
ZHODNOTENIE PRÁCE V  1. POLROKU  

 ŠK: ROKU 2015-16 NA  

PRACOVISKÁCH ODBORNÉHO VÝCVIKU. 

 
             Dôkladnou prípravou a dodržiavaním zásad PV sa napĺňa najpodstatnejšia úloha PV a to je 

nadobúdanie úrovne odborných zručností a ich  zvyšovanie. Na našej SOŠ je každoročne rozšírená 

o nezanedbateľný podiel na podnikateľskej činnosti školy a zároveň zviditeľňuje školu aj 

reprezentáciou.  

                                              
  Obchodný pracovník 

  

          Štruktúra učebného dňa na odbornom výcviku pre odbor obchodný pracovník sa 

prispôsobuje  zložitosti vyučovacej témy v jednotlivých ročníkoch vyplývajúcej 

z tematického plánu. 

       Odborný výcvik  je realizovaný v odbornej učebni, počítačovej učebni, v školských 

bufetoch a priamo v prevádzkových jednotkách. Žiaci sú zaradení  podľa preraďovacieho 

plánu  a zmluvných dohôd medzi riaditeľstvom školy a zástupcami obchodných firiem.  

     Dohody o zabezpečení odbornej praxe boli podpísané pre 1. ročník  s obchodnou firmou 

Tesco s.r.o. a pre tretí ročník s Billou, Tescom s.r.o.,  Coop Jednotou a železiarstvom  KAS  

plus s.r.o. 

 

1. ročník     
 Praktická príprava na odbornom výcviku prebieha  formou praktických cvičení 

v školských odborných učebniach a v obchodnej prevádzke TESCO, s. r. o. vo Vranove nad 

Topľou. Odborný výcvik sa realizuje  skupinovou formou a to 6 hodín týždenne, stále pod 

vedením  majsterky OV .   

V mesiaci september až november žiaci  sa teoreticky oboznamovali s bezpečnosťou  

a hygienou v maloobchode, príslušnými  predpismi o nákupe a predaji , zákone o ochrane 

spotrebiteľa a ostatnými  právnymi  predpismi. Precvičovali si predajný proces , nácvik 

komunikácie so zákazníkom vo všetkých formách predaja.  Žiakom v tomto období robilo 

problém nosiť si učebné  a pracovné pomôcky, nakoľko tento návyk  im chýbal  zo základnej 

školy.  

V mesiaci december  až  január žiaci pracovali v Tescu  a  prakticky spoznávali  

obchodnú prevádzku , zariadenie predajne ,sortiment tovaru, jeho vlastnosti a spôsob 

používania. Učili sa zásady ošetrovania, skladovania, hodnotenia tovaru, sledovali záručné 

doby, vplyvy pôsobiace na tovar vo sfére obehu a spotreby .  Manipulovali s tovarom, a 

predvádzali ho zákazníkovi. Pri týchto prácach žiaci často zabúdali  rešpektovať  a dodržiavať 

zásady slušného správania, pohotového jednania, logického presného a spisovného 

vyjadrovania.  

Často nerešpektovali fakt, že sú neustále pod drobnohľadom zákazníkov, zamestnancov 

obchodu a majsterky odborného výcviku. Niektorí žiaci sa nevedeli sústrediť na zadanú úlohu 

a určené pracovisko. Veľa krát nedokončili prácu a častým prebehovaním z oddelenia na 

oddelenie rozptyľovali seba aj ostatných spolužiakov.  

 Samostatne, zodpovedne a  so záujmom pracovali žiaci Ján Bužo, Michal Gaďo, 

Davidová Ivana,  Hromá Petra,  Jačová Nataša,  Jusková Katarína,  Kotlárová Simona, 

Mitáčová Kristína, Jurečková Anna. Títo žiaci zvládali zadané úlohy a nové učivo bez pomoci 

majsterky odborného výcviku.  
Priemer známok na žiaka za 1. polrok  z odborného výcviku v tejto triede je  -  2.38. 

