
Správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch 

za 1. polrok v školskom roku 2014 - 2015 

teoretické vyučovanie 

 
Stav žiakov k 15.9.2013:   431žiakov 

Učebné odbory: 6 tried – 126 žiakov  

Študijné odbory:  13 tried – 260 žiakov  

Študijné odbory - nadstavbové štúdium: 2 triedy – 45 žiakov 

Stav žiakov ku koncu 1. polroka: 417 žiakov 15 odišlo:  

Dievčat:  288       1 prerušenie štúdia 

Chlapcov: 129       11 zanechali štúdium  

        3 porušenie podmienky 

      

Klasifikácia tried – správanie 

 

Pochvala od triedneho učiteľa:  15 žiakov 

Pokarhanie od triedneho učiteľa:  16 žiakov 

Pokarhanie od riaditeľa školy:  24 žiakov 

Znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé: 36 žiakov 

Znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivé:69 žiakov 

Znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivé s podmienečným vylúčením:  

9 žiakov 

Vylúčenie zo štúdia:3 žiaci pre porušenie podmienky 

 

Prospech žiakov 

 

Prospeli s vyznamenaním 31 

Prospeli veľmi dobre  58 

Prospeli   201 

Neprospeli   123 

Neklasifikovaní  4 

Priemerný prospech:  2,54 

 

Najväčšie problémy majú žiaci z predmetov: 

Matematika – 83 neprospievajúcich  

Ekonomika – 46 neprospievajúcich  

Anglický jazyk – 43 neprospievajúcich  

Chémia – 18 neprospievajúcich  

Slovenský jazyk a literatúra – 16 neprospievajúcich + 1 nekl. 

Technológia – 14 neprospievajúcich + 1 nekl. 

Občianska náuka – 11 neprospievajúcich + 4 nekl. 

Technika prevádzky – 9 neprospievajúcich 

Zdravoveda – 8 neprospievajúcich  

 

Najlepšie triedy v prospechu: 
3. A  1,76 tr. uč. Mgr. Martina Koščová  

1. A 1,88 tr. uč. Mgr. Adela Sabovíková 

2. A 1,96  tr. uč. Ing.   Kamil Harman 

Najhoršie triedy v prospechu: 
2. F  2,98 odbor: hostinský  

3. E 2,97 odbory: kaderník, cukrár, hostinský  

3. D 2,92 odbor: kuchár  



Dochádzka žiakov 

 

Počet vymeškaných hodín spolu 46334 priemer na žiaka: 111,11. Z nich 

neospravedlnených 4086, priemer 9,80. 

Najlepšie triedy v dochádzke: 3. C 84,00 Mgr. Antónia Dančová,   4. E  87,67  

Mgr. Renáta Skybová,  2. B  87,73  Ing. Erika Barlová 

Najhoršie triedy v dochádzke: 1. D 170,47 odbor: cukrár, 3. E  151,52 odbory: 

kaderník, cukrár, hostinský, 2. D 151,29 odbor: cukrár  

 

Školský rok 2014- 2015 sme začali prepracovaním, doplnením a vypracovaním 

nových častí Školského vzdelávacieho programu podľa požiadaviek a noviel 

uverejnených na stránkach našich nadriadených orgánov. Najväčšia zmena sa týkala 

zavedenia iba 1. cudzieho jazyka – zmeny sú v 2 ročníku. Vedúci PK odborných 

predmetov spájali plány jednotlivých učiteľov do celkov, aby vznikol ucelený dokument 

školy pripravený na používanie v školskom roku. 

Po ukončení všetkých zmien v počte žiakov sme vytlačili a rozdali  vzdelávacie 

poukazy každému žiakovi spolu s ponukou krúžkov a ten ich odovzdal škole alebo 

školskému zariadeniu, ktoré ho prijalo na záujmové vzdelávanie.  

Žiaci v maturitných triedach sa prihlásili v závere septembra na MS, odovzdané  

prihlášky na maturitné skúšky sme spracovali a odoslali do ŠVS v Banskej Bystrici, 

ktorí sú zodpovední za prípravu testov. 

