SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA EDUCO
SLANICKÁ OSADA 2178, NÁMESTOVO

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

ŠKOLSKÝ ROK : 2019/ 2020

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo
Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Súkromnej Spojenej školy EDUCO Slanická osada 2178, Námestovo
za školský rok 2019/2020
Štruktúra správy je v súlade s platnou vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z.
zo 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR
č. 10/2006-R z 25. mája 2006.

1. Základné identifikačné údaje o škole:
1. názov školy
2. adresa školy
3. telefónne číslo
4. internet.adresa
e-mailová adresa
5. zriaďovateľ

Súkromná Spojená škola EDUCO
Slanická osada 2178, 029 01 Námestovo
043/5522410
faxové číslo: --www.slanickaosada.sk
ssou.educono@mail.t-com.sk
EDUCO NO s.r.o. Námestovo – Slanická osada

2) Vedúci zamestnanci školy :
Meno a priezvisko, titul
Karol Kanovský , Ing.
Anna Kozáková, Ing.
Severín Staviarsky , PhDr.
Yvona Kenderová, Ing.

Funkcia
riaditeľ
poverená riaditeľka od 1.3.2020
zástupca riaditeľa pre teoret. vyučovanie
poverená zástupkyňa riaditeľa pre teoret.
vyučovanie od 1. 3. 2020
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
vedúca školského internátu

Ľubomír Petrovič, Mgr.
Darina Metesová, Mgr.

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. Funkčné obdobie začalo dňom 02. 02. 2017 na obdobie 4 rokov.
Členovia rady školy do 28. 2. 2020
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.

Meno a priezvisko
Rudolf Černota
PhDr. Ľubomíra Sivčáková
Mgr. Vladimír Čajka
Ing. Pavol Farský
Marián Brontvaj

Funkcia
predseda
podpredseda
člen
člen
člen

Zvolený /delegovaný/
zástupca zriaďovateľa
zástupca pedagog. zamestnancov
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bc. Mária Dobrovolná
Mgr. Helena Baránková
Mgr. Beáta Rentková
Mariana Romaňáková
Beáta Brieniková
Zuzana Žemličková

člen
člen
člen
člen
člen
člen

zástupca pedagog. zamestnancov
zástupca nepedag. zamestnancov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca žiakov

Dňa 29. januára 2020 sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy, na ktorom prebehla kooptácia nových
členov a následne tajným hlasovaním v súlade so Štatútom Rady školy (čl. V, bod 9) sa
uskutočnila voľba predsedu a podpredsedu Rady školy. Novozvolená rada školy začala pracovať
od 01. 02. 2020
Členovia rady školy od 1.2.2020
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko
Marián Brontvaj
PhDr. Ľubomíra Sivčáková
Peter Bolek
Ing. Pavol Farský
Oľga Farská
Bc. Mária Dobrovolná
Mgr. Helena Baránková
Mgr. Beáta Rentková
Mariana Romaňáková
Beáta Brieniková
Zuzana Žemličková

Funkcia
predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Zvolený /delegovaný/
zástupca zriaďovateľa
zástupca pedagog. zamestnancov
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa
zástupca zriaďovateľa
zástupca pedagog. zamestnancov
zástupca nepedag. zamestnancov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca žiakov

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.
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 prijímaní žiakov a 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 riaditeľ školy, určený
zapisovateľ a dvaja overovatelia. Sú v nej aj informácie o kontrole plnenia uložených
úloh.
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3. Predmetové komisie
-

PhDr. Sivčáková Ľ.
PhDr. Berešová E.
Ing. Košútová M.
Mgr. Pilarčíková B.
Mgr. Ďuroňová D.

VÝCHOVNÝ PORADCA

-

Ing. Pavlíková A.

KOORDINÁTOR PREVENCIE

-

Ing. Urbániková M.

KOORDINÁTOR VÝCHOVY K
MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

-

Ing. Kenderová Y.

a)
b)
c)
d)
e)

PK
PK
PK
PK
PK

SJL a CUJ
všeobecnovzdel. predmetov
odb. a ekon.predmetov
pre praktické vyučovanie
výchovy mimo vyučovania

KOORDINÁTOR ENVIRONMENTÁLNEJ
VÝCHOVY
KOORDINÁTOR INFORMATIZÁCIE

Ing. Žofajová L.

-

Ing. Schnierer V.
Mgr. Kordiaková M.
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 šk.r., 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
a) PK SJL a CUJ pracovala v súlade so stanoveným plánom PK a plánom práce školy.
Cieľom PK bolo podporovanie záujmu o materinský jazyk a cudzie jazyky, zabezpečiť
intenzívny rozvoj čitateľskej gramotnosti, podporovať voľnočasové aktivity žiakov
zamerané na rozvoj jazykovej kultúry, uplatňovať moderné, progresívne a netradičné
metódy a formy práce zamerané na rozvoj komunikačných schopností žiakov. Na
dosiahnutie stanovených cieľov boli zrealizované mnohé aktivity:
- tvorba a aktualizácia násteniek
- rozhlasové relácie pri príležitosti Európskeho dňa jazykov a Slanická chvíľka poézie
- účasť na divadelných predstaveniach (24.9.2019 Vojna a mier, 17.10.2019 Sherlock,
23.10.2019 v ANJ The Onlines a 5.12.2019 Tom Sayer)
- Záložka spája slovenské školy – projekt realizovaný v spolupráci so SSŠ Kežmarok
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-