 



2.ročník 

 
Počet žiakov – 6  - z toho 2 chlapci a 4 dievčatá  

Priemer známok – 2,16 na žiaka 

Počet zameškaných hodín: 

- ospravedlnených -  286 hod.   

- neospravedlnených – 6 hod 

- Odborný výcvik je realizovaný kombinovanou formou. Po úvodnej teoretickej časti, 

ktorá je v školskej učebni, nadobúdajú žiaci praktické zručností a návyky individuálne v 

školských bufetoch, TESCU a BILLE. V tomto ročníku sú žiaci samostatnejší a postupne si 

zvykajú na  individuálnu formu práce pod vedením inštruktorov v obchodných zariadeniach. 

Potrebujú pravidelnú kontrolu a nabádanie k práci i plneniu si školských povinnosti zo strany 

MOV.  Nesystematicky sa pripravujú na OV o čom svedčia nedostatky, ktoré  majú hlavne v 

oblasti teoretických vedomosti, čo môže značne ovplyvniť ich výsledky počas ďalšieho štúdia. 

Najlepšie výsledky dosahuje po stránke teoretickej i praktickej Romana Bartková. V prvom 

polroku mal najlepšiu dochádzku Adrián Le Huu, ktorý nevymeškal ani jednu vyučovaciu 

hodinu.  

3.ročník 

   

Počet  žiakov na začiatku školského  roka bolo 10 , teraz je ich 8. Z toho 5 chlapci a 3 

dievčatá.   

         Metódy, formy a prostriedky vyučovania na odbornom výcviku majú stimulovať rozvoj 

poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 

        Žiaci 3. ročníka samostatne vykonávajú odbornú prax  v obchodných firmách – TESCO, 

s. r. o.,    BILLA s.r.o., COOP Jednota , železiarstvo  KAS  plus s.r.o. a v školských bufetoch.  

V tejto triede si  väčšina žiakov vytvorila   pozitívny vzťah k manuálnej práci . No väčší 

problém im robia teoretické poznatky z učiva cvičnej firmy.  Nepripravujú sa systematicky  

na odborný výcvik.  Zadané domáce úlohy ohľadom komplexných  hospodárskych, obchodných 

a iných prípadov  v cvičnej firmy si väčšina žiakov  neplnila,  čo sa prejavilo aj v hodnotení 

a klasifikovaní  známok . Samostatne  a zodpovedne pracovali žiačky Monika Porubänová 

a Slávka Miškovičová.  Chlapci  často odchádzali skôr z odborného výcviku čím získavali 

neospravedlnené hodiny, ktoré sa prejavili v hodnotení správania.   

 Priemer známok  na žiaka za odborný výcvik za 1. polrok  je 2,37. 

 

 4.ročník 

    Počet žiakov  - 6 z toho 3 chlapci a 3 dievča     

Priemer známok – 1,66 na žiaka 

Počet zameškaných hodín: 

- ospravedlnených –191 hod. ( O 31,83 na žiaka) 

Žiaci IV. ročníka vykonávajú OV individuálne v obchodných zariadeniach – DIPO, 

EXTRATECH s.r.o., BILLA, TESCO a školských bufetoch, kde môžu tvorivo uplatňovať a rozvíjať 

už osvojené vedomosti a zručnosti. Bez problémov zvládajú odborný predaj tovaru a s ním spojené 

činnosti v uvedených prevádzkach. Pracuje sa s nimi veľmi dobre, nakoľko ide o malú skupinku 

žiakov. Problém nastáva, keď chýbajú v jeden deň 2-3žiaci, potom sa musíme opakovane vrátiť 

k preberanému učivu a tiež nevieme zabezpečiť v ten deň všetky prevádzky podľa potreby. 

Disciplinovane sa snažia podľa svojich možnosti dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Úlohy si plnia včas 



a na postačujúcej úrovni, až na výnimky.  Najlepšie výsledky dosahuje Martin Medveď, ktorý má 

najlepšiu dochádzku a výborné výsledky po stránke teoretickej i  praktickej. Žiaci si vytvorili  

pozitívny vzťah k práci a aktívne sa zapájajú do pracovných činnosti počas celého vyučovacieho 

procesu. Momentálne sa začínajú pripravovať na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. 