V priebehu novembra sme riešili objednávky učebníc. Priebežne prichádzajú nové 

tituly. Za objednávky učebníc je zodpovedná Ing. Jarmila Dučaiová.  

24. 9. - 26.9. 2014 sme zorganizovali turistický kurz pre žiakov 1.(1. C,1. D, 1. F) a 2. 

ročníka 2. A, 2. B, 2, C). 

Dňa 10. 10. 2014 sa konali Účelové cvičenia na ochranu života a zdravia pre 

žiakov 1. a 2. ročníka. 

Triedni učitelia spolu so žiakmi zorganizovali v končiacich triedach slávnostné 

odovzdávanie stužiek. 

Výstavy 

20.  novembra 2014 sa konala vernisáž 4. ročníka  výstavy FOTOINŠPIRÁCIE 

2014, v rámci ktorej predviedli žiaci spev, prednes a špeciálne na túto příležitost 

vytvořené módne kreácie (pod dohľadom Mgr. Koščovej).  Na výstave  bola  

prezentovaná fotografická tvorba žiakov odboru propagačná grafika - krajinné 

a mestské scenérie, portréty, figurálne motívy a detaily.  Fotografie zachytené našimi 

grafikmi boli ozaj inšpiratívne, presne jako napovedá názov našej výstavy.  

 

Dňa 18. 12. 2014 PK ZaP v spolupráci s Mgr. Micikovou zrealizovala ročníkový 

Vianočný turnaj v mix - volejbale. Žiaci každého ročníka si vytvorili zmiešané družstvá, 

hralo sa systémom každý s každým. Víťazom sa stali, skoro už tradične, žiaci IV. 

ročníka. 

Ročníkový projekt v 3. ročníku odboru propagačná grafika prebehol v januári 

2015 od 12.1. do 23. 1. 2015.  Žiaci si vybrali jednu z troch tém, ktorú rozpracovali 

a navrhli úžitkový funkčný predmet. Najzaujímavejšie klauzúrne  práce budú našu školu 

reprezentovať na SOČ, prípadne na iných súťažiach.  

 

Exkurzie 

V 1. polroku sme organizovali exkurzie: 

 

PK OP charakteru služieb:  

- exkurzia do KE – Prehliadka historických pamiatok, v rámci predmetu UZI, 

prežiačky 2.G NŠ zorganizovala Ing. J. Dučaiová. 



 

- exkurzie na výstavy v MsDK  (predmety EVC, ODK) – Farebnépremeny, Vitráže 

s vianočnou tematikou 

 

PK odborných ekonomických predmetov: 
- Veľtrh cvičných firiem – OA Vranov nad Topľou 

 

- VOS DMJ Market Vranov nad Topľou a VOS Trebišov 

 

PK predmetov potravinářského zamerania: 

24.9.2014exkurzia do NESTVILLE DISTILLERY v Hniezdnom, v Nestville 

parku, prvý slovenský liehovar s výrobou Whiskey, zúčastnili sažiaci 4.D, 4.E, 3.C, 

2.G – Ing. Ľ.Vagaská, Ing. J. Hrešan 

 

PK CUJ: 

- Členovia PK sa podieľali na uskutočnení exkurzií z iných PK, konkrétne PhDr. 

Mária Kurovská pripravovala dve exkurzie z predmetu Dejepis (jednu v októbri do 

múzea vo Svidníku a na Dukle s triedami 2.A, 2.B, 2.G a druhú v novembri  do 

Vsl. múzea do Košíc s triedami 1.A, 1.B, 1.E), keďže je členkou aj tejto PK.  

 

- Ing. Jarmila Dučaiová organizovala dve exkurzie- jednu so žiakmi 3.A a 3.B triedy 

do tlačiarne Printon a druhú so žiačkami 2.G vlasovej kozmetiky do Košíc. 

 

PK - Jazyk a komunikácia – človek a spoločnosť: 

- V októbri sa uskutočnila  exkurzia  do Vojenského  historického múzea vo 

Svidníku a na Duklu pre žiakov 2. A, 2. B, 2. G. 