-

beseda so spisovateľom G. Murínom (14.10.2019) a čítačka so slovenskými autormi
(7.10.2019)
jazyková príprava žiakov na zahraničnú prax
príprava testov na prijímacie skúšky
tvorba učebných textov, interaktívnych cvičení, videosekvencií v cudzích jazykoch
ENGLISH WEEK – týždeň s anglickými lektormi,
Spolupráca s o.z. VIAC Trstená pri rozvíjaní komunikačných a jazykových
zručností – anglicky hovoriaci zahraniční študenti sa v rámci svojej dobrovoľníckej
činnosti pravidelne zúčastňovali na hodinách ANJ,
Postup na krajské kolo olympiády z ANJ a RUJ

b) PK všeobecno-vzdelávacích predmetov pracovala v súlade so stanoveným plánom PK
a plánom práce školy. Cieľom PK bolo zamerať sa na výchovu sofistikovanej osobnosti
so suverénym rozhodovaním schopnosťou efektívne komunikovať, kooperovať
a rozvíjať pozitívny postoj k životu. Rozvíjať u žiakov schopnosti a návyky, využívať
pri štúdiu rôzne zdroje informácií, osvojiť si schopnosť samostatného štúdia a práce
s informáciami. Cieľom PK bolo zvyšovať u žiakov telesnú zdatnosť podporou
športových aktivít, organizovaním súťaží v spolupráci so ŽSK so SAŠŠ. Na dosiahnutie
stanovených cieľov boli zrealizované mnohé aktivity:
- Rozhlasová relácia zameraná na úctu k starším, ku dňu všetkých svätých, ku dňu
boja za slobodu a demokraciu
- historicko-odborná exkurzia do Banskej Bystrice a Košíc
- študentská kvapka krvi v spolupráci s transfúznou stanicou Martin
- vianočné relácie – vianočná pošta, vianočný koncert, vianočný program pre seniorov
v Námestove
- súťaž v SUDOKU
- účasť na projekte „Be active“
c) PK odborných a ekonomických predmetov pracovala v súlade so stanoveným plánom
PK a plánom práce školy. Cieľom PK je poskytovať žiakov nadštandardné ekonomické
vzdelanie, okrem iného prostredníctvom zapojenia sa do programov JA Slovensko,
implementovať projektové aktivity vyplývajúce z projektu ERASMUS+, jeho cieľom je
podpora ekologického správania, ako aj podpora odborných, prezentačných,
manažérskych a jazykových zručností. Cieľom bolo rozvíjať kľúčové kompetencie
žiakov so zreteľom na spôsobilosť, interaktívne používať nadobudnuté odborné
a ekonomické vedomosti, informačné a komunikačné technológie, čím sa im môže
uľahčiť uplatnenie na trhu práce. Na dosiahnutie stanovených cieľov boli zrealizované
mnohé aktivity:
- Odborné exkurzie do pivovaru Banská Bystrica a do tokajskej vínnej oblasti
- Medzinárodná mobilita vyplývajúca z projektu ERASMUS+ - návšteva partnerskej
školy v Izole – Slovinsko.
- Cyklické prednášky a rozhlasová relácia o finančnej gramotnosti
- Prezentácia a rozhlasová relácia ku dňu cestovného ruchu a európskeho dňa jazykov
- Vzdelávacia interaktívna prezentácia Svet okolo nás (agentúra Edu Crea)
- Výstavka spojená s ochutnávkou mliečnych výrobkov pri príležitosti Dňa mlieka
(17.10.2019)
- V rámci projektu ERASMUS+ sa partnerské školy z Nemecka, Talianska,
Slovinska, Francúzska sa zúčastnili aj na našej škole, kde boli pre nich pripravené
viaceré odborné exkurzie, workshopy, marketingové prezentácie, vzdelávacie
animačné aktivity a gastronomické podujatia. Keďže naša škola bola vybratá ako
úspešná realizátor projektu, bude sa môcť v šk. roku 2020/2021 uchádzať o získanie
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akreditácie v oblasti odborného vzdelávania, ktoré umožní realizáciu mobilít počas
najbližších sedem rokov.
- Medzinárodná spolupráca školy na platforme etwinning, získanie európskeho
certifikátu kvality pre žiakov 3.OB
- Deň otvorených dverí
- Medzitriedna súťaž v ekonomike
- Účasť na krajskom kole na písaní na PC
- Beseda so žiakmi, ktorí absolvovali odbornú zahraničnú prax
- Exkurzia v Europarlamente v Štrassbourgu v rámci projektu EUROSCOLA
- Príprava a podanie žiadosti o grant ERASMUS+ KA1 – žiadosť o finančnú podporu
pre odbornú stáž pre 30 žiakov v Nemecku, Španielsku a Francúzsku
d) PK pre praktické vyučovanie pracovala v súlade so stanoveným plánom PK a plánom
práce školy. Cieľom bolo podporovať a realizovať aktivity zamerané na upevňovanie
praktických gastronomických zručností a odborných vedomostí žiakov. Rozvíjať vzťahy
s podnikateľskými subjektmi pre možnosť absolvovania odbornej praxe doma
i v zahraničí. Na dosiahnutie stanovených cieľov boli zrealizované mnohé aktivity:
- Realizácia baristického kurzu
- Účasť na súťažiach: EUROCUP 2019 – barmanská a baristická súťaž v Prešove –
škola získala 3 zlaté medaily
- Účasť na súťažiach: EUROCUP 2019 – somelierska súťaž - 2 miesto
- NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT – Bratislava, Danubius Gastro
Bratislava – 6. miesto,
- Baristická súťaž Žilina a Nitra – 4. miesto
- Majster PALACINKA Ružomberok – 2. miesto v odbore cukrár
- Gastro cross pre žiakov 1. ročníkov školy
- Burza škôl v Námestove, Trstenej a v Dolnom Kubíne
- Deň otvorených dverí – prezentácia zručností žiakov v jednotlivých odboroch
- Krúžková činnosť
- Školské a mimoškolské spoločenské akcie – stužkové, školský ples, svadby, oslavy
- V spolupráci so záujmovými organizáciami a združeniami – SKBA, Zväz kuchárov
a cukrárov na Slovensku, Asociácia somelierov SR, Academia of COFFEE ....
založiť záujmové združenie „Cech gastronomických a hotelových služieb“ s cieľom
aktivizovať žiakov vo svojom odbore.
e) PK pre výchovu mimo vyučovania v ŠI v prvom polroku školského roka 2019/2020
zasadalo 2 krát, kde vychovávateľky prehodnocovali svoju činnosť a aktuálne problémy
vo výchovno-vzdelávacom procese v ŠI.
Obsah PK tvorili výchovno-vzdelávacie činnosti, ktoré boli realizované tak, aby
uspokojovali záujmy a potreby rozvíjajúce osobnosť žiakov.
Svojím pôsobením a interaktivitou sme posilňovali u žiakov schopnosť
sebavzdelávania, sebapoznania, sebareflexií a zodpovednosť za svoje správanie
a konanie. V ponuke VVČ boli aktivity zamerané na rozvoj všeobecných pohybových
schopností, psychicky, fyzický rozvoj a zdravý životný štýl. Boli realizované činnosti
zamerané na prípravu žiakov na samostatný a zodpovedný život v duchu porozumenia,
znášanlivosti a tolerancie voči iným kultúram, národom a etnickým skupinám.
Pozornosť sme venovali aktivitám, ktoré mali preventívny charakter a predchádzali
spoločensky nežiadúcemu správaniu sa. Taktiež aktivity rozvíjajúce hodnotovú
orientáciu, úctu k rodičom, k ľuďom a pozitívnemu vzťahu k prírode a životnému
prostrediu.
Vychovávateľky vedú žiakov k systematickej príprave na vyučovanie, pravidelne
analyzujú prospech žiakov, umožňujú pružný čas štúdia, zabezpečujú pokoj,
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ohľaduplnosť a vzájomnú pomoc. Priebežne spolupracujú s rodinou a pedagogickými
pracovníkmi čím napomáhajú zlepšovať výchovno-vzdelávacie výsledky.
Zo stanovených úloh jednotlivých PK sa nepodarilo zrealizovať mnohé aktivity
z dôvodu epidemiologickej situácie COVID 19, ktorá nastala od marca 2019.
4. 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.
5. Rada školy - plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.
V školskom roku 2019/2020 sa RŠ
vyjadrovala k správe o VVČ za školský rok
2018/2019, kritériám na PS do študijných a učebných odborov. Na zasadnutí RŠ
29.1.2020 sa uskutočnilo kooptovanie nových členov a následne sa tajným hlasovaním
uskutočnila voľba predsedu a podpredsedu RŠ. Dňa 26.7.2020 sa RŠ stretla za účelom
voľby riaditeľa školy.

