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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 
(v súlade s Vyhláškou MŠVV a Š SR č. 435/2020 Z .z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 

I. Základné údaje o škole / ŠZ a zriaďovateľovi  
 

Základné údaje  

Názov školy  Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia 

Adresa Bocatiova 1, Košice 

Telefónne číslo 055/63 234 75 

Faxové číslo 055/63 371 28 

Adresa elektronickej 

pošty 
www.sosbocatiuske.sk 

Webové sídlo skola@sosbocatiuske.sk 

Zriaďovateľ 

Košický samosprávny kraj  

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

Tel. kontakt: 055/7268 111 

Adresa elektronickej pošty: vuc@vucke.sk    

Riaditeľ školy Meno a priezvisko, titul Tel. kontakt 

Zástupcovia riaditeľa 

Uviesť aj oblasť ich riadenia   

MVDr. Erika Brnová, zástupca 

ZRŠ pre odborné vzdelávanie 

a odborný výcvik 

055 63 234 75 klp. 22 

Mgr. Roman Blaško, zástupca 

ZRŠ pre všeobecnovzdelávacie 

predmety 

 

055 63 234 75   klp. 36 

Hlavný majster 
 

Mária Matisová 

 

055 63 234 75   klp. 24 

 

1.  Poslanie školy 

Je jasným a pre každého zrozumiteľným vyjadrením, akú službu škola poskytuje.  

Poslanie SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia je súčasťou pedagogického programu a je jej 

filozofiou. Je to pedagogický cieľ školy, ktorý zohľadňuje požiadavky a očakávania všetkých 

svojich partnerov. Cieľom školy je vychovávať, vzdelávať a tým pripraviť človeka na budúci 

jeho profesijný život v dospelosti pre povolania v oblasti gastronomických služieb, hotelierstva, 

mailto:vuc@vucke.sk
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cestovného ruchu,  služieb v oblasti podnikania a na ďalšie štúdium na vysokých školách s 

príslušným zameraním. 

2. Strategická vízia školy 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia v Košiciach je školou s bohatou 64 

ročnou tradíciou. Patrí medzi kvalitné školy svojho druhu v našom regióne. Škola má ctižiadosť 

vybudovať si status najvyššej kvality, kde má rezonovať výchova spojená so vzdelávaním 

a zvyšujúcimi sa požiadavkami na trhu práce. Smerovaním politiky školy je využiť všetky 

možnosti manažmentu školy a  pedagogických zamestnancov, čo má viesť k spokojnosti žiakov, 

ich rodičov a k zvýšeniu konkurencieschopnosti našich žiakov na trhu práce v porovnaní s inými 

školami s rovnakým, alebo podobným zameraním.  

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (tzv. Školský zákon) sa od 01. 09. 

2008 výchova a vzdelávanie na našej škole realizuje na základe školského vzdelávacieho 

programu, ktorý pozostáva z piatich častí:  

a) Gastronómia 

b) Poradenstvo vo výžive  

c) Obchod a propagácia 

d) Podnikanie v remeslách a službách 

e) Cestovný ruch 

f) Praktická žena 

SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia v Košiciach sa orientuje  na prípravu kvalifikovanej pracovnej 

sily pre oblasť gastronómie, hotelierstva, cestovného ruchu a obchodu. 

V súčasnosti vzdeláva 378  žiakov v 12 rôznych odboroch: 

a/ študijné odbory  s odbornou praxou : 

• Manažment regionálneho cestovného ruchu  

• Manažment regionálneho cestovného ruchu so zameraním letuška, steward 

• Poradenstvo vo výžive 

• Výživa a šport 

b/ študijné odbory s odborným výcvikom: 

• Kuchár 

• Čašník, servírka 
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• Obchodný pracovník 

c/ trojročné učebné odbory: 

• Predavač 

• Kuchár 

• Čašník, servírka 

d/ dvojročné učebné odbory:  

• Praktická žena 

e/ nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov: 

• Podnikanie v remeslách a službách 

Našimi dlhodobými prioritami sú: 

a/ zvyšovanie odbornosti žiakov /cez duálne vzdelávanie/ - úzka spolupráca so zamestnávateľmi 

s cieľom  zvyšovania odbornosti žiakov – zapojením sa do duálneho vzdelávania uzatvorením 

„Zmluvy o duálnom vzdelávaní“ s konkrétnymi zamestnávateľmi. V školskom roku 2020/2021 v 

systéme duálneho vzdelávania študovalo 69 žiakov z toho: 32 žiakov odbor obchodný pracovník a 

predavač: Kaufland, Billa, Metro, Lidl, Labaš, DM Drogéria   a 37 žiakov v odboroch kuchár a 

čašník, servírka – zamestnávatelia – Hotel Hilton, Yasmín, Stará Sýpka, reštaurácia Štadión, hotel 

Roca, hotel Košice, TUKE, nemocnica Šaca a ARIES Pub s.r.o.. 

Žiaci majú možnosť si rozvíjať svoje odborné zručnosti v oblasti gastronómie  a cestovného ruchu  

a jazykové znalosti  na 4 mesačnej odbornej stáži v Taliansku.,   

b/ rozvíjanie podnikateľského myslenia - v učebných plánoch každého druhu štúdia na škole sú 

zaradené a postupne sa realizuje výučba predmetov, rozvíjajúcich uvedené zručnosti:   

• cvičné firmy 

• ekonomické cvičenia vo vybraných firmách, 

c/ využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese - /    V tejto  oblasti sa naďalej realizuje:  

•  aSc agenda, 

• používanie internetovej žiackej knižky, 

•  kompletná tlač vysvedčení cez PC,  

• inovovaná www stránka a  jej priebežná aktualizácia,  

• uverejnenie rozvrhu hodín a zastupovania na webovej stránke školy,  

• využívanie na vyučovacích hodinách účtovníctva softvér  Omega 

• využívanie na hodinách aplikovanej informatiky rezervačný systém Bluegastro 
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• zavedenie  gastronomického softvéru Horec 

• zavedenie softvéru Fitlinia 

• zavedenie SQRCODE, 

d/ profesijný a odborný rast pedagogických zamestnancov- na škole je vypracovaný Plán 

profesijného rozvoja, ktorý obsahuje profiláciu školy,  analýzu a diagnostiku potrieb vzdelávacích 

aktivít v súlade s spotrebami školy a tiež Plán vzdelávacích aktivít pedagogických zamestnancov, 

ktorý sa v priebehu školského roka plnil. Medzi najvýznamnejšie vzdelávacie aktivity patrili 

školenia, ktoré poskytli   MPC Prešov, 

e/ kvalitné vyučovanie cudzích jazykov.    

Niektoré uvedené oblasti neboli v priebehu hodnoteného školského roka splnené na 100%  v 

dôsledku pandémie COVID-19.  

2.1 Strategické ciele: 

 

Cieľ č.1: Implementácia Školských vzdelávacích programov /ŠkVP/ do výchovno-

vzdelávacieho procesu /VVP/ 

• 12.  rok sa realizoval výchovno-vzdelávací proces na škole  podľa vypracovaného  ŠkVP  

ktorý pozostáva z 2 častí: 

1. Gastronómia  

2. Obchod a propagácia 

• 11.  rok sa realizoval výchovno-vzdelávací proces v ŠkVP: 

3. Cestovný ruch  

• 7. rok sa realizoval výchovno-vzdelávací proces v ŠkVP Manažment regionálneho 

cestovného ruchu so zameraním na letuška, steward 

• 6.  rok sa realizoval výchovno – vzdelávací proces v ŠkVP Výživa a šport 

• 2. rok sa realizoval výchovno – vzdelávací proces v ŠkVP Poradenstvo vo výžive 

• 6.rok sa realizoval výchovno-vzdelávací proces  v  ŠkVP Praktická žena na elokovaných 

pracoviskách v Sokoľanoch a v Šaci. 

