
Správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch  za 1. polrok 2021 – 2022 

 

Stav žiakov k 15. 9. 2021:   363 žiakov 

Učebné odbory:                                        8 tried  – 169 žiakov  

Študijné odbory:                                       9 tried  – 194 žiakov  

Stav žiakov ku koncu 1. polroka: 355 žiakov               dievčat   252   

                                                                                          chlapcov 103    

odišlo 17 žiakov:              7 zanechali štúdium 

                7 porušenie podmienky – vylúčenie zo štúdia 

   3 prestup na inú školu  

 

Klasifikácia tried – správanie 

 

Napomenutie od tr. učiteľa:                              8 žiakov  

Pokarhanie od triedneho učiteľa:                                                                    12 žiakov 

Pokarhanie od riaditeľa školy:                                                                         12 žiakov 

Znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé:                                     13 žiakov 

Znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivé                            26 žiakov 

Znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivé s podmienečným vylúčením:  7 žiakov 

Znížená známka zo správania na stupeň neuspokojivé – vylúčenie zo štúdia:   4 žiaci 

Vylúčenie zo štúdia pre porušenie podmienky:                                                                    3 žiaci 

 

Prospech žiakov 

 

Prospeli s vyznamenaním  23 

Prospeli veľmi dobre  56 

Prospeli    170 

Neprospeli   63 

Neklasifikovaní:         0  

Priemerný prospech:  2,51 

 

Najväčšie problémy majú žiaci z predmetov: 

Matematika – 85 neprospievajúcich  

Slovenský jazyk a literatúra – 31 neprospievajúcich 

Anglický jazyk – 19 neprospievajúcich  

Chémia – 16 neprospievajúcich 

 

Najlepšie triedy v prospechu: 

II. A      1,75    odbor  grafik digitálnych médií 

IV. A        2,08    odbor  propagačná grafika / výživa, ochrana zdravia... 

III.A   1,83    odbor  kozmetik/ výživa, ochrana zdravia... 

 



Najhoršie triedy v prospechu: 

II. F             3,33   odbor potravinárska výroba 

II.G          3,32  odbor potravinárska výroba  

III. C               2,74  odbor kaderník /  hostinský / cukrár 

 

Dochádzka žiakov 

 

Počet vymeškaných hodín spolu 45 861,  priemer na žiaka  129,19  hodín, 

          z toho  neospravedlnených 4 455,   priemer na žiaka   12,55 hodín. 

 

Najlepšie triedy v dochádzke:  

I.B       – 72,15  odbor  obch. prac. / čašník                                          

II.C     – 82,53  odbor  kozmetik / výživa, ochr. zdr. a hodn. potr.       

IV. A  – 85,33  odbor prop. grafika / výživa, ochr. zdr. a hodn. potr.   

 

Najhoršie triedy v dochádzke sú triedy odboru  potravinárska výroba, ďalšie triedy: 

II.D              173,75 odbor kuchár / kaderník                                       

II.E              131,53 odbor hostinský / cukrár                                        

II.B              125,70 odbor obchodný pracovník/čašník                         

 

Školský vzdelávací program 

 

Školský rok 2021- 2022 sme pokračovali v dopĺňaní a  prepracovaní nových častí Školského vzdelávacieho 

programu podľa požiadaviek a noviel uverejnených na stránkach našich nadriadených orgánov. Vypracovali 

sme nový ŠkVP pre 4. ročník odboru výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín, pre 3. ročník 

študijného odboru čašník – duálne vzdelávanie pre 2. ročník odboru grafik digitálnych médií,  pre 3. ročník 

učebných odborov hostinský, kaderník a cukrár – duálne vzdelávanie a pre 2. ročník učebného odboru 

kuchár – duálne vzdelávanie.  

 

Vzdelávacie poukazy 

 

Po ukončení všetkých zmien v počte žiakov sme vytlačili a rozdali  363 vzdelávacích poukazov. V 16 

krúžkoch si poukaz uplatnilo 321 žiakov.  

 

Maturitné skúšky 

 

V závere septembra sa 42 žiakov v maturitných triedach prihlásilo na MS, odovzdané  prihlášky na maturitné 

skúšky sme spracovali a odoslali do ŠVS v Banskej Bystrici, ktorí sú zodpovední za prípravu testov.  V januári 

bola 1 žiačka odhlásená z maturitných skúšok – zanechala štúdium. 

 

 

 



Športové aktivity 

 

V  dňoch 13. 9., 16. 9. a 17. 9. 2021 sa uskutočnil turistický kurz v okolí Vranova nad Topľou, zúčastnili sa ho 

triedy II. A, II. B, II. C, II. D a II. E pod vedením Mgr. Durkaja a Mgr. Kačeriakovej 

Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia sme v jeseni nerobili z dôvodu karantény učiteľov  a tried, 

ktoré mali mať cvičenie. 

 

Učebnice 

 

V mesiacoch september a október boli z dotácie 3724 €, ktorú sme dostali na učebnice, boli zakúpené učebnice 

na SJL  za 619,50 €,na  ANJ za 3 088,00 € a na EKO za 16,50 €.  

 

Odovzdávanie stužiek 

 

V mesiaci január triedni učitelia IV.A a  IV.B na triednických hodinách odovzdali žiakom stužky. Vzhľadom 

na epidemiologickú situáciu  nebolo možné zorganizovať klasické stužkové slávnosti. 

 

Exkurzie 

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa väčšina exkurzií nekonala.  

PK odborných výtvarných predmetov   - navštívili aktuálne výstavy  v HZOS a MsDK Vranov nad Topľou..   

PK SVP - Jazyk a komunikácia  v októbri bola zrealizovaná exkurzia do Hornozemplínskej knižnice, kde sa 

žiaci I.A a I.B oboznámili so spôsobom získavania a spracovania informácií a knižničným systémom 

Slovenskej republiky. 

 

Súťaže 

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa väčšina súťaží nekonala. Zapojili sme sado: 

1. ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY:  

30. septembra 2021 sme sa  zapojila do 10. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája 

slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry - Pavol Országh Hviezdoslav (100. výročie 

úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia). Celoslovenský projekt bol vyhlásený k 

Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 pre stredné školy a ukončený 31.10. 2021. Našou 

partnerskou školou pri výmene záložiek bola Spojená škola, Nivy 2, Šaľa. Slovenská pedagogická knižnica 

v Bratislave udelila našej škole DIPLOM za účasť v 10. ročníku celoslovenského projektu a zaradila práce 

do celoslovenského vyhodnotenia. Koordinátorkou projektu bola Mgr. Iveta Tóthová. 

Študenti pri vyhotovovaní záložiek použili rozličné výtvarné techniky (kresba, perokresba, kresba tušom, 

maľba, lepenie...), pracovali aj digitálnou technikou pomocou Photoshopu spojenú s ručným kreslením.  

 2.  ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE - Cezpoľný beh  - pre karanténu žiačky sme sa nezúčastnili 

 

Vo Vranove nad Topľou  11.2.2022  Ing. Jarmila Dučaiová 

                                                                                      zást. riad. pre teoretické vyučovanie 


