
Správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch 

za 1. polrok v školskom roku 2015 - 2016 

teoretické vyučovanie 

 
Stav žiakov k 15.9.2015:   369 žiakov 

Učebné odbory: 6 tried – 131 žiakov  

Študijné odbory:  11 tried – 226 žiakov  

Študijné odbory - nadstavbové štúdium: 1 trieda – 12 žiakov 

Stav žiakov ku koncu 1. polroka: 357 žiakov 13 odišlo:  1 prišla  

Dievčat:  249       5 prerušenie štúdia 

Chlapcov: 108       5 zanechali štúdium  

        3 porušenie podmienky 

      

Klasifikácia tried – správanie 

 

Pochvala od triedneho učiteľa:  16 žiakov 

Pokarhanie od triedneho učiteľa:  23 žiakov 

Pokarhanie od riaditeľa školy:  32 žiakov 

Znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé: 34 žiakov 

Znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivé:71 žiakov 

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

6 žiakov 

 

Prospech žiakov 

 

Prospeli s vyznamenaním 40 

Prospeli veľmi dobre  54 

Prospeli   161 

Neprospeli   102 

Priemerný prospech:  2,46 

 

Najväčšie problémy majú žiaci z predmetov: 

Matematika – 56 neprospievajúcich  

Ekonomika – 36 neprospievajúcich  

Slovenský jazyk a literatúra – 19 neprospievajúcich 

Anglický jazyk – 18 neprospievajúcich  

Občianska náuka – 17 neprospievajúcich   

Suroviny – 11 neprospievajúcich  

Technológia – 10 neprospievajúcich  

Dejepis – 10 neprospievajúcich 

 

Najlepšie triedy v prospechu: 

IV. A  1,62 tr. uč. Mgr. Martina Koščová  

II. A  - tr. uč Mgr. Adela Sabovíková a III. A - tr. uč. Ing.   Kamil Harman – 2,04 

I. A -  tr. uč. Mgr. Ivana Baranová – 2,06  

Najhoršie triedy v prospechu: 

I. B  3,00 odbor: obchodný pracovník  

III. C 2,95 odbory: kuchár, obchodný pracovník  

IV. D 2,89 odbor: kuchár 

 

 

  

Dochádzka žiakov 

Počet vymeškaných hodín spolu 41946 priemer na žiaka: 109,45. Z nich 

neospravedlnených 2872, priemer 8,04. 

Najlepšie triedy v dochádzke: I. A 74,27 Mgr. Ivana Baranová,   IV. D  77,19  

Ing. Ján Hrešan,  III. B  82,55  Ing. Erika Barlová 



Najhoršie triedy v dochádzke: III. D 157,68 odbory: cukrár, hostinský,  I. D  152,64 

odbory: cukrár, kuchár, II. D 149,72 odbory: cukrár, hostinský  

 

Školský rok 2015 - 2016 sme začali prepracovaním, doplnením a vypracovaním 

nových častí Školského vzdelávacieho programu podľa požiadaviek a noviel 

uverejnených na stránkach našich nadriadených orgánov. 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  369 vzdelávacích 

poukazov. V 18 krúžkoch si poukaz uplatnilo 289 žiakov, z toho 288 žiakov našej školy 

a 1 žiak z inej školy.  

V závere septembra sa 93 žiakov v maturitných triedach prihlásili na MS a jedna 

žiačka na opravnú 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.  

22. 9. - 24. 9. 2015 sme zorganizovali turistický kurz pre žiakov 1.(I. C,I. D,) a 2. ročníka ( 

II. A, II. B, ). 

Dňa 9. 10. 2015 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. 

18. 1. - 22. 1. 2016 sa 28 žiakov spolu s Mgr. Dušanom Durkajom, Ing. Kamilom 

Harmanom a Mgr. Radoslavom Cerulom zúčastnilo lyžiarského výcviku v lyžiarskom 

stredisku Vernár. 

 

Výstavy 

25.  novembra 2015 sa konala vernisáž 5. ročníka  výstavy FOTOINŠPIRÁCIE 

2015.  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 ako napovedá názov našej 

výstavy.  

 

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

2016 od 11.1. do 15. 1. 2016.  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 Jazyk a komunikácia:  

V októbri sa žiaci I. A a I. B zúčastnili exkurzie vo Vihorlatskom múzeu v Humennom 

spolu s Mgr. Ivanou Baranovou a Mgr. Antóniou Dančovou.  

 

PK OP charakteru služieb:  

Žiačky II. E odboru vlasová kozmetika sa v septembri podieľali na organizácii 

medzinárodného festivalu Zlatý gaštan 2015 úpravou účesov účinkujúcich. 

 

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

 

Tesco Vranov n. T. - žiaci I. ročníka dňa 19. 10. 2015 absolvovali exkurziu, ktorá bola 

spojená s prednáškou riaditeľky Tesca 

 

 

 



PK predmetov potravinárskeho zamerania: 

30. 9. 2015 exkurzia do NESTVILLE DISTILLERY v Hniezdnom, v Nestville 

parku, prvý slovenský liehovar s výrobou Whiskey, zúčastnili sa žiaci II.B, III.C, IV. 

C, IV. D – Ing. Ľ.Vagaská, Ing. J. Hrešan 

 

PK CUJ: 

13. októbra sa PhDr. M. Kurovská a Mgr. J. Torma zúčastnili DOD na Technickej 

univerzite v Košiciach so žiakmi končiacich ročníkov. ( II. E, IV. A, IV. B, IV. C, IV. 