• 2.rok  sa realizoval výchovno-vzdelávací proces  v ŠkVP Podnikanie v remeslácha službách 

           ŠkVP boli v pravidelných intervaloch  vyhodnocované a boli prijaté opatrenia na ich 

skvalitnenie. Počas školského roka sa pracovalo na ďalších častiach jednotlivých ŠkVP tak, aby 

sa výučba mohla realizovať v budúcom školskom roku. 
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            Cieľ č.2:  Zavádzanie nových študijných a učebných odborov, inovácia už existujúcich 

• Cieľ inovovať obsah vzdelávania vo všetkých už existujúcich odboroch na škole bol splnený 

prostredníctvom tvorby Školského vzdelávacieho programu pre všetky druhy a odbory štúdia 

na škole. 

• V školskom roku 2013/2014 bol vypracovaný a schválený  Školský vzdelávací program 

s názvom „Praktická žena“. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky  rozhodlo o zaradení elokovaného pracoviska, Sokoľany 147, ako súčasť Strednej 

odbornej školy Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2014.  

• Zavedenie elokovaného pracoviska, Mládežnícka 3, Košice – Šaca ako súčasť Strednej 

odbornej školy Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky   s termínom začatia od 1. septembra 2015. 

Štúdium odboru  je špeciálne prispôsobené potrebám žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne, 

jazykovo a kultúrne špecifického alebo inak znevýhodneného prostredia. Umožňuje žiakom 

získať osobnostné, vedomostné a odborné spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa 

stali adaptabilnou a integrovanou súčasťou spoločnosti. Sú schopní vykonávať jednoduché 

odborné a pomocné práce v celom  odvetví  potravinárskej výroby.  Absolventi dvojročného 

učebného odboru 3161 F Praktická žena sú spôsobilí plnohodnotne zapojiť do sociálneho, 

kultúrneho a hospodárskeho života spoločnosti a ako kvalifikovaná pracovná sila majú 

predpoklad uplatniť sa na trhu práce.  

• Štúdium je ukončené záverečnou skúškou, dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie 

o záverečnej skúške a výučný list nižšieho stupňa /ISCED 2C/. 

• V školskom roku 2013/2014 bol vypracovaný a schválený Školský vzdelávací program 2951 

M Výživa a šport, ktorý sa od roku 2018/2019 premenoval na 2950 M Poradenstvo vo 

výžive.  

• Absolventi tohto štúdia získajú úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou 

skúškou. Štúdium tohto odboru je zamerané na získanie vedomostí, zručností a odbornej 

spôsobilosti  v oblasti poradenstva vo výžive  a pohybových aktivít. Je schopný orientovať sa 

v problematike dietetiky, v oblasti potravinárskej legislatívy, zdravia a hygieny. Počas štúdia  
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absolvent získava všestranné pohybové zručnosti, ktoré je schopný uplatniť v športových 

a relaxačných zariadeniach.  

• V školskom roku 2020/2021 prebehol aj kurz  na získanie nižšieho stredného vzdelania, 

ktorého sa zúčastnili 4 žiaci. Z toho dvaja žiaci úspešne pokračujú v štúdiu v učebnom 

odbore našej škole. 

• Uchádzali sme sa o projekt Erasmus, v spolupráci  s partnerskými školami s Francúzska 

a Talianska. Projekt bol spracovaný  na tému „ Rozvíjať sociálne, jazykové a profesionálne 

zručnosti našich žiakov v oblasti cateringu, obzvlášť u žiakov zraniteľných 

a znevýhodnených“. Projekt bol schválený a našej škole bol udelený grant na jeho realizáciu. 

 

II. Informácie o činnosti rady školy / ŠZ a poradných orgánov riaditeľa 

školy/ ŠZ  
  

Rada školy Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia 

uviesť členov a ich funkcie podľa časovej následnosti   uviesť stručne 

Mgr. Ján Mikovčík-

predseda Rady školy 14.10.2020 

 Uznesenie o prerokovaní hodnotiacej 

správy za školský rok 2019/2020 

 Ing. Daniela Sárosiová-

podpredsedníčka Rady 

školy  25.2.2021 

 Uznesenie o prerokovaní kritérií pre 

prijatie uchádzačov do 

1.roč.2021/2022 

 Jozef Csorosz – zástupca 

MOV  19.5.2021 

Voľby RŠ SOŠobchodu a služieb J. 

Bocatia 

Mária Dorčáková – 

zástupca žiakov školy 24.6.2021 

1. Rada školy vyjadrila kladné 

stanovisko k návrhu vedenia školy 

ohľadne vyradenia Elokovaného 

pracoviska, Sokoľany 147, zo siete 

stredných škôl a školských zariadení 

z dôvodu výpovede nájomnej zmluvy 

a nemožnosti zabezpečiť iné nebytové 

priestory pre pokračovanie výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

2. Rada školy prerokovala a 

berie na vedomie predložený návrh 

rozpočtu školy na rok 2021. 

3. Rada školy prerokovala a 

berie na vedomie správu o činnosti a 

hospodárení školy za rok 2020 v 

plnom rozsahu. 

4. Rada školy prerokovala a 
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berie na vedomie správu o činnosti 

rady školy za predchádzajúce obdobie 

1.3.2020 - 31.5.2021. 

5. Rada školy prerokovala a 

jednomyseľne schválila plán práce a 

zasadnutí rady školy na obdobie  

1.6.2021-1.6.2022, vypracovaný v 

súlade so štatútom rady školy. 

6. Rada školy vyjadrila súhlas k 

zaradeniu do siete stredných škôl a 

školských zariadení MŠ SR 

štvorročný študijný odbor 6354 M 01 

služby a súkromné podnikanie-

hotelierstvo a dvojročný  odbor 6468 

F pomocník v kuchyni. 

 

 

 

Poradný orgán riaditeľa školy  

Názov poradného orgánu 

Dátumy zasadnutí Prijaté uznesenia Meno člena Funkcia člena  

    

podľa časovej 

následnosti  uviesť stručne  

        

        

        

   

III.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-       

vzdelávacími potrebami  (údaje sú uvádzané k 15.9.) 

 
 Počet žiakov školy spolu 378 

 Z toho dievčat 243 

 Počet tried spolu 17 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 377 

 Z toho dievčat 243 

 Počet tried denného štúdia 17 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  42 

 Z toho dievčat 25 

 Počet tried nadstavbového štúdia 2 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 
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 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet žiakov so ŠVVP spolu/z toho dievčat Za celý školský rok     83/50 

f) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

Za celý školský rok      1 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium Za celý školský rok     16 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení Za celý školský rok      0 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy Za celý školský rok      11 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu Za celý školský rok       4 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium Za celý školský rok       0 

l) Iný dôvod zmeny - 

 

 

IV. Elokované pracoviská  

 

Elokované pracovisko:  Šaca 1.ročník  2.ročník  

Odbor  

3161 F Praktická žena 

Počet žiakov v odbore spolu  11 0 

Z toho dievčat 9 0 

Počet tried  1 0 

Počet žiakov v dennej forme štúdia 11 0 

Z toho dievčat 9 0 

Počet tried denného štúdia 1 0 

Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 0 

Z toho dievčat 0 0 

Počet tried v externej forme štúdia 0 0 

Počet žiakov spolu 11 0 

Počet tried spolu 1 0 
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Elokované pracovisko: Sokoľany   1.ročník  2.ročník  

Odbor  

3161 F Praktická žena 

Počet žiakov v odbore spolu  0 15 

Z toho dievčat 0 9 

Počet tried  0 1 

Počet žiakov v dennej forme štúdia 0 15 

Z toho dievčat 0 9 

Počet tried denného štúdia 0 1 

Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 0 

Z toho dievčat 0 0 

Počet tried v externej forme štúdia 0 0 

Počet žiakov spolu 0 15 

Počet tried spolu 0 1 

 

 

Zoznam elokovaných pracovísk SOŠ  

% úspešnosti 

študujúcich žiakov  

% žiakov, ktorí 

ukončili kurz ZŠ 

a pokračujú 

v štúdiu v 3-ročnom 

učebnom  odbore  

Mládežnícka 3, Šaca, 040 15  100 50 

Sokoľany 147, 044 57 0 0 

 

V. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

 
Kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 

Riaditeľ školy v súlade s §§ 62 - 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a 

príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s Rozhodnutím ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 

