
Správa o výchovnovzdelávacích výsledkoch za 1. polrok v školskom roku 
2016 - 2017 

teoretické vyučovanie 
 
Stav žiakov k 15. 9. 2016:   335 žiakov 

Učebné odbory: 6 tried – 143 žiakov  
Študijné odbory:  8 tried – 172 žiakov  
Študijné odbory - nadstavbové štúdium: 1 trieda – 20 žiakov 

 
Stav žiakov ku koncu 1. polroka: 313 žiakov   
Dievčat:  221        
Chlapcov: 92         

            
23 žiakov odišlo:  3 prerušenie štúdia 

       14 zanechali štúdium 
         6 porušenie podmienky 
 

1 prišiel po 15. 9. 2016 – I. A (prop. grafika) 
      

Klasifikácia tried – správanie 
 

Pochvala od triedneho učiteľa:  2 žiaci 
Pokarhanie od triedneho učiteľa:  15 žiakov 
Pokarhanie od riaditeľa školy:  27 žiakov 
Znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé: 19 žiakov 
Znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivé: 42 žiakov 
Znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivé s podmienečným vylúčením:  
3 žiaci 
Vylúčenie zo štúdia: 2 žiačky pre porušenie podmienky 

 
Prospech žiakov 

 
Prospeli s vyznamenaním 41 
Prospeli veľmi dobre  44 
Prospeli   130 
Neprospeli   97 
Neklasifikovaní:     1  
Priemerný prospech:  2,53 

 
Najväčšie problémy majú žiaci z predmetov: 
Matematika – 68 neprospievajúcich  
Občianska náuka – 35 neprospievajúcich   
Ekonomika – 27 neprospievajúcich  
Anglický jazyk – 17 neprospievajúcich  
Technológia – 15 neprospievajúcich  
Slovenský jazyk a literatúra – 14 neprospievajúcich 
Chémia – 12 neprospievajúcich 
Účtovníctvo - 11 neprospievajúcich 
Suroviny – 10 neprospievajúcich  
Dejepis – 10 neprospievajúcich 

 
 



Najlepšie triedy v prospechu: 
IV. A    1,59    – tr. uč.  Ing. Kamil Harman  
IV. B    1,93    – tr. uč.  Ing. Erika Barlová 
I.A pg   1,94   – tr. uč.  Mgr. Lenka Kačeriaková 
 
 

 
Najhoršie triedy v prospechu: 
I. D              3,31  NŠ odbor: vlasová kozmetika, spoločné stravovanie  
II. B             3,14   odbor obchodný pracovník   
III. D            3,00 – odbor cukrár, hostinský  
 
Dochádzka žiakov 

 
Počet vymeškaných hodín spolu 32 367, priemer na žiaka: 103,41.  
Z nich neospravedlnených 1937, priemer 6,19. 

 
Najlepšie triedy v dochádzke:  
I. D – 46,53, tr. uč. PhDr. Mária Kurovská 
I. B  - 69,56 tr. uč. Mgr. Dušan Durkaj  
IV. A – 77,82  tr. uč. Ing. Kamil Harman 
 
Najhoršie triedy v dochádzke:  
III. C - 157,31 odbor: kaderník 
II. D – 152,06 – odbory: cukrár, kuchár 
II. B – 146,13 – odbor: obchodný pracovník  
 

Školský rok 2016 - 2017 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  335 vzdelávacích 
poukazov. V 19 krúžkoch si poukaz uplatnilo 263 žiakov.  

V závere septembra sa 52 žiakov v maturitných triedach prihlásili na MS, odovzdané  
prihlášky na maturitné skúšky sme spracovali a odoslali do ŠVS v Banskej Bystrici, 
ktorí sú zodpovední za prípravu testov. Dvaja žiaci boli odhlásení z MS pre prerušenie 
štúdia. 
V dňoch 21. 9. - 23. 9. 2016 sme zorganizovali turistický kurz pre žiakov 1. ročníka (I. B, 
I. C,) a 2. ročníka ( II. A, II. B, ). 

Dňa 7. 10. 2016 sa konalo Účelové cvičenia na ochranu života a zdravia pre žiakov 
1. ročníka.  

V priebehu novembra sme riešili objednávky učebníc. Priebežne prichádzajú nové 
tituly. Za objednávky učebníc je zodpovedná Ing. J. Dučaiová a S. Haľková.  

V mesiacoch november a december triedni učitelia spolu so žiakmi zorganizovali 
v končiacich triedach slávnostné odovzdávanie stužiek. 

V dňoch 16. 1. - 20. 1. 2017 sa 28 žiakov spolu s Mgr. D. Durkajom, Mgr. R. Cerulom 
a Ing. E. Barlovou zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Vernár. 
 