 

 

 

CUKRÁR 

1. ročník 

V 1.D triede odbor cukrár bolo na začiatku školského roku 15 žiakov. Z dôvodu vylúčenia 2 žiačok 

druhý polrok bude navštevovať 13 žiakov. 

Dochádzka na odbornom výcviku je neuspokojivá v tomto polroku vymeškali spolu 835 hodín z toho 

50 hod. bolo neospravedlnených. Aj v tomto ročníku sú žiačky, ktoré  pracujú usilovne a samostatne, 

ale  sú tu aj žiačky ktoré nejavia záujem o zvolený odbor.  Pod vedením MOV sa žiaci podieľajú na 

plnení objednávok pre širokú verejnosť, pričom získavajú  potrebné vedomosti a zručnosti. Vybavenie 

pomôcok pre prvákov  na odbornom výcviku je dostačujúce a pre ich výučbu praktickej zručnosti 

postačujúce. V tomto ročníku je triednou majsterkou Bc. Monika Varichajová.   

2. ročník 

V 2.D triede odbor cukrár je 11 žiakov. Dochádzka v tejto triede   na odbornom výcviku je 

neuspokojivá žiaci vymeškali spolu 449 hod. z toho  neospravedlnených  32 hod.  

Žiaci sa vyučujú podľa tematických plánov. Ich záujem o prácu je neuspokojivý, aj v tejto triede sú 

žiačky, ktoré nejavia záujem o zvolený odbor a zároveň narušujú morálku triedy.  Naopak sú žiačky, 

ktoré sa oproti minulému roku zlepšili a usilujú sa o zlepšenie svojej zručnosti a nadobúdajú 

 zodpovednosť pri plnením objednávok pre širokú verejnosť. Materiálno – technické vybavenie pre 

výuku  odborného výcviku je na veľmi dobrej úrovni.  

 V tomto ročníku je triednou majsterkou je Bc. Monika Varichajová. 

          3.ročník 

V 3.D.  triede odbor cukrár bolo na začiatku školského roka 11 žiakov, 1žiačka k 3.10.2015 ukončila 

štúdium a jedna žiačka požiadala o prerušenie štúdia. Záujem žiakov o tento odbor je dobrý, ale 

u niektorých je záujem o pracovnú činnosť slabší. Dochádzka žiakov na odbornom výcviku je 

neuspokojivá  spolu vymeškali  938 hodín z toho je 55 hod. neospravedlnených. 

 Žiaci sa podieľajú na pracovnej činnosti, kde využívajú svoje teoretické vedomosti a praktické 

zručnosti. Výučba žiakov sa opiera o tematické plány. Pri výrobe sa dodržujú technologické postupy. 

K ich odbornej zručnosti napomáhajú dobre vybavené  priestory  praktického vyučovania a jej 

technické vybavenie, ktoré sa obohatilo o ďalšie nové zakúpené pomôcky. Žiačky sa podieľajú na 

pracovnom procese  pri plnení objednávok pre širokú verejnosť, kde majú možnosť prejaviť svoju 

nápaditosť, fantáziu a zručnosť. Pri plnení objednávok využívajú aj námety prostredníctvom internetu 

. 

 Svoje praktické zručnosti preukázali  pri príprave výrobkov na výstavku Trh práce, ktorú organizoval 

ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou.   



 V tomto ročníku je triednou majsterkou  Mgr. Eva Nutárová. 

 

 

 

ODBORY spoločného stravovania 

 Študijný odbor čašník – servírka,  

V študijnom odbore čašník, servírka študuje v druhom ročníku 13 študentov s časovou dotáciou 12 

hodín, vo štvrtom ročníku 11 študentov s časovou dotáciou 7 hodín a v nadstavbovom štúdiu 5 

študentov s časovou dotáciou 6 hodín týždenne. 

           Predmet odborný výcvik žiaci študijného odboru vykonávajú v odborných učebniach, 

v priestoroch Oázy, ale aj v zmluvne dohodnutých prevádzkach vo Vranove nad Topľou.  