2021  po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 15.02.2021 určil kritéria prijatia uchádzačov 

do 1. ročníka takto: 

1.Prijímacie skúšky sa konajú v dvoch termínoch :      03. mája 2021 a 10. mája 2021  

2. Schválený počet prijatých žiakov do 1. ročníka je : 

a)študijný odbor s maturitou:  

- 6442 K obchodný pracovník - 24 žiakov 

- 6444 K čašník, servírka -10 žiakov 

- 6445 K kuchár -14 žiakov 

- 2950 M poradenstvo vo výžive - 10  žiakov 
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- 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

- 6324 M manažment RCR zameranie letuška/ steward - 10  žiakov 

b) učebný odbor 3-ročný:                     

- 6445 H kuchár - 12 žiakov 

- 6460 H predavač - 9 žiakov                          

- 6444 H čašník, servírka - 10 žiakov 

c) učebný odbor 2-ročný 

- 3161 F praktická žena - 20 žiakov 

3. Prihlášky - zaslať do 16.04.2021. 

4. Podmienky prijatia 

Učebné odbory 

a) Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí sa hlásia na štúdium učebných odborov dĺžka 

štúdia 3 roky (respektíve 2 roky). 

b) Poradie uchádzačov (pre každý odbor samostatne) bude určené podľa súčtu bodov získaných za 

priemerný prospech (zo 6. 7. 8. ročníka a z 1. polroka 9. ročníka). 

c) Žiak, ktorý mal počas štúdia na ZŠ v niektorom z ročníkov 6 až 9 zníženú známku zo správania 

na stupeň 4- neuspokojivé, nebude na školu prijatý. 

Študijné odbory 

a) Prijímacie skúšky budú robiť žiaci v odboroch: 6442 K obchodný pracovník, 6444 K čašník, 

servírka, 6445 K kuchár, 6324 M manažment RCR zo SJL a MAT a žiaci, ktorí sa hlásia na odbor 

2950 M poradenstvo vo výžive zo SJL a CHE. 

Neúspešný uchádzač je ten, ktorý na prijímacích skúškach zo slovenského jazyka a 

matematiky/chémie, získa menej ako 10 bodov zo SJL a menej ako 10 bodov z MAT / CHE. 

b) Poradie uchádzačov na jednotlivé odbory sa určí podľa súčtu bodov získaných za priemerný 

prospech zo ZŠ (6. 7. 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka) a za prijímacie skúšky zo SJL a MAT/CHE. 

Bodové hodnotenie: 

            - za priemerný prospech zo ZŠ           max. 100 bodov 

            - za prijímacie skúšky                         max. 100 bodov 

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

                                                                        spolu 200 bodov 

 

Pri rovnosti bodov o poradí rozhodne : 

   a)  žiak so zníženou pracovnou schopnosťou 

   b) ak žiak doloží potvrdenie od zamestnávateľa, ktorý mu bude poskytovať odborný výcvik v 

Systéme duálneho vzdelávania 

  c)  lepší priemerný prospech za I. polrok 9. ročníka ZŠ 

  d) Uchádzači budú prijímaní na základe umiestnenia podľa takto získaného počtu bodov. 

  e) Prijatí uchádzači do študijného odboru 2950 M poradenstvo vo výžive a 6324 M manažment 

RCR so zameraním letuška/stevard musia byť zdravotne spôsobilí. 

f) Žiak, ktorý mal počas štúdia na ZŠ v niektorom z ročníkov 6 až 9 zníženú známku zo správania 

na stupeň 4- neuspokojivé, nebude na školu prijatý. 

5. Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania 

Riaditeľ strednej školy zverejní do 20. mája 2021 výsledky prijímacieho konania na internetovej 

stránke školy (www.sosbocatiuske) alebo na výveske školy. 

6. Zápis prijatých žiakov 
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a) Riaditeľ strednej školy najneskôr do 20. mája 2021 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí 

alebo neprijatí:  - cez informačný systém školy alebo poštou 

b) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 25. mája 2021 doručí strednej škole 

záväzné potvrdenie o nastúpení resp. nenastúpení na štúdium a to: 

- cez informačný systém (Edupage) 

- prostredníctvom e-mailu do elektronickej schránky školy (skola@sosbocatiuske.sk) 

- poštou na adresu školy 

7) Rodič (zákonný zástupca) žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je v prípade 

záujmu povinný k prihláške priložiť potrebné doklady k prijímaciemu konaniu – aktuálny záver zo 

špeciálno–pedagogického a psychologického vyšetrenia a žiadosť o úpravu prijímacej skúšky. 

8) Prijatí uchádzači všetkých učebných a študijných odborov môžu vstúpiť do systému duálneho 

vzdelávania a uzatvoriť učebnú zmluvu so zamestnávateľom. 

Škola má uzatvorenú zmluvu o duálnom o vzdelávaní s týmito zamestnávateľmi: 

Odbor kuchár, čašník, servírka: Hotel Hilton, Hotel Yasmín, Hotel Košice, Hotel Roca, TUKE    

Technicom, Nemocnica Šaca, Reštaurácia Štadión, Stará Sýpka 

Odbor predavač, obchodný pracovník: DM Market, Lidl, Metro, Billa, Kaufland, Labaš, Tesco 

Tieto kritériá platia od 15. februára 2021 pre prijímanie uchádzačov so základným vzdelaním na 

denné štúdium v školskom roku 2021/2022. 

Kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka nadstavbového štúdia pre školský rok 

2021/2022 

Riaditeľ školy v zmysle § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  po prerokovaní v 

pedagogickej rade školy dňa 15. 02. 2021 určuje kritéria prijatia uchádzačov do 1. ročníka takto: 

1. Prijímacie skúšky sa konajú v dvoch termínoch: 22. júna 2021 a 24. augusta 2021    

2. Plánovaný počet tried a prijatých žiakov do 1. ročníka je: 

Denná forma štúdia 

1 trieda: 6403 L podnikanie v remeslách a službách– 30 žiakov 

3. Poradie uchádzačov sa určí podľa súčtu bodov získaných na základe prospechu 1. - 3. ročníka 

učebného odboru.  

4. Bodové hodnotenie: Za priemerný prospech v učebnom odbore max. 100 bodov. 

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí sa umiestnia do 

     -  30. miesta v odbore podnikanie v remeslách a službách – denné štúdium. 

V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje: 

- lepší priemerný prospech za prvý polrok 3. ročníka učebného odboru 

- lepšia známka zo SJL za 1. – 3. ročník učebného odboru 

- žiak so zníženou pracovnou schopnosťou  

 

 

Prijímacie konanie  

v roku 2021  
1.kolo PS 2.kolo PS 

počet 

potvrdení 

o 

nastúpení   

reálny 

stav k 

15.9. 
odbor (uviesť 

kód a názov)  

určený 

počet 

žiakov   

počet 

prihlásených  

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne  

prijatí 
počet 

prihlásených  

počet 

uchádzačov, 

ktorí PS 

vykonali 

úspešne  

prijatí 

 6442 K  24 34 28 28 4 4 2 24 24 
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obchodný 

pracovník 

 6444 K 

čašník, servírka 
10 23 15 14 0 0 0 11 11 

 6445 K 

kuchár 
14 27 23 18 0 0 0 14 14 

 2950 M 

Poradenstvo vo 

výžive 

10 13 12 10 1 1 1 10 10 

 2324 M  

manažment 

regionálneho 

cestovného ruchu 

– letuška,steward 

10 50 44 12 0 0 0 10 10 

 6445 H 

kuchár 
12 27 0 14 4 4 2 12 12 

 6460 H 

predavač 
9 20 0 12 1 1 1 9 9 

 6444 H 

čašník, servírka 
10 16 0 11 4 4 2 10 10 

3161 F 

praktická žena 
20 8 0 8 4 4 4 9 11 

Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu: 

• Naďalej pokračovať v marketingových aktivitách. 