5a ) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2019 /2020
Forma
Štúdia

Stav k 15. 09.2019
Počet
tried

Denné 1. roč.
štúdium 2. roč.
3. roč.
4. roč.
5.roč.
Nadstav. 1.roč.
štúdium 2.roč.
Spolu :

Počet
žiakov

Z toho
začlenení

87
88
105
67
26
14
9
396

12
7
8
1
7
2
37

4
4
4
3
1
1
1
18

Stav k 31. 08. 2020
Počet žiakov
Počet
Z toho
tried spolu z toho začlenení
dievčat
4
88
73
12
4
85
73
7
4
98
69
7
3
66
36
1
1
26
19
1
12
12
7
1
9
9
2
18
384
291
36

5b) Údaje o počte žiakov oslobodených z hodín telesnej a športovej výchovy

1. polrok
úplne

1. Ročník

2. polrok
čiastočne

úplne

čiastočne

CH

D

CH

D

CH

D

CH

D

1. ročník

1

8

x

1

1

7

x

1

2. ročník

1

6

x

2

1

6

x

2

3. ročník

2

9

x

2

2

9

x

1

4. ročník

x

6

x

2

x

6

x

2
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5. ročník

x

4

x

x

x

4

x

x

Spolu:

4

33

x

7

4

32

x

6

Spolu CH + D:

6)

37

7

36

6

Údaje o prijímacom konaní

Do
ročníka
1.roč.
SŠ

Počet
prihlás.
žiakov

Počet žiakov, ktorí
konali prijímaciu
skúšku

155

PS sa konali
administratívne

Počet
úspešných
žiakov
v prijíma
com
konaní

Počet
prijatých
(zapísaných )
žiakov

Z toho bez
prijímacej
skúšky

95

42

PRIJÍMACIE KONANIE BOLO VYKONANÉ ADMINISTRATÍVNE NA ZÁKLADE
ROZHODNUTIA MŠVAV SR V ČASE KORONAVÍRUSU COVID 19.

7 ) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov (k 30.6.2020)
Počet žiakov
prospel s vyznamenaním
prospel veľmi dobre
prospel
neprospel

384

%

88 22,91
124 32,29
169 44,01
3 0,79

Počet zameškaných
hodín
na žiaka
neospravedlnené
na žiaka
školská dochádzka
Znížená známka zo
správania
2.stupeň
3.stupeň
4.stupeň
4.stupeň +vylúčení
Výchovné opatrenia
pochvaly
pokarhania

7 303
19,01
147
0,38
85,61

3
0
0
1
14
4

Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky v auguste 2020 si podalo 5 žiakov, z toho 2 žiaci sa
nezúčastnili (ani na ZS), 1 žiak na komisionálnej skúške neuspel a požiadal o opakovanie ročníka,
2 žiaci skúšku vykonali úspešne a pokračujú v štúdiu.
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Úspešnosť absolventov:
Z úspešných maturantov absolventov podalo prihlášku na vysokú školu 13 žiakov :
IV. AB
5
V.HA
6
II. NŠ
2
Štipendiá:
V uplynulom školskom roku poberalo štipendium 12 žiakov. Štipendiá boli vyplatené z dôvodu
poberania dávky v hmotnej núdzi, alebo z dôvodu životného minima príjmov rodiny
Knižné odmeny: udelené 2 žiakom – za vynikajúci prospech, vzornú reprezentáciu školy, aktívnu
prácu na odbornom výcviku
Za účasť v súťažiach v odborných zručnostiach bolo 32 žiakov odmenených diplomom a knižnou
odmenou v kategóriách – somelier, barista, barman, kuchár, čašník, cukrár.
Pochvaly od riaditeľa: pochvalné listy udelené 14 žiakom za reprezentáciu školy v odborných
zručnostiach a športových súťažiach, za vzorné plnenie povinností na teoretickom vyučovaní a na
odbornom výcviku, za výborný prospech a za vzornú dochádzku.
Pokarhanie triednym učiteľom, riaditeľom školy: udelené 4 žiakom za neospravedlnenú
absenciu, za opakované porušovanie školského poriadku, nevhodné správanie k pedagógom
a spolužiakom
Priemerný prospech jednotlivých tried školy - koncoročná klasifikácia –
Viď Príloha č. 1
Prerušenie vyučovania v škole v mesiacoch marec - jún 2020 rámci opatrení proti šíreniu
koronavírusu si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných foriem
vzdelávania. Škola počas tohto výnimočného režimu zabezpečila podľa podmienok
a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie .
Online, výučba sa realizovala zasielaním materiálov prostredníctvom e-mailov, Edupage,
Messenger, Whatsapp, Zoom, FB skupín, zdieľaním google dokumentov a.i.
Vedenie školy na základe podmienok dištančného vzdelávania rozhodlo, že za 2.polrok
školského roka 2019/2020 budú klasifikované formou „absolvoval“ nasledovné predmety:
- telesná a športová výchova
všetky triedy
-