          V odbore čašník- servírka pripravujeme  študentov pre budúci kvalifikovaný výkon ich profesie. 

Študenti druhého ročníka v prvom polroku školského roka zvládli práce spojené s technikou obsluhy, 

zručnosťami a tak si upevnili vzťah k budúcemu povolaniu pod vedením majsterky odbornej výchovy. 

Študenti štvrtého ročníka nadstavbového štúdia si svoj vzťah k práci prehĺbili a upevnili. 

          Na osvojenie požadovaných praktických zručností a návykov je potrebné vytvoriť pre žiakov 

vhodné podmienky. Tieto sú pre daný odbor vytvorené na požadovanej úrovni. Prevádzky sú 

vybavené klasickým základným zariadením pre obsluhu a v priebehu prvého polroka sa jednotlivé 

učebne modernizovali, dopĺňali rôznymi učebnými pomôckami a  didaktickou technikou. 

 Cieľom odborného výcviku je zvyšovať požiadavky na odbornú úroveň študentov so zameraním na 

moderné trendy v gastronómií, zvyšovať nároky na spoločenské vystupovanie a správanie sa žiakov, 

prehlbovanie komunikačných schopností pri styku s hosťom. Poznatky z modernej gastronómie, ako 

obsluha hostí jednoduchou a vyššou formou, prípravu jedál, prípravu múčnikov, dezertov, miešaných 

nápojov, kávy a taktiež najmodernejšie zariadenia môžu študenti využívať vo všetkých odborných 

učebniach školy, školskej jedálne ale aj v prevádzkach mimo školy. 

Záujem študentov o dané odbory je rôzny. Sú študenti, ktorí sa aktívne zúčastňujú na praktickom 

vyučovaní sú tvoriví, iniciatívni a nevymeškávajú ani jednu hodinu, alebo sa podieľajú na rôznych 

spoločenských podujatiach v Oáze formou dohody. Ide prevažne o študentov druhého a štvrtého 

ročníka ( Orosiová, Habinová, Balintová, Vaňová, Nemešová, Púchyová, Košľabová, Jackaninová). 

Na druhej strane sú študenti, ktorých záujem o zvolený odbor je minimálny a neplnia si ani základné 

povinnosti, vyhýbajú sa praxi z rôznych často krát vymyslených dôvodov.  

Výchovno-vzdelávacie výsledky študenti získavajú odborné vedomosti na odbornom výcviku na 

základe predpísaných vyučovacích osnov rozpracovaných do tematických plánov. Učivo študenti  

zvládajú individuálne, záleží od schopnosti jednotlivcov.  

 Študenti druhého ročníka zvládli zadané úlohy prvého polroku školského roka podľa tematického 

plánu celkom dobre. Študenti dokážu používať správny inventár, zvládnu jednoduché ale aj zložitejšie 

prestieranie nielen na obedy ale aj na spoločenské podujatia. Sú však študenti, ktorí zvládajú úlohy 

s menšími problémami a to hlavne pri predkladaní  jedál pred zrakom hosťa ale aj inými zručnosťami. 

Je to spôsobené slabšou technikou, zručnosťou, trémou pred cudzími ľuďmi a taktiež slabou 



komunikáciou s hosťom. Napriek všetkému, nájdu sa aj takí jednotlivci, ktorí neprejavujú  záujem 

o svoj odbor a len veľmi pomaly nacvičujú zadané úlohy.    

Študenti štvrtého  ročníka zvládajú úlohy podľa tematického plánu oveľa lepšie. Väčšine žiakov 

nerobí problém komunikovať s hosťom, majú estetické cítenie, sú viac samostatní v práci a často krát 

vedia sami zvládnuť malé problémy v styku s hosťom. Aktívne sa zúčastňujú všetkých spoločenských 

podujatí usporadúvaných školou. Od začiatku kalendárneho roka 2016 sme začali s upevňovaním 

praktických zručností na praktické maturitné skúšky. 