 

Názov aktivity Termín 

Proeduco  8.-9. decembera 2021 

Aktuálne informácie o škole, odboroch na 

webovej stránke, facebook 

priebežne 

Propagácia školy a jednotlivých odborov 

na základných školách  

priebežne 

Propagácia možnosti štúdia v systéme 

duálneho vzdelávania v odboroch kuchár, 

čašník, servírka, obchodný pracovník, 

predavač 

priebežne 

Propagácia školy a odborov 

prostredníctvom reklamných letákov na 

pracoviskách odbornej praxe 

priebežne 

Intenzívna spolupráca s Hypermarket 

Tesco, DM Market, Lidl, Kaufland, 

Deichmann, Klas, M+M potraviny 

s cieľom  propagácie odborov: predavač, 

aranžér a obchodný pracovník /logo školy 

na pracovnom oblečení žiakov/ 

 

priebežne 

Propagácia školy a jednotlivých odborov 

v MHD a v tlači /reklamné noviny, Korzár/ 

priebežne 
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Zapájanie sa do gastronomických  súťaží priebežne 

Zapájanie sa do športových súťaží  priebežne 

Deň otvorených dverí  december 2021 

Deň otvorených dverí na elokovanom 

pracovisk – Šaca   

december 2021 

Bocatino show, Bocatino cup marec-apríl - 2022 

Tvorba časopisu Bocatino ročne 

Fotodokumentácia školskej 

a mimoškolskej činnosti 

priebežne 

MVCVF – V4 - Košice október – november 2021 

Odborná stáž žiakov -   Taliansko jún – september 2021 

 

VI. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania  

 
 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Priemerný prospech za školu: 

 

2,4 2,3 2,27 2,35 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 

193 209 151 78,58 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

42 42 30 8,26 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

151 167 122 68,32 
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Tab. č. 1 

 
 

Tab. č. 2 
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Tab. č. 3 

 
 

 

Tab. č. 4 

 
 

Vyhodnotenie:  

    Z tabuľky vyplývajú tieto výsledky: 

- priemerný prospech sa zvýšil o 0,08 v porovnaní s predchádzajúci školským rokom 

- priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka, ospravedlnených aj neospravedlnených  za 

školu sa znížil z dôvodu karantény / od 12.10.2020 – 07.05.2021dištančné vzdelávanie/ 
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Opatrenia 

 

1. Realizovať s problémovými triedami vstupný pohovor na úrovni vedenia školy,  v 

spolupráci so školskou psychologičkou a zákonným zástupcom  

          T: priebežne                  Zodp. ZRŠ, školská psychologička 

 

2. Výchovné komisie musia  pracovať s preventívnym účinkom,  nie represívnym,  využívať 

preventívne aktivity /besedy, interaktívna práca s celou triedou  a školskej psychologičky, s 

CPPPaP/  

      T: priebežne               Zodp. ZRŠ, školská psychologička 

 

3. Dôsledne pracovať v problémových triedach pri sledovaní dochádzky a prospechu  

T: priebežne                   Zodp. TU. 

 

4. Zintenzívniť prácu triednych učiteľov s rodičmi vo všetkých triedach  pri sledovaní nielen 

dochádzky ale aj prospechu.  

T: priebežne   Zodp.: ZRŠ, TU 

 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 v študijných 

odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

roční

k 

Počet 

žiakov 

spolu 

Poče

t 

žiako
v 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Poče

t 

žiako
v 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  68 10 14,71 13 19,2 43 63,24 2 2,94 3516 51,71 134 1,97 

2.  49 5 10,2 10 20,41 30 61,22 1 2,04 3430 70 225 4,59 

3.  56 15 26,79 15 26,79 25 44,64 1 1,79 2929 52,3 194 3,46 

4.   50 10 20 11 22 26 52 2 4 3213 64,26 195 3,9 

Spolu 223 40 17,94 49 21,97 124 55,61 6 2,69 13088 58,69 748 3,35 

 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 200/2021v študijných odboroch  

s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 

Na našej škole tento druh štúdia nemáme. 

 

 
 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 v učebných odboroch 

s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia 
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prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

roční

k 

Poče

t 

žiak

ov 

spol

u 

Počet 
žiakov 

% Počet 
žiakov 

% Poče
t 

žiako

v 

% Poče
t 

žiako

v 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  28 0 0 4 14,29 20 71,43 4 14,29 1808 64,57 59 2,11 

2.  16 3 18,75 6 37,5 7 43,75 0 0 1866 116,6

3 

99 6,19 

3.  39 5 12,82 7 17,95 25 64,1 1 2,56 3616 92,72 976 25,03 

Spolu 83 8 9,64 17 20,48 52 62,65 5 6,02 7290 87,83 1134 13,66 

 
 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021 v učebných odboroch  

s dĺžkou štúdia 2 roky v dennej forme štúdia 
 

 
prospech 

počet vymeškaných hodín na žiaka za 

rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ro
čn

ík
 

P
o

če
t 

ži
a

k
o

v
 

sp
o

lu
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v
 

%
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v
 

%
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v
 

%
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v
 

%
 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1. 11 2 18,18 7 63,64 1 9,09 1 9,09 299 27,18 0 0 

2. 15 3 20 33,33 0 4 26,67 3 20 621 155,25 0 0 

Spolu 26 5 13,23 46,15 46,67 5 19,23 4 15,38 920 35,38 0 0 

 

 

 Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021v študijných  odboroch  

nadstavbového štúdia s dĺžkou štúdia 2 roky v dennej forme štúdia 

 
Tab.č.6 
 

prospech 
počet vymeškaných hodín na žiaka za 

rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ro
čn

ík
 

P
o

če
t 

ži
a

k
o

v
 

sp
o

lu
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v
 

%
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v
 

%
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v
 

%
 

P
o

če
t 

ži
ak

o
v
 

%
 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1. 19 1 5,26 2 10,53 14 73,68 2 10,53 2915 153,42 62 3,26 
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2. 19 4 21,05 0 0 10 52,63   5 26,32 998 52,53 619 32,58 

Spolu 38 5 13,16 2 5,26 24 63,16 7 18,42 3913 102,97 681 17,92 

 

 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2020/2021v iných formách 

štúdia- na našej škole sme iné formy neotvorili 

 

5. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2020/2021 : 

 
Kód 

odboru 
Názov odboru PsV PVD P N Spolu 

konali ZS 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6445 H kuchár 2 0 3 0 5 0 0 0 10 0 

6444 H čašník 1 0 3 0 11 0 0 0 15 0 

6460 H predavač 3 0 6 0 3 0 0 0 12 0 

3161 F Praktická žena 2 0 2 0 8 0 0 0 12 0 

celkom  8 0 14 0 27 0 0 0 49 0 

 

 

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2020/2021 

 

6.1 Celkové hodnotenie 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6444 K čašník, servírka 6 0 0 0 6 0 
6445 K kuchár 14 0 0 0 14 0 
6442 K Obchodný 

pracovník 
3 0 0 0 3 0 

6403 L Podnikanie 

v remeslách a 

službách 

14 0 0 0 14 0 

2951 M Výživa a šport 13 0 0 0 13 0 
6324 M  Manažment 

regionálneho 

cestovného ruchu 

8 0 0 0 8 0 

6324 M  Manažment 

regionálneho 

cestovného ruchu 

– letuška, steward 

3 0 0 0 3 0 

spolu  61 0 0 0 61 0 
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6.2 Externá časť 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 (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: 

1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje 

  a) externá časť maturitnej skúšky. 

  

6.3 Interná časť MS - písomná forma  

     

6.4 Interná časť MS - ústna časť  

 

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“) rozhoduje takto: 

1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje 

 a) externá časť 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 určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky nasledovne: 

Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer známok 

z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa 

započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch 

ročníkov; hodnotenie „absolvoval“ sa do aritmetického priemeru nezapočítavalo.  

Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa 

zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4. Aritmetický priemer s 

desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje 

na celé číslo smerom nahor. 

Riaditeľ školy určil do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítali 

do hodnotenia maturitného predmetu. 

Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky kontrolovali 

dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schválil ho predseda školskej 

maturitnej komisie do 18. mája 2021 a výsledné známky škola sprístupnila žiakovi do 19. mája 

2021. 