náboženská výchova

všetky triedy

-

etická výchova

všetky triedy

-

konverzácia v cudzom jazyku

trieda III. CDF

-

spoločenská komunikácia

trieda I.A , I. G

-

administratíva a korešpondencia

trieda I.G, I.HA
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-

aplikovaná ekonómia

trieda IV. OB

-

podnikanie v cestovnom ruchu

trieda II. HA

-

odborný výcvik

všetky triedy okrem III.CDF, IV. AB, II. NŠ

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, atď.

8 ) ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA
ÚDAJE O MATURITNEJ SKÚŠKE
Externá časť maturitnej skúšky: z dôvodu pandémie COVID -19 bola rozhodnutím
MŠVaV SR zrušená
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky a praktická časť odbornej zložky –
Úroveň
-

Predmet
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Teoretická časť odbornej zložky
Praktická časť odbornej zložky

-

Počet žiakov
74(19 žiakov
z biling. OA)
46
9
55
55

Priemerná úspešnosť
2,43
2,76
2,44
2,31
1,73

VYKONANÁ ADMINISTRATÍVNE NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA MŠVAV SR
ÚDAJE O ZÁVEREČNEJ SKÚŠKE :
Trieda
Priemer
III.CDF
III.C
2,96
čašník,servírka
III.D
2,47
kuchár
III.F
1,89
cukrár
Spolu
2,44

Počet
žiakov
8
10
6
24

-celkový priemer triedy je výsledkom priemerov 3 častí ZS
PsV - 2
PVD - 4
P
- 18
N - 0
Časti záverečnej skúšky :

písomná
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praktická
ústna
Forma záverečnej skúšky : vykonaná administratívne na základe rozhodnutia MŠVaV SR

9 ) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2019/2020 :

Trieda

Študijný /učebný / odbor

čašník, servírka /ŠO/
I.ABG - II.ABkuchár (ŠO)
III.AB -IV.AB
obchodný pracovník (ŠO-duál)
spoločné stravovanie /ŠO/
I. NŠ
I.CDF M–
II.CDFIII.CDF

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

I.H –II.H –III.H
hotelová akadémia
IV.H – V.H
I.OB –II.OB
obchodná akadémia /bilingválna
/
III.OB-IV.OB
všetky odbory – denná forma, aktívne

učebný plán
ŠkVP 2013
ŠkVP 2013
ŠkVP 2019
ŠkVP 2013
ŠkVP 2013
ŠkVP 2013
ŠkVP 2013
ŠkVP 2019
ŠkVP 2013
ŠkVP 2016

V školskom roku 2019/2020 nastúpili žiaci do prvého ročníka v systéme duálneho vzdelávania
(ďalej v SDV) 9 žiakov: do 4-ročného študijného odboru obchodný pracovník - 6 žiakov a 3ročného učebného odboru mäsiar – 3 žiaci. Praktické vyučovanie žiakov v SDV formou
odborného výcviku bolo realizované u zamestnávateľa (COOP Jednota Trstená, spotrebné
družstvo, COOP Jednota Námestovo, s. d., Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o., Oravská Polhora,
Peter Jendrášek- mäsovýroba, Trstená, BARTOŠ Pavol, s.r.o., Lokca ) 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.
Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečený v súlade so ŠkVP a v súlade s učebnými osnovami
a tematickými plánmi daného odboru.
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10a ) Údaje o počte pedagogických zamestnancov
Počet
Ukazovateľ
Ženy
Muži
Spolu

kvalifikovaní
43
8
51

z toho
nekvalifikovaní,
nekvalifikovaní
doplňujúci si
kvalifikáciu
0
0
0
0
0
0

10b) Údaje o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov
Kvalifikovanosť %
do 30 rokov
do 40 rokov
Veková štruktúra do 50 rokov
do 60 rokov
nad 60 rokov
Spolu (veková štruktúra)

100
Ženy
0
5
17
15
6
43

Muži
0
0
2
2
4
8

X
SPOLU
0
5
19
17
10
51

10c) Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy
Ukazovateľ
Ženy
Muži
Spolu
Veková
Do 30 rokov
štruktúra
Do 40 rokov
Do 50 rokov
Do 60 rokov
Nad 60 rokov
Spolu veková štruktúra

Počet
16
6
22
2
0
6
10
4
22

11) Odbornosť vyučovania v školskom roku
Predmet
Stroje a zariadenia
Odborné kreslenie

2019/2020

Počet učiteľov neodborne
vyučujúcich daný predmet
1
1
12
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Biológia
Mediálna výchova
Spoločenská komunikácia

1
1
1

- všetky ostatné predmety sa vyučujú odborne

12 ) Údaje o ďalšom vzdelávaní PZ
Forma
vzdelávania
kvalifikačné
adaptačné
aktualizačné
inovačné
prípravné
atestačné
špecializačné