                                                  

Kuchár 

1.ročník – 

 počet žiakov v skupine 15, 7dievčat a 8chlapcov, OV vykonávajú v odbornej učebni každý pondelok 

– 6hodín týždenne. 

Žiaci v 1.polroku získavajú základné pracovné, hygienické, odborné návyky a zručnosti . Záujem 

žiakov o daný odbor je rôzny. 

Sú žiaci, ktorí si rýchlo osvojili základné tepelné úpravy pokrmov a už sa pravidelne pod dozorom 

majstra zúčastňujú na príprave pokrmov /príprava polievok, príprava bezmäsitých jedál/. 

K aktívnym žiakov patria: Viktória Cichá, Ema Mária Josipčuková, Juliana Fabianová, Veronika 

Horvátová.... 

Vymeškané hodiny  -  162                 priemer na žiaka – 10,8  

Priemer známok na žiaka – 2,13  

 

3.ročník 

17 žiakov je rozdelených do dvoch skupín na OV                                                               

*Dosahujú výborné výsledky                                                                                                         

*Aktívne sa zapájajú aj realizujú školské akcie  - Brila, Gaži, Ivanko, Kotuľak           

*Samostatne a príkladne pracujú dievčatá – Janočková a Šebová                                                                                  

*Žiaci odmietali pracovať na závode –Staničná-                                                                          

*uzatvorili sme novú zmluvu s reštauráciou – Keltská. 

                                     Počet zameškaných hodín spolu : 835 hodín. Z toho 7 

neospravedlnených Priemerná známka na OV = 2,12. 

 

4.ročník 

– v skupine 16 žiakov  15chlapcov a 1dievča. 

OV vykonávajú v stredu, 7hodín týždenne, striedavo podľa preraďovacieho plánu v odbornej učebni 

a kuchyni Oázy. Časť žiakov vykonáva OV mimo školských priestorov. Sú rozdelení do rôznych 

stravovacích zariadení, kde majú pridelených inštruktorov. 

Výchovno – vzdelávacie výsledky žiaci získavajú na základe vyučovacích osnov. Učivo zvládajú 

individuálne, podľa schopnosti jednotlivcov. Menej náročné tematické celky /Príprava jedál z rýb, 

hydiny, múčne jedlá/ zvládajú bez problémov. Menšie problémy sa vyskytujú pri príprave jedál 

studenej kuchyne. 

Chýba im nápaditosť tvorivosť a pevná vôľa. Žiaci na pracoviskách majú vytvorené dobré podmienky 

pre svoju realizáciu, napriek tomu sú jednotlivci, ktorí majú menšie problémy. 



Pochvalne sa môžem vyjadriť  o žiakoch, ktorí sú aktívni a pravidelne sa zapájajú do školských aj 

mimoškolských akcii /Štefan Zápach, Michal Klapák, Pavol Oľha/. Väčšina žiakov pri príprave 

pokrmov pracuje samostatne. 

Vzhľadom na to , že je to chlapčenská trieda na OV majú dobrú dochádzku a správanie na 

požadovanej úrovni. 

Vymeškané hodiny  - 371                      priemer na žiaka – 23,18 

Priemer známok na žiaka – 2,12 

 

 
 

 

Hostinský                                                   

Predpísané učivo v prvom polroku školského roka zvládli takmer všetci študenti.  

1.ročník 

V prvom ročníku je  časová dotácia 12 hodín týždenne. Predmet odborný výcvik žiaci učebného  

odboru vykonávajú v odbornej učebni  a v školskej jedálni Oáza . Na osvojenie požadovaných 

praktických zručností a návykov sú pre daný odbor vytvorené vhodné podmienky. V tomto školskom 

roku bola učebňa doplnená rôznym čašníckym inventárom. 

  

Väčšina žiakov o daný odbor prejavuje záujem.  

 

Žiačky Mitáčová Kristína  a Bužová Ľubica sú spomedzi všetkých žiakov najaktívnejšie, ich odborné 

vedomosti a praktické zručnosti sú na požadovanej úrovni tak v kuchyni ako aj v obsluhe. 