Predmety, v ktorých sa vykonala len ústna forma internej časti maturitnej skúšky v dôsledku 

zrušenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, sa 

hodnotili na základe výsledku administratívneho hodnotenia. 

  

7. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2020/2021. 

Absolventské skúšky sa na našej škole nekonali. 
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Hodnotenie dištančnej formy vzdelávania v porovnaní s minulým školským rokom 

Vzhľadom na prebiehajúcu druhú vlnu pandémie bolo potrebné opätovne prerušiť prezenčnú 

výučbu a od 12. októbra 2020 zabezpečiť prístup k dištančnému vzdelávaniu pre všetkých 

žiakov a učiteľov školy. Na základe získaných skúseností z predchádzajúceho školského roka, 

kedy sme prvý krát realizovali formu dištančného vzdelávania bol prechod na túto formu  

výučby oveľa rýchlejší a menej náročný.  

Vzhľadom na vopred pripravené podmienky a časové okolnosti je možné konštatovať, že 

učitelia túto situáciu v rámci svojich možností zvládali oveľa lepšie. Všetky študijné materiály 

zasielali prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage, prípadne sociálnych sietí a 

prostredníctvom e-mailovej komunikácie. 

Aj v tomto školskom roku sa prejavili problémy, ktorých dôsledkom bolo, že niektorí žiaci neboli 

do dištančného vzdelávania zapojení, alebo mali k vzdelávaniu prístup v obmedzenej a neefektívnej 

forme.  

Online vzdelávanie sprevádzali naďalej najmä problémy súvisiace s nedostatočnými digitálnymi 

zručnosťami žiakov. 

Situácia bola zlá aj v tomto školskom roku predovšetkým s vysokým zastúpením žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, aj napriek tomu, že podiel nezapojených detí, ktoré sa neučili 

prostredníctvom internetu, bol  niekoľkonásobne nižší oproti minulému školskému roku. 

V mesiaci apríl bolo možné realizovať vyučovanie formou prezenčnej výučby a to u končiacich 

ročníkov.  Vyučovanie sa zameralo na opakovanie, prehlbovanie, upevňovanie vedomosti z 

jednotlivých ročníkov a prípravu na MS. Žiaci z nezvýhodnených prostredí s problémom IKT 

výučby, mali možnosť pracovať v školskom prostredí s dodržiavaním prísnych epidemiologických 

opatrení (skupinka 5 žiakov a 1 pedagóg). 

     Dištančná forma vzdelávania sa ukončila nástupom ostatných žiakov v mesiaci máj. Pre lepšie, 

ľahšie začlenenie sa žiakov do školského prostredia a povinností,  prospela motivačná 2 týždňová 

adaptácia žiakov. Cieľom bolo žiakov povzbudiť pomocou rozhovorov, diskusie a vyjadrenie 

vlastných emócií, porozumení.  

Táto forma vyučovania má svoje klady, ale žiaľ, aj zápory.  

Klady  Zápory 
▪ zlepšenie digitálnych a počítačových 

zručností, 

▪ efektívnejšia spolupráca s učiteľom ako 

v prezenčnej forme vyučovania  - žiak 

študuje v čase, ktorý mu vyhovuje a na  

ľubovoľnom mieste,  

▪ menší stres pri vypracovaní domácich 

úloh 

▪ žiak si určuje vlastné tempo štúdia, 

▪ menej formálna komunikácia medzi 

učiteľom a žiakom,  

• nižšia stresová záťaž pre žiakov, ktorí 

majú pred kolektívom trému, resp. 

psychický blok, 

 

▪ zhoršenie psychického zdravia 

a zaostávanie žiakov, 

▪ problémy s technologickým 

vybavením alebo pri práci 

s technikou - mnohí žiaci nemajú 

prístup k internetu, nemajú 

dostatočne rýchly internet, majú 

vysokú spotrebu dát a náklady na 

internet, 

▪ chýba akákoľvek pedagogická 

podpora - priamy kontakt s učiteľom 

a spolužiakmi, 

▪ nezáujem žiakov o samoštúdium, 

▪ slabá alebo žiadna spätná väzba zo 

strany niektorých žiakov, 

▪ časová náročnosť pri príprave 

študijných materiálov 

 

https://oavoza.edupage.org/
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Hodnotenie žiakov  

Vyučujúci sa snažili byť spravodliví pri hodnotení žiakov rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a vypracovanie úloh, tiež s prihliadnutím na vek a individuálnu 

osobitosť žiaka.  

Hodnotenie prebiehalo najčastejšie: 

• preverovaním znalosti učiva písomným skúšaním - online testy, previerky, 

• preverovaním znalosti učiva ústnym skúšaním cez online video hovor (MS Teams, 

Zoom, Skype, Messenger a pod.), po predchádzajúcej dohode so žiakom a na základe 

vopred zverejneného rozpisu skúšania v rámci jednotlivých tried, 

• úlohami na precvičenie učiva - cvičenia z rôznych oblastí učiva zamerané na prepojenie 

teoretických vedomostí s praktickými znalosťami (pracovné listy, doplňovačky, a pod.), 

• samostatnou prácou žiakov -  prezentácie a projekty,  

• hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vykonávalo na 

základe pravidiel, nastavených školským poradenským zariadením. 

V končiacich ročníkoch bolo vyučovanie zamerané najmä na prípravu na maturitné a záverečné 

skúšky. Väčšina žiakov zodpovedne pristupovala k opakovaniu učiva aj formou dištančného 

vzdelávania, kým sa nedozvedeli, že výsledné hodnotenie bude určené priemerom známok 

doterajšieho štúdia 
Hodnotenie MS: 

• Písomná časť MS bola zrušená. Ústna časť MS sa konala administratívnou formou. 

• Výsledná známka v rámci maturitnej skúšky sa získala ako aritmetický priemer známok z 

daného predmetu. Do aritmetického priemeru známok sa započítavajú koncoročné známky 

zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. 

• Riaditeľ školy určil členov maturitnej komisie, ktorí vykonali administratívnu maturitu. 

Výsledné známky pod dohľadom školskej predsedníčky MK boli spriemerované, oznámené 

žiakom a následne žiaci museli uskutočniť schválenie výslednej známky. 

Hodnotenie ZS: 

• Písomná časť ZS bola hodnotená na základe odovzdaných prác žiakov. Témy jednotlivých 

prác si žiaci vylosovali a do určeného termínu odovzdali na hodnotenie. 

• Praktická a Ústna časť ZS sa konala administratívnou formou. 

• Výsledné známky sa získali z aritmetického priemeru známok z daného predmetu. Do 

aritmetického priemeru známok sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov.    

• Riaditeľ školy určil členov skúšobnej komisie, ktorí vykonali administratívnu skúšku. 

Výsledné známky pod dohľadom školskej predsedníčky MK boli spriemerované, oznámené 

žiakom a následne žiaci museli uskutočniť schválenie výslednej známky. 
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VII. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie včítane odborv, v ktorých sa 

vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania 
 

Vzdelávacie  programy 

školy 

  

            Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

           v školskom roku 2020/2021 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Študijné odbory - 

denné štúdium  

ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci 

tried

y 
žiaci triedy žiaci  triedy žiaci  triedy žiaci 

6324 M manažment 

regionálneho 

cestovného ruchu 

01.09.2019 0,5 9 0,5 8 0,5 17 0,5 12 2 46 

6445  K kuchár - 

SDV 
01.09.2018 0,5 14 0,33 11 0,33 13 0,33 16 1,5 54 

6444  K čašník, 

servírka kuchár - 

SDV 

01.09.2018 0,5 12 0,33 10 0,33 7 0,33 7 1,5 36 

6442 K obchodný 

pracovník - kuchár - 

SDV 

01.09.2018 1 20 0,33 11 0,33 6 0,33 3 2 40 

2951 M výživa a 

šport 
01.09.2015 0 0 0 0 0,5 15 0,5 13 1 28 

2950 M poradenstvo 

vo výžive 
01.09.2019 0,5 10 0,5 10 0 0 0 0 1 22 

Celkom 3 65 2 52 2 58 2 51 9 226 

 

Vzdelávacie  programy 

školy 

  

            Počet tried a počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2020/2021 

1. 2. 3. Spolu 

Učebné odbory  
ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

 triedy 

 
žiaci 

6460 H predavač - 

kuchár - SDV 
01.09.2019 0,33 9 0,33 6 0,5 11 1,2 26 

6445  H kuchár - 

kuchár - SDV 
01.09.2019 0,33 11 0,33 5 0,5 10 1,2 26 

6444 H čašník, 

servírka - kuchár - 

SDV 

01.09.2019 0,33 10 0,33 6 1 16 1,7 32 

3161 F praktická 

žena 
01.09.2014 1 11 1 15 0 0 2 26 

celkom 2 41 2 32 2 37 6 110 

 

 

Vzdelávacie  programy 

školy 

  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

           v školskom roku 20../20.. 