Počet
vzdelávaných
(prihlásených)
1
16

Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo

pokračuje

začalo

1
16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13) ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII
- stručné zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:
Výchovno-vzdelávacie problémy :
Na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov bolo vykonaných 34 individuálnych pohovorov
a 6 skupinových aktivít.
T: podľa potreby
Z: vých. poradca
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. štúdium počas tehotenstva
9. problémové vzťahy medzi spolužiakmi
10. fyzické a slovné útoky na spolužiakov
11. kariérne poradenstvo, pomoc pri vypĺňaní prihlášky na vysokú školu, výber vysokej školy
12. osobné a rodinné problémy, žiacke zlyhávanie pri plnení školských povinností
13. riešenie krízového stavu z dôvodu suicidálnych sklonov žiačky
13
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14. zmeny formy vzdelávania
Pri riešení hore 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.
Výsledky diagnostiky tried
T: september 2019

Z: vých. poradca, tr. učitelia

Začlenení žiaci: 38 žiakov
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
Žiaci s problémami v učení: 27 žiakov
Žiaci s poruchami správania: 2 žiaci
Žiaci s poruchami aktivity a pozornosti: 4 žiaci
Žiaci s telesným postihnutím: 4 žiaci
Žiaci so sluchovým postihnutím: 1 žiačka
Žiaci so zrakovým postihnutím: 2 žiačky
Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou: 4 žiaci
Zdravotne oslabení, chorí: 33 žiakov
Žiaci oslobodení od telesnej a športovej výchovy: 20 žiakov
Prestup z iných škôl: 4 žiaci
Prerušené štúdium – 6 žiaci
Individuálne štúdium – 18 žiakov študovalo formou individuálneho štúdia
Tehotné žiačky: 3 žiačky
Žiaci, ktorí opustili školu:
Prestup na inú školu – 2 žiaci
Ukončenie štúdia: 2 žiaci
T: koniec školského roka

Z: výchovný poradca

Plánované úlohy výchovného poradcu boli zrealizované. Z dôvodu rastúcej absencie žiakov na
vyučovaní je potrebné v budúcom školskom roku zamerať sa na prevenciu a predchádzanie
záškoláctva dôslednejšou spoluprácou s rodičmi. Je potrebné zlepšiť komunikáciu so žiakmi,
spolupracovníkmi aj rodičmi, aby sme predchádzali konfliktom ohrozujúcim sebaúctu – posmech,
ponižovanie, znižovanie autority.
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- stručné zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:
Primárna prevencia drogovej závislosti (PPDZ) sa v SSŠ EDUCO realizovala v súlade
s Národným programom boja proti drogám., v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov,
najmä Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa. Dôležitou úlohou bolo podporovať
a viesť žiakov k zdravému spôsobu života a zdravému životnému štýlu. V rámci realizácie PPDZ
školskom roku boli pripravené a z časti zrealizované školské a mimoškolské aktivity podporujúce
prevenciu drogových závislostí:
 Týždeň boja proti drogám
T: november 2019
Z: PZ
 Študentská kvapka krvi
T: október 2019
Z: Vaseková
 Športové súťaže vo volejbale, atletike, streľbe zo vzduchovky
T: priebežne
Z: učitelia TSV
 Návšteva kultúrnych podujatí – divadelné prestavenia, filmové predstavenia
T: podľa ponuky
Z. PZ
 Exkurzie
T. podľa ponuky
Z: PZ
 Výchova ku kritickým postojom k nevhodným mediálnym obsahom
T: február 2020
Z: učiteľ mediálnej vých
Ciele primárnej a sekundárnej prevencie stanovené na školský rok sa nepodarilo splniť
hlavne v druhom polroku školského roka nakoľko od 13. marca 2020 do konca školského
roka prebiehalo dištančné vzdelávanie z dôvodu epidemiologickej situácie v SR Covid19.
Spolupráca s vedením školy, výchovnou poradkyňou a ostatnými pedagogickými
zamestnancami bola na veľmi dobrej úrovni. V spätnej väzbe triedni učitelia poukázali na
zlepšenie klímy v triednych kolektívoch .
- žiaci zhotovovali nástenku s protidrogovou tematikou- na triednických hodinách, na hodinách náboženskej výchovy, etickej výchovy,
chémie, biológie, právnej náuky, spoločenskej komunikácie, potravín a výživy
a ďalších predmetoch boli vhodne využité okruhy na informovanie žiakov o
negatívnych účinkoch drog.
Pre jednotlivé ročníky boli naplánované a z časti realizované :
Trestnoprávna zodpovednosť mládeže – pre žiakov 1. ročníkov v spolupráci s PZ SR
Obchodovanie s ľuďmi - pre žiakov 4. a 5. ročníka v spolupráci s PZ SR
Skupinové a individuálne aktivity podľa potreby

-

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.
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14) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
- multimediálne prezentácie:
Prostredníctvom regionálnych médií (MY Orava),a na webovej stránke škola informovala
o významných podujatiach, ktorými boli:
 projekt ERASMUS +,v rámci ktorého sa uskutočnili mobility do Slovinska a taktiež sa
projektoví partneri zúčastnili aktivít na našej škole od 7. – 10. 10. 2019
 Boli sme, skúsili sme, odporúčame – beseda so žiakmi, ktorí absolvovali odbornú prax
v zahraničí (Švajčiarsko , Nemecko, Grécko, Taliansko)
 Quayboat - river party, ktorý sa konal 11. 10. 2019 pre učiteľov a žiakov z partnerských
škôl v rámci projektu ERASMUS+
 Krajské kolo v spracovaní informácií na PC
 Exkurzie, besedy, výstavky, výchovné koncerty
 Zahraničná prax študentov
 Výtvarná súťaž Klasici v komikse – 1. miesto Zuzana Žemličková v celoslovenskej súťaži
v kategórii stredných škôl
 Olympiády v CUJ – anglický, ruský, nemecký
- spolupráca školy s rodičmi:
Platformou pre spoluprácu školy s rodičmi bolo rodičovské združenie, ktoré sa uskutočnilo
v novembri 2019. V 2. polroku sa rodičovské združenia z dôvodu COVID-19 nekonali.
V prípade potreby resp. výchovno-vzdelávacích problémov žiakov triedni učitelia komunikovali s
rodičmi on-line formou (edupage, email).
Pripomienky, návrhy k činnosti školy mohli rodičia predkladať prostredníctvom rady školy,
prostredníctvom webovej stránky školy, osobnou návštevou a účasťou na realizovaných
podujatiach, využívaním konzultačných hodín.
Škola pravidelne informovala rodičov o výchovno-vzdelávacích problémoch, ale aj úspechoch
žiakov formou konzultácií s výchovnou poradkyňou, s vedením školy, s triednymi učiteľmi
a ostatnými pedagogickými zamestnancami.
Škola pokračovala v posilňovaní vzájomných vzťahov s rodičmi formou neformálnych stretnutí.
Atraktívnym podujatím bol tradičný Slanický školský ples a stužkové slávnosti.
- formy prezentácie školy na verejnosti:
 účasťou na burzách škôl, organizovaných CPPPa P v Námestove a Trstenej
 účasťou na poradách výchovných poradcov základných škôl v okrese Námestovo
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- iné aktivity organizované školou a aktivity, do ktorých sa škola zapojila
Termín
IX.