 

- V novembri sa uskutočnila exkurzia do Východoslovenského múzea v Košiciach, 

kde bola výstava k 100. výročiu od vypuknutia prvej svetovej vojny  pod názvom 

„Takí boli naši dedovia“. Táto exkurzia sa uskutočnila pre žiakov 1. A, 1. B, 1. E.  

 

PK odborných výtvarných predmetov: 

- Ing. J. Dučaiová, Mgr. M. Dudová – pre 3. ročník do tlačiarne PRINTON, 

 

- Mgr. P. Križovenský – pre 4. A – Múzeum moderného umenia Andyho Warhola 

v Medzilaborciach 

 

PK SVP - Jazyk a komunikácia: 

- 29. 10. 2014 sa konala exkurzia do Zemplínskeho  múzea v  Michalovciach a OC 

Zemplín. Zúčastnili sa Mgr. I. Tóthová a Mgr. A. Dančová s triedami 1. A, 1. B a 1. 

F.     
- V októbri sa žiaci 1. B spolu s Mgr. I. Tóthovou zúčastnili exkurzie v 

Hornozemplínskej knižnici vo Vranove n.T. na tému Knižničný systém SR. 

 

 

Súťaže 

 
V 1. polroku školského roka 2014-2015 sa naši žiaci prezentovali na vyšších kolách súťaží 

v rôznych odboroch: 

 

1. MLADÝ MODERÁTOR 
     Súťaž sa konala v Prešove, žiak 2.  ročníka odboru propagačná grafika Ján Benčík 

získal čestné uznanie. Súťaže sa zúčastnila aj vyučujúca SJL Mgr. Antónia Dančová. 



 
 

2. HOROVOV ZEMPLÍN 2014 
     13. novembra 2014 sme sa zúčastnili súťaže v umeleckom prednese poézie Horovov 

Zemplín v Michalovciach. Tento 38. ročník sa niesol v slávnostnom duchu při príležitosti 

stého výročia narodenia básnika Pavla Horova.   

V IV. kategórii B skupiny žiaci stredných odborných škôl žiak 4. ročníka odboru  

propagačná grafika Lukáš Demčák získal 3. miesto  a čestné uznanie porota 

udelila Milanovi Kurovskému, žiakovi 3. ročníka odboru propagačná grafika. Súťaže sa 

zúčastnila aj Klaudia Tömöryová, žiačka 3. ročníka odboru propagačná grafika bez 

umiestnenia. Na súťaž ich pripravovala Mgr. Antónia Dančová.   

 

3. OLYMPIÁDA V ANGLICKOM  JAZYKU  
     10. 12. 2014 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, kde sa na 1. mieste 

umiestnil Milan Kurovský z 3. A a postúpil do obvodného kola, ktoré sa konalo 15. 1. 

2015  na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom, kde taktiež obsadil 1. miesto. 

 

4. ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 
     SOŠ sa pravidelne zúčastňuje rôznych športových súťaží organizovaných MŠ SR. Za 1. 

polrok tohto školského roka sme absolvovali tieto súťaže: 

cezpoľnýbeh - družstvo chlapcov obsadilo 1. miesto (Antuš - 1, Sabol - 2) postup na kr. 

kolo 

 stolný tenis -  chlapci a dievčatá 

futsal - turnaj k 45. výročiu vzniku OA - 2.miesto 

malý futbal – futbalová mini liga majstrov na SOŠD - 3. miesto 

 

5. MEDZINÁRODNÝ VEĽTR CVIČNÝCH FIRIEM  
V dňoch 24.- 26. 11. 2014 sa v Bratislave v NTC uskutočnil 17. Medzinárodný veľtrh 

cvičných firiem. Našu školu reprezentovali študenti 4. ročníka študijného odboru kuchár – 

Peter Roman, Lukáš Otrošina a Dávid Brenk, pod vedením p. Baranovej. Cvičná firma – 

Palacinkáreň – „Šťastná palacinka“, si spolu so svojin spolužiakmi vytvorili v školskom 

roku 2014/2015. Počas veľtrhu sa prezentovali so svojím hlavným  predmetom činnosti, 

ktorým bola príprava a predaj palaciniek. S ostatnými cvičnými firmami vzájomne 

obchodovali, a prítomným návštevníkom ponúkali svoju „šťastnú ponuku dňa“. Na veľtrhu 

vystavovalo a prezentovalo sa spolu 71 cvičných firiem  zo  Slovenska aj zo zahraničia. 

Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže cvičných firiem, na ktorých sa hodnotil stánok, katalóg, 

elektronické prezentácie, slogan, logo a najlepší reprezentanti cvičných firiem. Hoci sa 

cvičnej firme Palacinkáreň – „Šťastná palacinka“ nepodarilo získať žiadne ocenenie, no jej 

zástupcovia sa vrátili určite bohatší o skúsenosti, obchodné zručnosti, zážitky a nové 

kontakty. Celkové hodnotenie ešte nie je zverejnené. 

 

 

6. VIANOČNÝ VEĽTR CVIČNÝCH FIRIEM  
Dňa 10. decembra 2014 sa na pôde Obchodnej akadémie konal VIII. ročník Vianočného 

veľtrhu cvičných firiem. Súťažilo 17 cvičných firiem, z toho 7 domácich a 10 hosťujúcich 

cvičných firiem z Vranova nad Topľou, Košíc, Prešova a Popradu. Veľtrhu sa zúčastnili tri 

cvičné firmy  pôsobiace na našej škole – Euro HASS, s.r.o. (Mgr. A. Katinová), Bio Live, 

s.r.o. (Ing. A. Hanzelyová) a Peter Roman, Palacinkáreň – „Šťastná palacinka“, s.r.o. (Mgr. 

B. Baranová). Súťažilo sa v siedmych kategóriách a porota vyhodnotila jednotlivé 

kategorie osobitne pre školské a hosťujúce cvičné firmy. 



Naše cvičné firmy nás reprezentovali veľmi dobre. Cvičná firma Peter Roman, 

Palacinkáreň – „Šťastná palacinka“, sro medzi hosťujúcimi cvičnými firmami získala tieto 

ocenenia: 

  

Kategória Víťaz 

Najlepší stánok 
Peter Roman, Palacinkáreň – „Šťastná 

palacinka“, f.o. 

Najlepšia prezentácia 
Peter Roman, Palacinkáreň – „Šťastná 

palacinka“, f.o. 

 

 

 

7. SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ NA POČÍTAČI 
     V mediaci december sa uskutočnilo školské kolo súťaže v písaní na počítači v rámci 

Spracovania informácií na počítači - SIP. Súťaž organizovala p. Novická.  

Umiestnenie: 

1. miesto – Adrián LeHuu – 1. B 

2. miesto – Daniel Sado – 1. B 

3. miesto – Alexandra Gidušková – 2. E  

Žiaci LeHuu a Sado sa zúčastnia krajskej súťaže 12. februára  v Poprade. 

 

8. FINANČNÁ OLYMPIÁDA 
     V rámci hodiny ekonomiky sme so žiakmi zúčastnili  Finančnej olympiády  – 

elektronicky.  Študentom stredných škôl ponúka možnosť preveriť si svoje vedomosti zo 

sveta peňazí. 

 

9. AKO VEDA A TECHNIKA ZMENILA MÔJ ŽIVOT 
     V celoslovenskej súťaži organizovanej v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 

Centrom vedeckoko-technických informácií získal  1. miesto Dávid Kidala z 3. A triedy 

s prácou Pokora.   

 

10. SÚŤAŽ STREDOŠKOLSKÝCH ČASOPISOV  

     V konkurencii 19 stredoškolských časopisov Prešovského kraja získal náš Dubkáčik 

dve ocenenia najlepšia grafika a skokan roka. 

 

11. S PLECHOVKOU  

Medzinárodná súťaž, 3. miesto získala Miroslava Jenčová 4. A.  

 

Zapojili sme sa aj do súťaží Kreslený vedecký vtip a Nebuď otrok drog.  

.    

  

 

Ing. Vlasta Ivančová 

zástupkyňa riad. pre  

teoretické vyučovanie 

31.1.2015 