1. 2. 3. 4. Spolu 
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Nadstavbové štúdium 

denná 

ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

 tried

y 
žiaci  triedy žiaci 

6403 L podnikanie 

v remeslách 

a službách  

01.09.2021 1 25 1 17 0 0 0 0 2 42 

Celkom 1 25 1 17 0 0 0 0 2 42 

 

VIII. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a výsledky 

uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium. 
 

Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2020/2021 podiel absolventov, ktorí:   

študijné 

odbory  

pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.20.. 

nezamestnaní 

k 30.9.20.. 

celkom 

6234 M 

manažment 

RCR 

4 0 0 3 1 8 

2950 M  

výživa a šport 
3 0 0 3 2 8 

6442 K  

obchodný 

pracovník 

1 0 0 3 1 5 

6444 K 

čašník, servírka 
1 0 0 0 3 4 

6445 K 

kuchár 
1 2 0 3 1 7 

K dnešnému dňu sme nezískali informácie od 8 absolventov. 

V študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách sme nezískali žiadnu spätnú väzbu. 

 
učebné odbory  –––––      

6444 H 

čašník, servírka 
- 8 0 1 3 12 

6445 H 

predavač 
- 3 0 3 1 7 

6445 H 

kuchár 
- 10 0 1 0 11 

K dnešnému dňu sme nezískali informácie od 7 absolventov. 

 
spolu 

počet žiakov 
10 23 0 17 12 62 
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Uplatnenie absolventov na pracovnom trhu podľa odborov 

Maturitné odbory: 
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Učebné odbory: 
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IX. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy  

 
1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 61-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 3 5 9 14 8 2 41 51,54 

z toho žien: 2 4 6 16 6 1 32  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 26 

24 učiteľov 

1 asistent učiteľa 

1 psychológ 

z toho externých 0 

kvalifikovaných 25 

nekvalifikovaných 1 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. atestačnou skúškou 4 

s 2. atestačnou skúškou 12 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa  

Počet majstrov 

odborného výcviku: 15 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 8 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 7 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV  

Počet  

vychovávateľov: 0 

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa  

Projekt: 2  kvalifikovaný bez atestácie VŠ 2 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: Do        nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 

Počet: 1+1 1 2 5 5 1 15+1MD 52,38 

z toho 

žien: 1+1 0 2 5 4 1 13+1MD 53,5 

 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov: 

15+1MD 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 10+1 
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Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2020/2021 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 
66,5 66,5 100 0 0 

Cudzí jazyk 70,5 68,5 100 0 0 
Prírodovedné  72 72 100 0 0 
Telesná výchova 26 26 100 0 0 
Odborné  265,5 243 91,14 22,5 8,86 
Odborný výcvik, prax 444 444 100 0 0 
Spolu  

 
944,5 922 97,61 22,5 2,39 

   

X. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov osvedčenia, certifikátu Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

funkčné rozširujúce  MPC KE Osvedčenie o funkčnom vzdelávaní 1 

2.atestačná skúška Katolícka univerzita  

Ružomberok 

Osvedčenie o 2. atestačnej skúške 1 

inovačné MPC PO Osvedčenie o inovačnom vzdelávaní 

– Koordinácia školských podporných 

tímov 

1 

špecializačné Filozofická fakulta 

UPJŠ, Košice 

Certifikát – Cvičná učiteľka pre UPJŠ 

v Košiciach v šk.roku 2020/2021 

2 

kvalifikačné WocaBee Certifikát o absolvovaní 

doplňujúceho vzdelávania pre 

učiteľov cudzích jazykov 

1 

 

Vzdelávanie a všetky ďalšie aktivity v 2. polroku boli v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu 

pozastavené alebo niektoré sa konali  iba formou online cez  aplikáciu Microsoft Teams a Zoom.  

Pre všetkých učiteľov bola v marci 2021 zrealizovaná  vzdelávacia aktivita na tému Psychohygiena 

a relaxácia cez aplikáciu Microsoft Teams, ktorú pripravila pani psychologička Zuzana Macková 

v spolupráci s našou kontaktnou psychologičkou Mgr. Jurčovou.   

Ing. Beáta Slichová ako digitálny koordinátor vzdelávania absolvovala vzdelávanie zamerané na 

prípravu školy na vykonávanie konkrétnych krokov smerujúcich k jej transformácii na školu 

digitálnej excelencie (digitálnu školu) v súlade s návrhom Programu digitálnej transformácie 

vzdelávania na Slovensku - Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu (18.01.2021 

13:00 - 01.07.2021 12:00) 

Vyučujúci informatiky  absolvovali v mesiaci jún on-line školenie na tému IT Fitness Test 

zamerané na implementáciu digitálnych zručností počas dištančného štúdia.  Formou testu si žiaci 

aj učitelia overili svoje schopnosti v používaní PC a práce s internetom a zároveň sa mohli 

porovnávať aj s ostatnými triedami a školami. 

Mgr. Matej Papuga absolvoval 4 online webináre od Slovenského olympijského a športového 

výboru - 31.5.2021 webinár na tému: Čo ovplyvňuje dopingové správanie a výživa - 3.5.2021 

webinár na tému: OLOV - Porovnanie pohybových schopností detí s ich rodičmi - 26.4.2021 



    

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, 
Bocatiova 1, Košice 

 

Hodnotiaca správa 
za školský rok 2020/2021 

 

ID 09/2007 

Strana - 32 - z 39 

 

 - 32 - 

webinár na tému: Postoje elitných športovcov a krvný doping - 29.3.2021 webinár na tému: 

Dopingová kontrola a výživové doplnky 

Vyššie uvedené vzdelávacie aktivity prispeli k profesijnému a odbornému rastu  pedagógov školy  a 

tým aj ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacej práce na škole. 

 

XI. údaje o aktivitách školy, ktoré realizuje pre žiakov vo voľnom čase 
- vzdelávacie poukazy (vydané, prijaté, názvy krúžkov s počtami žiakov),  

- kultúrne poukazy (počet, využitie kultúrnych poukazov), 

- iné (doplní škola podľa zváženia)  
 

Vzdelávacie  a kultúrne poukazy  

 

Vzdelávacie 

poukazy 

Počet vydaných VP 
Počet prijatých  VP Počet zriadených krúžkov 

ŠKOLA CVČ ŠKOLA CVČ 

378 68 288 3 14 

Kultúrne 

poukazy 

Počet vydaných KP 
Počet vydaných KP   

žiaci učitelia 

0 0 0 

Názov krúžku: 

Historický krúžok 

Anglický jazyk – príprava na MS 

Spoznávanie krásy Košíc 

Florbal 

Studená kuchyňa 

Bocatino časopis 

Športové hry 

Zdravo a kreatívne 

Pomôž si s PC 

Múčne jedlá 

Carving 

Písanie na PC online 

Sladké variácie 

Účtovníctvo podnikateľských subjektov 

Pilates 

Estetizácia exteriéru školy 

Šitie a ručné práce 

Regionálna kuchyňa I. 

Regionálna kuchyňa II.  

 

V dôsledku pandémie COVID-19 prebiehalo dištančné vzdelávanie, krúžková činnosť bola na 

základe ministra školstva pozastavená. 
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 XII. údaje o aktivitách školy spojených s prezentáciou školy/ ŠZ na verejnosti 
V dôsledku pandémie COVID-19 sa osobné prezentácie našej školy na základných školách 

nekonali. Vďaka spustenej reklame na facebooku sme získali nových sledovateľov, hlavne z radov 

rodičov detí tínedžerov a veríme, že aj to malo dopad na počty zaslaných prihlášok na našu školu. 

