 
schválenie zriaďovateľovi 
 
V Námestove 12. 10. 2021         
 
                                         
 
  Oľga Farská v.r.              Ing. Anna Kozáková v.r. 
      konateľka                       riaditeľka škol 