X.

XI.

XII.

Názov aktivity
Mobilita v rámci projektu
ERASMUS+ - Slovinsko
Finančná gramotnosť – Nadácia
Partners Group
Deň cestovného ruchu a Európsky deň
jazykov
Verejná zbierka „Biela pastelka“
Beseda s M. Rypákom - kňazom
Odborné exkurzie Pivovar Banská
Bystrica a Tokajská cesta Veľká Tŕňa,
Košice
Divadelné predstavenie v SND
Bratislava
Cezpoľný beh – okresné kolo
Slanická kvapka krvi
Trestno-právna zodpovednosť mládeže
Verejná zbierka „Boj proti hladu“
Vzdelávacia interaktívna aktivita –
agentúra Edu Crea – Svet okolo nás
Mobilita v rámci projektu
ERASMUS+ - Slovensko
Burza škôl
Divadelné predstavenie v ANJ
English week a lektormi
Projekt – Záložka spája slovenské
školy v spolupráci so SŠŠ Kežmarok
Čítačka so slovenskými autormi
Pri stole Európy 2019 Nowy Sacz
Medinárodnuá spolupráca škôl na
podporu etwinningu – Európsky
certifikát kvality
Verejná zbierka !Hodina deťom“
Fotografická súťaž
ENVIROSPEKTRUM
Rozhlasová relácia „Deň boja za
slobodu a demokraciu“
projekt „Be active“ – spolupráca
s partnerskou školou s Poľska
Deň otvorených dverí
SLOVAK JUNIOR BARISTA CUP
Prešov 2019
Vitis Tropheé junior 2019 - Šamorín
Ekonomická súťaž
Exkurzia s Euro parlamente
v Štrasbourgu
Verejná zbierka na podporu pre
občanov postihnutých výbuchom
plynu v Prešove
Športová súťaž Vianočná muška

Účasť

Zodpovedná PK a
koordinátor

výber žiakov

PK OEP

výber žiakov

PK OEP

výber žiakov

PK OEP a PK SJL a CUJ

všetci žiaci a PZ
výber žiakov

Kenderová
PK VVP

výber žiakov

PK OEP

výber žiakov

PK SJL a CUJ

výber žiakov
výber žiakov a PZ
žiaci 1. roč.
všetci žiaci a PZ

PK VVP
Vaseková
Urbániková
PK VVP

všetci žiaci

PK OEP

výber žiakov

PK OEP

výber žiakov
žiaci BOA
žiaci BOA

vedenie školy
PK SJL a CUJ
PK SJL a CUJ

výber žiakov

PK SJL a CUJ

výber žiakov
výber žiakov

PK SJL a CUJ
PK PV

žiaci III. OB

PK OEP

všetci žiaci a PZ

Kenderová

výber žiakov

Žofajová L.

všetci žiaci

PK VVP

výber žiakov

PK VVP

výber žiakov a PZ

vedenie školy

výber žiakov

PK PV

výber žiakov
výber žiakov

PK PV
PO OEP

výber žiakov

PK OEP

všetci žiaci a PZ

PK OEP

výber žiakov

PK VVP
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I.

II.

Školské kolo v olympiáde v CUJ
Vianočný kultúrny program pre
seniorov CSS v Námestove
Vianočný koncert v spolupráci s o. z.
Cultura Humana
Projekt „Vedz, že si dobrý a stále sa
zlepšuj“ – príprava odborných stáži do
Nemecka, Francúzska a Španielska
Charitatívna akcia „Pomoc v núdzi
Domu charitas sv.Hildegardy v Rabči
SLOVAK JUNIOR BARISTA CUP
Bratislava
Beseda s absolventmi odbornej praxe v
zahraničí
Krajské kolo v písaní na PC
Olympiáda zdravej výživy
Slanický školský ples
Súťaž „Bankomat nápadov“

výber žiakov

PK SJL a CUJ

výber žiakov

Kenderová-Berešová

všetci žiaci

vedenie školy

výber žiakov

PK OEP

výber žiakov

PK VVP

výber žiakov

PK PV

výber žiakov

PK OEP a PK SJL a CUJ

výber žiakov
výber žiakov
verejnosť
výber žiakov

PK OEP
PK OEP
vedenie školy
PK OEP

Aktivity v období marec – jún 2020 neboli zrealizované z dôvodu epidemiologických
opatrení, ktoré vyhlásilo MŠVaV SR s účinnosťou od 13. 3. 2020 v svislosti s COVID 19.

15) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
Názov súťaže, olympiády

Počet
účastníkov
školské kolo

Olymp. v anglickom jazyku
Olymp. v ruskom jazyku
Olymp.v nemeckom jazyku
Olymp. v slovenskom jazyku.
Cezpoľný beh D,CH
Stolný tenis D, CH
Bedminton
MO – basketbal
MO – futbal CH
Strelecká muška D, CH

6
3
3
6
2
6
6
10
20
6

SOČ
Florbal dievčatá
Biblická olympiáda

1
12
12

Umiestnenie dosiahnuté výsledky- miesto
okresné kolo

krajské
kolo

celoslov.
kolo

--účasť
--účasť
----pilotný ročník bez postupu
účasť
--2.miesto D
---1.miesto D
--4. miesto
---4. miesto
---2.miesto D
--3.miesto CH
1.miesto
účasť
1.miesto
1. miesto
postup
----

---------------------

Mnohé postupové súťaže a olympiády, ktoré boli naplánované na 2. polrok šk. roku
2019/2020 sa nezrealizovali z dôvodu epidemiologických opatrení, ktoré vyhlásilo
MŠVaV SR od 13. 03. 2020 v súvislosti s COVID-19
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Názov projektu
/ grantu

Fondy EU

ERASMUS+
ARE
YOU
THIRSTY?

Stručná char.
Projektu / grantu

Schválený
/Neschvál
ený/V
procese
hodnoteni
a

podpora
odborných
a jazykových
zručností,
zahraničná
mobilita
študentov

Pokračuje
realizácia
projektu
a čerpanie

Pomáhajúce
profesie
v edukácii detí
a žiakov

vytvorenie
inkluzívneho tímu
špeciálny pedagóg
sociálny pedagóg
pedagogický
asistent

Zvýšenie
kvality
vzdelávania
prepájaním
teórie s praxou
*

Zvyšovanie
významu
systémov
vzdelávania
a odbornej
prípravy
z hľadiska
pracovného trhu,
uľahčovanie
prechodu od
vzdelávania
k zamestnaniu
a zlepšovanie
systémov
odborného
vzdelávania
a prípravy a ich
kvality.

schválený

17.01.202
0

Schválený
04.
05.
2020

Spolufinancov
anie

Termín
začiatku
realizáci
e pr.

Termí
n
ukonče
nia
realizá
cie pr.

Celkový
rozpočet

09/2018

02/202
1

32 672,00

09/2020

vo výške
refundácie
miezd
inkluzívne
ho tímu

Zriaďovateľ

Projek
t
/
Grant

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

Škola

16)

0

0

0

0

nezrealiz
ovaný

Okrem vyššie uvedených projektov boli podané projekty bez poskytnutia finančného grantu
zamerané na získanie a posilnenie kvality školy:
Valuentrepreneuership - získanie Certifikátu Európska škola eTwinning
Euroscola – návšteva Europarlamentu v decembri 2019

17 ) Údaje o inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
nebola vykonaná

18) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy
19
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Kapacita (počet žiakov /triedy ) 396/ 19
Naplnenosť (%)
79,2
Iné súčasti školy:
Telocvičňa
Ihrisko, atlet.dráha
Tenisové kurty
Posilňovňa
Šatne pre TV
Odborné učebne
Jazyková učebňa
Učebne informatiky
Učebne strojopisu
Školský internát
Školská jedáleň
Kabinety
Skladovacie priestory

1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
5
4

19) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy:
1. dotácie zo štátneho rozpočtu na žiaka : 4 040,20 €/žiak = 1 591 839 €/ 394 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
5 636,- €
- strava
36 119,- €
- ubytovanie
289,- €
3. finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich využitia v členení podľa
financovaných aktivít :
- spolu : 10 951,- €
- použitie fin. prostriedkov: odmena pre ved. krúžkov
4 780,35 €
vybavenie krúžkov, pomôcky 6 170,65 €
4. finančné prostriedky získané od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob
použitia v členení podľa finančných aktivít:
.....-.......
€

ich

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
mimoriadne odmeny : ........-......... €
lyžiarsky kurz
8 400,- €
grant ERASMUS
2 084,62 €
asistent učiteľa
22 563,58 €
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20) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na
príslušný školský rok:
Všeobecný cieľ : budovať prosperujúcu, ale hlavne dôveryhodnú inštitúciu poskytujúcu
študentom solídne moderné vzdelanie
Špecifické ciele:
–
–

pripraviť študentov v oblasti všeobecného a odborného vzdelania,
rozvíjať jazykovú schopnosť a odborné zručnosti,

–

vytvárať školské prostredie (klímu) bez prejavov diskriminácie, segregácie,
intolerancie, rasizmu a xenofóbie, udržiavať zdravé a estetické prostredie

–

zapájať sa do medzinárodnej spolupráce, prezentovať školu na verejnosti,

–

spolupráca s profesijnými organizáciami a zamestnávateľskými združeniami,

–

zvyšovať flexibilitu študentov /a nezamestnaných / na uplatnenie sa na trhu práce,

–

zlepšiť mater.- technické vybavenie učební,

–

organizácia a podpora rôznych foriem vzdelávania.

Na dosahovaní a splnení všeobecného cieľa a špecifických cieľov sa podieľa vedenie školy
a všetci PZ.

21 ) SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY (S)









Odbornosť pedagogických
zamestnancov
Ochota pracovníkov školy ku zmenám
Spolupráca so zahraničnými partnermi
pri zabezpečovaní zahraničnej praxe
Široká ponuka mimoškolských aktivít
pre žiakov
Pestrý výber záujmových krúžkov
Účasť žiakov v mnohých súťažiach a
olympiádach
Kapacita školy
Odborná úroveň vyučovania

SLABÉ STRÁNKY (W)







Excentrické umiestnenie školy
Nárast počtu detí s poruchami učenia
Nedostatočná prezentácia školy na
verejnosti
Zastarané vybavenie školy (školský
nábytok, kancelársky nábytok, technika,
hygienické zariadenia, ...)
Nedostatočne účinný informačný systém
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PRÍLEŽITOSTI (O)









OHROZENIA (T)

Možnosť zapojenia sa do projektov,
čerpanie finančných prostriedkov
z fondov EÚ
Možná spolupráca s družobnými
zahraničnými školami
Spolupráca s potenciálnymi
zamestnávateľmi v rámci duálneho
vzdelávania
Dobrá spolupráca so zriaďovateľom podpora školských činností
Spolupráca s odborníkmi z praxe
Zvýšenie záujmu rodičov a verejnosti