Video o našej škole zhliadlo celkovo okolo 62 761 ľudí a z toho vyše 16 212 aj nejako s reklamou 

interagovalo, či už zdieľaním, komentovaním, preposielaním alebo lajkovaním príspevku, vďaka 

čomu sa zobrazila ešte väčšiemu publiku. Okrem spomínanej reklamy prezentácia školy prebiehala  

aj komunikáciou s výchovnými poradcami ZŠ a rodičmi žiakov, ktorí majú záujem o štúdium u nás.  

Propagačné materiály o našich odboroch boli na všetky základné školy v Košiciach a okolí zaslané 

2x. 

V období január, február a marec prebiehala reklama v rádiu Košice a denníku Nový čas. 

 

XIII.  Informácie  o spolupráci školy/ŠZ s rodičmi detí alebo žiakov alebo s 

inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej 

starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia 

súdu, alebo so zástupcom zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak 

umiestnený na účely výkonu ústavnej starostlivosti, výchovného opatrenia, 

neodkladného opatrenia alebo ochrannej výchovy, výkonu väzby alebo 

výkonu trestu odňatia slobody 

 

 

V dôsledku pandémie COVID-19 sa žiadne aktivity tohto druhu nekonali. 

 

Téma   Dátum 

realizácie 

Miesto Obsah 

spolupráce 

Počet 

dotknutých 

žiakov 

Výstup  

      

      

 

 

 

XIV. Informácia o spolupráci školy/ŠZ s právnickými osobami pri   

zabezpečovaní výchovy a vzdelávania  

 

Názov 

aktivity  

Dátum 

realizácie 

Miesto Cieľ a zámer Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  

Animátor 

cestovného 

ruchu - 

prednáška 

marec 2021 ZOOM - 

organizácia 

Stageman 

základné 

informácie o 

kurze 

II. CV, 

III.CV, 

IV.CV 

žiaci získali 

širšie poznatky  

o animáciach 

Zvýš svoju jún 2021 SOŠ obchodu zvyšovanie II. CV, žiaci získali 



    

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, 
Bocatiova 1, Košice 

 

Hodnotiaca správa 
za školský rok 2020/2021 

 

ID 09/2007 

Strana - 34 - z 39 

 

 - 34 - 

hodnotu na 

trhu práce - 

prednáška 

a služieb Jána 

Bocaia – 

firmou 

Partners 

Group 

finančnej 

gramotnosti 

III.CV informácie 

o tom,  ako 

môžu zvyšovať 

svoje zručnosti 

a schopnosti na 

trhu práce 

      

      

 

XIV. Informácie o oblastiach, v ktorých škola /ŠZ dosahuje dobré výsledky 

a o oblastiach, v ktorých má škola/ŠZ nedostatky 

 

V dôsledku pandémie COVID-19 prebiehalo dištančné vzdelávanie a všetky plánované 

súťaže boli na odporučenie ministra školstva zrušené. 

 

XVI. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  
 

Názov projektu Operačný program  
Celkové oprávnené 

výdavky  
Spolufinancovanie Poznámka 

Projekt PRAHA – 

KRAKOV – KOŠICE 

„Výmena skúseností 

odborných učiteľov“ 

      

V dôsledku 

pandémie 

COVID-19 

prebiehalo 

dištančné 

vzdelávanie a 

všetky projekty 

boli na 

odporučenie 

ministra školstva  

pozastavené. 

Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na základných 

a stredných školách s 

využitím elektronického 

testovania   

      

Projekt Erasmus 1 – 

„Rozvíjať sociálne, 

jazykové a profesionálne 

zručnosti našich žiakov v 

oblasti cateringu, obzvlášť 

u žiakov zraniteľných a 

znevýhodnených“ – Keys 

to Success 

      

Transformácia 

vzdelávania školy pre 

digitálnu dobu 
   

NP Pomáhajúce profesie v 

edukácii detí a žiakov II 
   

Zvyšovanie kvality 

vzdelávania 
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XVII. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2020/2021  

 
V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná inšpekcia. 

 

XVIII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy/ŠZ  
 

Pre potreby školy slúžia štyri budovy: 

1. hlavná budova školy s prístavbou na Bocatiovej ul.č.1 Košice / prístavba bola daná do 

prevádzky v roku 2004 a realizuje sa v nej odborný výcvik žiakov so zameraním kuchár 

a výživa a šport/,   

2. telocvičňa na Bocatiovej ulici č.1 Košice, 

3.  pracovisko na ulici Kpt. Nálepku 19 Košice, kde prebieha odborný výcvik žiakov so 

zameraním, kuchár, čašník – servírka, výživa a šport, 

4. odborná učebňa na Vodárenskej ul. 19 Košice, 

5. elokované pracovisko Sokoľany, kde prebiehala výuka žiakov odboru praktická žena – je 

zrušené od 01.07.2021 

6. elokované pracovisko Košice – Šaca, kde prebieha výuka žiakov odboru praktická žena. 

 Technický stav budovy teoretického vyučovania na Bocatiovej 1 Košice zodpovedá veku – 

viac ako 50 rokov. V kalendárnom roku 2020 sme zrealizovali nasledovné opravy a 

rekonštrukcie: 

zateplenie východnej časti budovy školy na Bocatiovej č. 1, Košice 21.675,48 €, 

- oprava fasády šatní na západnej strane budovy školy     5.700,44 €,  

- oprava osvetlenia multifunkčného ihriska       3.752,98 €, 

- bežne opravy strojov, prístrojov a zariadení       2.971,14 €, 

- revízie plynových kotlov, spotrebičov a tlakových nádob        255,21 €, 

- odborné  prehliadky  a skúšky bleskozvodov, elektroinštalácie kuchyne 

/ mokré prostredie/ a elektrospotrebičov a prenosných  ručných  náradí 

 na  škole a na pracoviskách praktického vyučovania a elektronického 

zabezpečovacieho systému na pracovisku Kpt. Nálepku 19 Košice              2.619,33 €. 

 

 V budove školy na výuku žiakov slúži celkom 24 učební, z toho je 14 nasledovných 

odborných učební: 

- gastronomická tréningová učebňa, 

- tri jazykové učebne, 

- tri odborné učebne výpočtovej techniky, 

- odborná učebňa techniky administratívy, 

- odborná učebňa etickej výchovy, 

- multimediálna učebňa ekonomických predmetov, 

- odborná učebňa cestovného ruchu, 

- odborná učebňa potravín a výživy, 

- odborná učebňa technológie prípravy pokrmov, 
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- posilňovňa, 

a pracovisko GASTRO, kde sa realizuje odborný výcvik. 

 Odborné učebne sú vybavené na vysokej úrovni. Aby sa zachovala ich funkčnosť a výuka 

prebiehala na požadovanej úrovni, je potrebné vybavenie neustále dopĺňať, obnovovať, ale 

hlavne modernizovať v súlade s požiadavkami trhu.  V roku 2020 sme okrem bežného 

dopĺňania inventáru a vybavenia priestorov školy a pracovísk realizácie odborného výcviku 

kúpili notebooky 23 ks, prenosný projektor 1 ks, projektory s držiakmi na stenu 4 ks, stolové 

počítače AiO s operačným systémom 30 ks, nástenná mapa, grafické pero 2 ks, športová 

tabuľa do telocvične, doplnenie vybavenia stravovacieho zariadenia pracovísk odborného 

výcviku / nárezové stroje, stolný mixér / v celkovej hodnote 47.899,44 €. 

Kapitálové výdavky: 

- nákup snímačov koncentrácie CO2 v sume 3.600,00 €, 

- nákup Elektronický zabezpečovací systém na Bocatiovej ul. v sume 1.875,07 €. 

Poskytované služby: 

A) stravovanie 

 Škola neprevádzkuje školskú jedáleň. 