D )  

 

PK odborných výtvarných predmetov: 

1. 10. – 3. 10 sa Mgr. P. Križovenský spolu so žiakmi IV. B, odbor propagačná grafika 

zúčastnil výstavy Bienále ilustrácií a galéria Nedbalka v Bratislave.  

6. 11. 2015 zorganizovala Mgr. A. Sabovíková exkurziu v Dóme sv. Alžbety 

v Košiciach pre II. A.  

 

Súťaže 

 
V 1. polroku školského roka 2015-2016 sa naši žiaci prezentovali na vyšších kolách súťaží 

v rôznych odboroch: 

 

1. MLADÝ MODERÁTOR 
     23. 10. 2015 sa v Prešove konalo krajské kolo v moderovaní. Našu školu reprezentovali 

žiaci z odboru propagačná grafika – Jakub Benčík, Tamara Lukačinová z III. A – bez 

umiestnenia a Klaudia Tömöryová zo IV. A, ktorá získala  1. miesto a postúpila do 

celoštátneho kola. 

 

Celoštátne kolo moderátorskej súťaže sa konalo 26. 11 – 27. 11. 2015 v Banskej Bystrici. 

Súťaže sa zúčastnil Mgr. P. Križovenský so žiačkou IV. A Klaudiou Tömöryovou z odboru 

propagačná grafika, ktorá nezískala žiadne ocenenie.  

 

2. TRIENÁLE PLAGÁTU V TRNAVE 
     17. októbra 2015 sa konal 9. ročník medzinárodnej prehliadky najlepších plagátov 

z celého sveta. Našu školu úspešne reprezentovala Viktória Kovaľová zo IV. A, odbor 

propagačná grafika, ktorá získala 1. miesto v kategórii najlepší stredoškolský plagát.   
 

3. HOROVOV ZEMPLÍN 2015 
     12. novembra 2015 sme sa zúčastnili 39. ročníka súťaže v umeleckom prednese 

poézie Horovov Zemplín v Michalovciach.  

V IV. kategórii B skupiny žiaci stredných odborných škôl našu školu reprezentovali žiaci 

4. ročníka odboru  propagačná grafika Milan Kurovský a Klaudia Tömöryová, ktorí 

tentoraz nezískali žiadne ocenenie. Na súťaž ich pripravovala Mgr. Antónia Dančová.   
 

4. OLYMPIÁDA V ANGLICKOM  JAZYKU  
      11. 12. 2015 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, kde sa na 1. 

mieste umiestnil Milan Kurovský zo  IV. A a postúpil do obvodného kola, ktoré sa konalo 

14. 1. 2016  na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom, kde taktiež obsadil 1. 

miesto. 

 

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

polrok tohto školského roka sme absolvovali Cezpoľný beh - družstvo chlapcov - 1. miesto 

obsadil Maroš Antuš (III. C) a 2. miesto Štefan Sabol  ( II. B) a postupujú na krajské kolo 

 

 



6. VIANOČNÝ VEĽTR CVIČNÝCH FIRIEM  

Dňa 9. decembra 2015 sa na pôde Obchodnej akadémie konal IX. ročník Vianočného 

veľtrhu cvičných firiem. Súťažilo 11 cvičných firiem, z toho 7 domácich a 4 hosťujúce 

cvičné firmy z Vranova nad Topľou, Košíc a Prešova. Veľtrhu sa zúčastnili dve cvičné 

firmy  pôsobiace na našej škole, Erik Karchňák, f.o. - Reštaurácia U Východniara (Mgr. B. 

Baranová) a Gazela, s. r. o. (Ing. K. Demčáková). 

Súťažilo sa v deviatich kategóriách a porota vyhodnotila jednotlivé kategórie spolu  pre 

školské a hosťujúce cvičné firmy. 

Naše cvičné firmy nás reprezentovali veľmi dobre. Cvičná firma Erik Karchňák, f.o. - 

Reštaurácia U Východniara medzi všetkými zúčastnenými cvičnými firmami získala  

ocenenie – Najlepší katalóg.  

 

7. SÚŤAŽ STREDOŠKOLSKÝCH ČASOPISOV  

     19. 11. 2015 sa v Prešove konalo vyhodnotenie súťaže stredoškolských časopisov. Našu 

školu reprezentoval školský časopis Dubkáčik, ktorý získal v tejto súťaži 2. miesto.  

 

Opatrenia na zlepšenie stavu. 
 

Komunikovať s rodičmi a dôkladne  vysvetliť ich právomoci a kompetencie pri posielaní 

detí do školy, ak plnia povinnú školskú dochádzku..  

 

Neakceptovať ospravedlnenky od rodičov, ak nie sú v súlade so školským poriadkom.  

 

V prípade dlhodobých zdravotných problémov – odporúčať individuálny učebný plán.  

 

Posilniť pracovnú a študijnú disciplínu u žiakov, posilniť výchovnú zložku vyučovania na 

všetkých predmetoch.  

 

 Efektívnejšie využívať čas na triednických hodinách a venovať sa výchovným a 

vzdelávacím problémom žiakov aj v spolupráci s výchovnou poradkyňou.  

 

 Na triednických hodinách upozorňovať žiakov na dôsledné dodržiavanie školského 

poriadku. 

 

Venovať väčšiu pozornosť príprave žiakov na všetky formy a časti MS – zaradiť už od 

 1. ročníka do vzdelávacieho procesu také typy úloh, v ktorých sa overujú vedomosti na 

maturitnej skúške.  

 

Zaviesť efektívnu prípravu maturantov na MS od začiatku školského roka zameranú na 

získavanie zručností potrebných pre úspešnú MS v danom predmete.  

 

 

Ing. Vlasta Ivančová 

zástupkyňa riad. pre teoretické vyučovanie 

31.1.2016 