Dopady epidemiologickej situácie
COVID 19 na gastronomickú oblasť NH
nepriaznivý demografický vývoj – málo
žiakov
Konkurencia škôl v regióne Celková nezamestnanosť v regióne

22) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Kód a názov študijných a učebných
odborov

celkový počet
absolventov

642100 spoločné stravovanie
2964H00 cukrár
6445H00 kuchár
6444H00 čašník, servírka
6444K00 čašník, servírka
6323K00 hotelová akadémia
6445K00 kuchár
SPOLU

9
6
10
8
11
26
9
79

Ukazovateľ
počet žiakov
počet
ďalšieho
zamestnaných
štúdia
žiakov

2
2
4
2
2
6
3
21

3
2
6
6
3
10
2
32

počet
evidovaných
nezamestnaných
žiakov k
31. 08. 2020
4
2
0
0
6
10
4
26

23) 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/
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-

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 – 14.50 , 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
dostupnosť lekárskeho ošetrenia

b) Voľnočasové aktivity školy :
záujmové krúžky : /úsek TV, OV, VMV/
P.č. Názov krúžku
1. Finančná gramotnosť
2. E-TWINNING
3. Zodpovedné podnikanie
4. ANJ pre maturantov
5. SOČ
6. Nemčina pre maturantov
7. Klub ERASMUS
8. Filmový klub
9. Environmentálny krúžok
10. Rozhlasový
11. Cloudy a tvorba webu
12. Literárno-dramatický krúžok
13. Zdravotnícky
14. Volejbalový
15. Riešenie ek. problémov
16. S láskou k studenej kuchyni
17. Nové trendy v gastronómii
18. Čo neviete o nápojoch
19. Mladý barista
20. Barmanský
21. Sommeliersky
22. Carving – vyrezávanie ovocia a zeleniny
23. Využitie PC v gastronómii
24. Cukrárske fantázie
25. Turistický
26. Pohybové aktivity
Spolu 350 žiakov

c)

Meno vedúceho
Ing. Parížová A.
Ing. Chorvátová A.
Ing. Kozáková A.
Mgr. Brtková B.
Ing. Bakošová V.
Mgr. Grobarčíková V.
Ing. Košútová M.
Mgr. Jančová A.
Ing. Žofajová L.
Mgr. Michalčíková I.
Mgr. Karasová E.
PhDr. Sivčáková Ľ.
PaedDr. Vaseková T.
Mgr. Miková K.
Ing. Kenderová Y.
Mgr. Jandurová E.
Bc. Lovasová M.
Mgr. Pilarčíková B.
Mgr. Krivánková I.
Očkaják, Petrovič
Bc. Turčáková M.
Bc. Kanderová J.
Bc. Dobrovolná M.
Bc. Novotný J.
PhDr. Berešová E.
Mgr. Brtková B.

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom :
- pravidelné rodičovské združenia : september , november, apríl (podľa potreby)
- individuálne stretnutia triednych učiteľov, MOV, vychovávateľov s rodičmi
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- informovanie rodičov (písomne, telefonicky, prostredníctvom eduPage) o výsledkoch
žiakov
- prostredníctvom výchovného poradcu školy (konzultačný deň – utorok) riešenie
problémov vo výchove a vzdelávaní
- www stránka školy

24) Zoznam triednych učiteľov :
P. č. Trieda
I. ABG
1
I.CDFM
2
I.NŠ
3
I.HA
4
I. OB
5
6
II.AB
II. CDF
7
II. NŠ
8
II. HA
9
10 II. OB
11 III. AB
12 III. CDF
13 III. HA
14 III. HA
15 IV.AB
16 IV.HA
17 IV.OB
18 V.HA

Meno a priezvisko tr. učiteľa
Mgr. Ľubica Tretinová
Mgr. Alžbeta Romanová
Mgr. Iveta Michalčíková
Mgr. Božena Brtková
Ing. Tatiana Trojanová
Ing. Viera Bakošová
Ing. Mária Lofajová
PaedDr. Terézia Vaseková
PhDr. Eva Berešová
Mgr. Daniela Klinovská
Ing. Andrea Parížová
Ing. Lívia Žofajová
Mgr. Veronika Grobarčíková
Ing. Yvona Kenderová
PhDr. Ľubomíra Sivčáková
Ing. Mária Urbániková
Mgr. Daniela Iskerková
Mgr. Mária Kordiaková

d) 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 rodičovskou radou ( ZRPŠ )

CIEĽ KONCEPČNÉHO ROZVOJA ŠKOLY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021
Strategickým cieľom, ktorý si škola určila v koncepčnom rozvoji školy na školský rok 2020/2021
je kvalitne pripraviť študenta na budúce povolanie, aby sa absolvent Súkromnej Spojenej školy
EDUCO uplatnil v odboroch zameraných na gastronómiu, manažment, cestovný ruch, podnikanie
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a tiež aby bol pripravený zvládnuť štúdium na vysokej škole, formovať osobnosť schopnú
plnohodnotne a tvorivo vstúpiť do života.
Pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce
prostredníctvom moderného vzdelávacieho programu s inovovanými učebnými materiálmi,
modernými didaktickými prostriedkami a vzdelanými pedagógmi.
Od naplnenia tohto cieľa škola očakáva skutočnú premenu tradičnej školy na modernú s vyššou
konkurencieschopnosťou vo vzťahu k pracovnému trhu. K dosiahnutiu tohto cieľa je potrebné
efektívnejšie využívanie IKT vo vzdelávaní, modernizácia priestorov a techniky , zavedenie
jednotnej platformy pre dištančné vzdelávanie a vytvorenie podmienok pre ďalšie vzdelávanie
učiteľov, propagácia školy v regionálnych médiách a na webstránke školy.

Správa bola prednesená a schválená na pedagogickej rade dňa 08. 10. 2020.

V Námestove 08. 10. 2020

Ing. Anna Kozáková
riaditeľka školy
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