Výstavy 

Dňa 17.  októbra 2016 sa konala vernisáž 6. ročníka  výstavy FOTOINŠPIRÁCIE 
2016.  Výstava  zahrnula  fotografickú tvorbu žiakov odboru propagačná grafika,  ich 



krajinné a mestské scenérie, portréty a figurálne motívy. Fotografie zachytené našimi 
grafikmi boli ozaj inšpiratívne, presne ako napovedá názov našej výstavy.  

 
V dňoch od 23.1. do 27. 1. 2017 prebehol ročníkový projekt v 3. ročníku odboru 

propagačná grafika.  Žiaci si vybrali jednu zo štyroch tém, kde 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 tieto exkurzie: 
 

PK odborných ekonomických predmetov - v mesiaci september žiaci I. A a II. B sa 
zúčastnili exkurzie pod vedením majsteriek OV do supermarketov v rámci mesta, ktoré 
boli spojené aj s úvodným školením BOZP v TESCU a BILLA 
V mesiaci október sa konala exkurzia žiakov II. B a IV. C vo veľkoobchodnom sklade 
DMJ Market. 
Dňa 16. 12. 2016 sa žiaci I. A, II. B, IV. C a IV. B zúčastnili exkurzie na Vianočnom 
veľtrhu cvičných firiem na OA vo Vranov nad Topľou. 
Dňa 19. 12. 2016 navštívili žiaci odboru obchodný pracovník v rámci exkurzie obchodné 
centrum OPTIMA a veľkosklad aranžérskeho a baliaceho tovaru GINKA v Košiciach.  
 
PK predmetov potravinárskeho zamerania zorganizovala 20. 10. 2016 exkurziu do 
NESTVILLE DISTILLERY v Hniezdnom, do Nestville parku, prvého slovenského 
liehovaru s výrobou Whiskey. Exkurzie sa zúčastnili žiaci II. A, III. B, IV. C a I. D 
v sprievode Ing. Ľ. Vagaskej a Ing. J. Hrešana.  

 
Súťaže 
 

V 1. polroku školského roka 2016-2017 sa naši žiaci prezentovali na vyšších kolách súťaží 
v rôznych odboroch: 

 
1. HOROVOV ZEMPLÍN 2016 

    Dňa  10. novembra 2016 sme sa zúčastnili 40. ročníka súťaže v umeleckom prednese 
poézie Horovov Zemplín v Michalovciach.  
V IV. kategórii B skupiny - žiaci stredných odborných škôl našu školu reprezentovala 
žiačka 1. ročníka odboru  propagačná grafika Soňa Virostková, ktorá však nezískala 
žiadne ocenenie. Na súťaž ju pripravovala Mgr. A. Dančová.   
 

2. OLYMPIÁDA V ANGLICKOM  JAZYKU        
      18. 11. 2016 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, z ktorého do 
obvodného kola postúpili v kategórii 2D David Lörinc, žiak IV. A triedy a v kategórii 2C2 
Nora Mikčová z I. A.  
Obvodného kola, ktoré sa uskutočnilo 18. 1. 2017 na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu 
v Humennom sa zúčastnila Nora Mikčová v sprievode PhDr. M. Kurovskej. Umiestnila sa 
na 1. mieste a postupila do krajského kola, kde obsadila 6. miesto. 

 
3. ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 

    Za 1. polrok tohto školského roka sme absolvovali cezpoľný beh - družstvo chlapcov 
obsadilo 2. miesto a ako jednotlivci boli úspešní Maroš Antuš  (IV. C) - 1. miesto a Štefan 
Sabol  (III. B) - 6. miesto. 
Ďalej sme absolvovali okresné kolo vo futsale - družstvo chlapcov obsadilo 2. miesto a 
okresné kolo v stolnom tenise - družstvo dievčat obsadilo 3. miesto. 
 



4. VIANOČNÝ VEĽTR CVIČNÝCH  FIRIEM  
     Dňa16. decembra 2016 sa na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou konal X. 
ročník Vianočného veľtrhu cvičných firiem, ktorého sa zúčastnili aj naše 2 cvičné firmy: 
RUBY, f. o. pod vedením Mgr. B. Baranovej a GAZELA, s.r.o., pod vedením Ing. K. 
Demčákovej.  Súťažilo 9 cvičných firiem, z toho 6 domácich a 3 hosťujúce cvičné firmy 
z našej školy a jedna z OA Košice.  
Súťažilo sa v nasledovných kategóriách: najkrajší stánok, najkrajší katalóg, najlepšia 
elektronická prezentácia, najkrajšie logo, najlepší reprezentant a celkové hodnotenie 
najlepšia cvičná firma. Za jednotlivé kategórie porota CF prideľovala body.  
Na základe celkového hodnotenia  z hosťujúcich CF obsadila Gazela, s.r.o. 2. miesto 
a RUBY, f. o. obsadila 3. miesto. 
 
 
Ing. Jarmila Dučaiová 
zástupkyňa riad. pre teoretické vyučovanie 
30.1.2017 


