
Analýza správy PK a výsledky v školských a mimoškolských súťažiach žiakov 

potravinárskych odborov  -  praktické vyučovanie 

 

 

PK odbornej výchovy potravinárskeho zamerania pracovala v l. polroku šk. roka 

2014 – 2015 v rovnakom zložení . Všetci členovia si vztýčili úlohy, ktoré 

v priebehu polroka plnili. 

 

Školské a mimoškolské aktivity žiakov odboru kuchár, čašník – servírka 

a cukrár 

 

9.10.2014 sa konal ,,Deň otvorených dverí“. Zúčastnili sa členovia PK 

horeuvedených  odborov aj žiaci starších ročníkov. 

-žiaci odboru čašník – servírka sa zamerali na prípravu slávnostných tabúľ 

s tematikou jar, leto, jeseň, zima 

-žiaci odboru kuchár spolu s MOV sa podieľali na príprave jedál teplej 

a studenej kuchyne v šk. jedálni Oáza 

-žiaci z barmanského krúžku sa prezentovali miešanými nápojmi 

-v cukrárskej výrobni žiaci pripravovali torty a iné cukrárske výrobky tiež  

na tému jar, leto, jeseň zima 

 

Študenti, ktorí pravidelne reprezentujú našu školu aj v tomto šk. roku sa 

zúčastnili súťaže juniorov EURU CUP, ktorej 22. Ročník sa konal 22.10.2014 

v Prešove . Našu školu reprezentovali žiaci 3. a 4. ročníka odbor čašník – 

servírka Matúš Demčák a Viktória Prokopová. Umiestnili sa v striebornom 

pásme. 

Pripravovala Mgr. Aneta Lešková 

Pri tejto príležitosti sa konala exkurzia so žiakmi 1., 2. a 3. ročníka odbor čašník- 

servírka  pod dozorom MOV Bc. D. Katinovej a S. Pisarčíkovej. 

 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove v spolupráci s Európskymi 

službami zamestnanosti usporiadal 4.11.2014 v Dome kultúry burzu práce 

a informácie . Cieľom bolo prezentovať žiakom končiacich ročníkov ZŠ, študijné 

odbory stredných odborných škôl v našom okrese. Obsah študijných odborov 

prezentovali zástupcovia všetkých SOŠ.  



Našu školu odbor čašník – servírka prezentovali žiačky 4. ročníka pod dozorom 

MOV Bc. D. Katinovej – pripravili poľovnícku slávnostnú tabuľu. 

 

20.11.2014 vo vstupnom priestore Ms DK vo Vranove n/T vystavovali svoje 

práce študenti SOŠ,A. Dubčeka. Výstava sa konala pod názvom 

                           4. ročník fotoinšpirácie 2014  

Po skončení tejto výstavy  sa konalo pohostenie ,,Čaša vína“ , ktorú 

zabezpečoval MOV Bc. F. Ivanko 

 

9.12.2014  

Jedinečná príležitosť ochutnať vianočné pochúťky z 13 krajín na jednom mieste. 

To inšpirovalo členky PK zorganizovať exkurziu do Prešova so žiakmi 1. 3. 

a 4.ročníka odbor čašník – servírka a kuchár. 

Akciu pod názvom ,,Vianoce v Európe“ prezentovali žiaci hotelových akadémii. 

Hlavnou myšlienkou tejto akcie bolo spojiť študentov a učiteľov hotelových škôl 

a predstaviť rôznorodosť vianočných tradícii zúčastnených krajín. 

 

17.12.2014 sa konalo  vianočné posedenie, ktoré poteší každého zamestnanca 

našej školy. Občerstvenie zabezpečovali žiaci odboru čašník-servírka. 
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