B) ďalšie možnosti 

    K SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia patrí telocvičňa, ktorá je v čase mimo vyučovania 

využívaná  pre záujmové krúžky. Súčasťou školy je aj viacúčelové ihrisko. Škola prenajíma 

priestory za účelom prevádzky školského bufetu.    

 

XIX. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy, a to: 

 
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov bola v kalendárnom roku 2020 poskytnutá vo výške: 

- normatívne finančné prostriedky: 1.323.032,00 € 

- nenormatívne finančné prostriedky:    12.406,44 € 

a. vzdelávacie poukazy -   2.003,00 €             

b. lyžiarsky kurz -    5.933,44 €  

c. asistent učiteľa -    4.470,00 € 

  

Normatívne finančné prostriedky boli v roku 2020 vyčerpané v sume 1.285.232 € na bežnú 

prevádzku školy v členení na mzdy, zákonné odvody zamestnávateľa a prevádzku: cestovné 

náhrady, energie – elektrická energia, teplo, plyn, vodné – stočné, zrážková voda, poštové 

a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra,  nákup materiálu – interiérové vybavenie, 

výpočtová technika, všeobecný materiál, prevádzkové stroje, prístroje, knihy, časopisy a učebné 

pomôcky, softvér, dopravné – servis a údržba vozidiel, preprava žiakov, rutinná a štandardná 

údržba strojov, prístrojov, budov, nájomné, služby –  školenia, propagácia, všeobecné služby / 

revízie, deratizácia, sklárstvo, stolárske práce, renovácia tonerov, zhotovenie kľúčov/, špeciálne 

služby / ochrana objektov/, príspevok na rekreáciu, príspevok zamestnávateľa na stravu, prídel do 

sociálneho fondu, energetická služba, dane a poplatky – komunálny odpad, členské príspevky, 

náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Finančné prostriedky v sume 37.800,00 € 

v zmysle platného zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy boli presunuté do roka 2021 a 

boli vyčerpané v termíne do 31.03.2021 na bežné výdavky určené na prevádzku - položka 

ekonomickej klasifikácie 630. 
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Nenormatívne finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 

 

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

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť neboli škole poskytnuté. 

 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy boli poskytnuté vo výške 2.003,- €  

a boli vyčerpané v plnej výške na financovanie činnosti 4 nasledovných krúžkov : 

Šitie a ručné práce, Regionálna kuchyňa I – Elokované pracovisko Košice - Šaca, Šitie a ručné 

práce, Regionálna kuchyňa II – Elokované pracovisko Sokoľany, Historické pamiatky Abova, 

Pilates 

Finančné prostriedky boli použité na financovanie odmien vedúcich krúžkov a na zákonné odvody 

zamestnávateľa / 173,- €/ a na materiálne zabezpečenie činnosti krúžkov / 1.830,- €/, t.j. na nákup 

kuchynských potrieb ( hrnce, kastroly, šľahač, nože, sitká, misy, mlynčeky), kuchynský robot, 

materiál na ručné práce a nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov, teplomerov 

a mobilných germicídnych žiaričov na ochranu zdravia žiakov a zamestnancov v súvislosti 

s pandémiou COVID-19. 

 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

osôb alebo fyzických osôb neboli škole poskytnuté. 

 

5.  Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov predstavovali: 

-  príjmy za služby -produktívne práce žiakov realizované v rámci odborného výcviku: 12280,- € 

- dobropisy / vyúčtovanie spotreby energií za predchádzajúci kalendárny rok/:  433,- € 

- prenájom priestorov: 4668,- € 

- úroky z vkladov: 28,- € 

- ostatné  príjmy /  refundácie – príspevok zamestnancov a príspevok zo sociálneho fondu za predaj 

stravných lístkov zo zásob z roku 2019, finančné  zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2019/: 

16.451,- €. 

  Prostriedky boli použité na pokrytie bežných výdavkov školy. 

 
 

XX. Informácie o aktivitách v zmysle úloh vyplývajúcich zo strategických 

a koncepčných materiálov KSK  
 

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK (v zmysle platného 

dodatku)  

 

V dôsledku pandémie COVID-19 prebiehalo dištančné vzdelávanie a všetky projekty boli na 

odporučenie ministra školstva  pozastavené. 

 

Koncepcia rozvoja pohybových aktivít 

 

V areáli školy je voľne prístupné viacúčelové asfaltové ihrisko, ktoré za priaznivého počasia 

využívajú obyvatelia – predovšetkým mládež a deti – priľahlej mestskej časti. Škola pravidelne 
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opravuje poškodené časti ihriska/ oplotenie, koše, bránky/, takže sú k dispozícii v dopoludňajších 

hodinách školskej telesnej výchove a poobede a cez víkend slúžia širokej verejnosti. 

 

V dôsledku pandémie COVID-19 prebiehalo dištančné vzdelávanie a všetky projekty boli na 

odporučenie ministra školstva  pozastavené. 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos  

1. Adaptácia- 

zoznamovacie 

aktivity v 

triede 

september 

2020 

SOŠ Jána 

Bocatia, 

uč.6 

Mgr. Rusinová 18, I.CV Aktivity 

s využitím 

terapeutických 

kariet. Podpora 

adaptácie 

prvákov 

a budovania 

triednych 

vzťahov.  

2. Adaptácia –  

zoznamovacie 

aktivity v 

triede 

september 

2020 

SOŠ Jána 

Bocatia, 

uč.15 

Mgr. Rusinová 21,I.CM Aktivity 

s využitím 

terapeutických 

kariet . Podpora 

adaptácie 

prvákov 

a budovania 

triednych 

vzťahov.  

3. Adaptácia - 

zoznamovacie 

aktivity v 

triede 

september 

2020 

SOŠ Jána 

Bocatia- uč. 

15 

Mgr. Rusinová 29, I.E Aktivity 

s využitím 

terapeutických 

kariet. Podpora 

adaptácie 

prvákov 

a budovania 

triednych 

vzťahov.  

4. Screeningy 

šikany a 

sociálno- 

patologických 

javov 

október 2020 

– január 

2021 

online 

SOŠ Jána 

Bocatia 

Mgr. Rusinová 68,I.CV, I.CM, 

I.DM, 

I.E 

Anonymné 

dotazníky na 

zistenie 

možného násilia 

a nechceného 

správania sa 

spolužiakov 

v škole a online 

priestore 

5. Adaptácie máj 2021 SOŠ Jána Mgr. Rusinová I.E, Aktivity s 
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prvákov po  

návrate do 

škôl 

Bocatia I.CM,I.CV.I.DM využitím 

terapeutických 

kariet s 

využitím 

kartičiek Môj 

lockdown, či 

kĺbka špagátu. 

Podpora 

adaptácie 

prvákov a 

budovania 

triednych 

vzťahov po 

ukončení 

lockdownu 

 
Rada žiakov: V šk. roku 2020/2021 má žiacka školská rada 11 členov z prvých až posledných 

ročníkov. Jej činnosť koordinuje jeden odborný zamestnanec školy - školský psychológ Mgr. 

Zuzana Rusinová.  

Na stretnutiach sa vzájomne informujú o aktivitách na škole, sú súčasťou príprav a realizácii aktivít: 

- Imatrikulácia -  Cechovácia 

- Prezentácia školy na verejnosti 

- Príprava Mikuláša na škole 

- Valentínska pošta na škole 

- Aktivity na Deň zeme- environmentálne pôsobenie 

- Deň otvorených dverí 

- Bocatio show a všetky aktivity podľa plánu práce školy 

Počas šk. roka však vplyvom dištančnej výuky motivácia členov a ich aktivita v žiackej rade 

rapídne klesla. Uskutočnilo sa  1 online stretnutie, kde sa pripojili len 5 žiaci.. Predsedkyňou je Eva 

Hrivniaková z III.CV a podpredsedom Patrik Veščák z III.CV. 

Pripomienky a návrhy na zlepšenie konzultujú s vedením školy.  

 
Prílohy: Zváži škola!  

 

Spracoval: MVDr. Erika Brnová 

 

Prerokované v pedagogickej rade školy: 12.10.2021 

 

Vyjadrenie rady školy: 
Prílohou k správe je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy. 

 

 

 Schválenie KSK :  