  Učivo žiaci zvládajú individuálne, záleží od schopnosti jednotlivých žiakov. V mesiaci január žiaci 

už obsluhovali v školskej jedálni Oáza.  

Mitáčová Kristína na OV za prvý polrok nevynechala ani jeden deň praxe.  

 

Priemer známok za prvý polrok školského roka v druhom ročníku je 2,30. 

Priemer na jedného žiaka je 24,1 hodín. 

 

2.ročník   

 

Predmet  odborný výcvik žiaci vykonávajú v priestoroch: 

- odbornej učebne 

- školskej kuchyne    

- u zmluvných partnerov a to: poliklinika Vranov   

Tematické plány pre druhý ročník obsahujú: Jedálne a nápojové lístky, Jednoduchá obsluha, 

Zložitá obsluha, Vyššia forma zložitej obsluhy, Reštaurácie s vyššou úrovňou poskytovaných služieb, 



Príprava jedál z hovädzieho a teľacieho mäsa, Príprava jedál z bravčového a baranieho mäsa, Príprava 

jedál z hydiny, zveriny a rýb, Pivné a strojné zariadenie, pivnice, ... 

  Počas odborného výcviku v priestoroch Oázy sa žiaci podieľajú na príprave obedov, ale aj 

rôznych akcií pre širokú verejnosť a tiež aj pre samotných zamestnancov školy pri rôznych 

príležitostiach. Po rozdelení úloh žiaci samostatne alebo s pomocou majstra a kuchára pracujú na 

príprave jednotlivých pokrmov a taktiež príprave pracoviska pre slávnostné stolovanie.  

   Niektoré témy počas prvého polroka zvládali bez väčších problémov. Mohlo 

to byť aj tým, že niekoľko prvých tém začiatku je vlastne opakovaním z minulého šk. roka. Témy, kde 

s pomocou majstra OV pripravovali rôzne druhy pokrmov im nerobili problémy, problém nastal pri 

témach, kde mali využiť svoju kreativitu a estetické cítenie – príprava slávnostných hostín, kde mali 

skombinovať rôzne, ale vhodné farby na určenú príležitosť, vyzdobiť stôl rôznymi dekoračnými  

materiálmi.  

 Nie sú samostaní v organizačných veciach a pri ich častej neprítomnosti na OV im chýbajú aj 

mnohé zručnosti a to či nosenie tanierov, nosenie podnosov a pohárov. 

  

Obaja sú málo komunikatívni   

 Je potrené vyzdvihnúť aj žiakov, ktorí sa snažia pristupovať k práci počas odb. výcviku 

zodpovedne a to napr: Monika Kurová, Dominika Makulová, Gamrat Michal a Gaži Lukáš, ktorých sú 

zručnosti na požadovanej úrovni, zúčastňujú sa akcií, pracujú samostatne s nepatrným usmernením 

MOV.        

Takmer u všetkých žiakov je veľmi slabá sebamotivácia k získavaniu teoretických vedomostí 

z odborných predmetov a poznatkov z gastronómie a použiť ich v konkrétnej praxi pri príprave 

pokrmov. Tento nezáujem vychádza nielen z ich prístupu na odbornom výcviku, ale často krát aj 

nezáujem zo strany rodiča o jeho študijné výsledky.  

3.ročník 

V treťom ročníku v odbore hostinský študuje 10 žiakov. 

 Predmet  odborný výcvik žiaci vykonávajú v priestoroch: 

- odbornej učebne 

- školskej kuchyne    

- u zmluvných partnerov a to: poliklinika Vranov   

 

    

 Tematické plány pre tretí ročník obsahujú prípravu minútok a studenej kuchyne, slávnostné 

hostiny, cukrársku výrobu, diétne jedlá, regionálnu gastronómiu, skladovanie, ošetrovanie a evidencia 

surovín na úseku skladovacích priestorov, ekonomické činnosti závodu, vykonávanie samostatných 

prác na úseku ubytovacích služieb, príprava a precvičovanie učiva na záverečné skúšky.     

  Počas odborného výcviku v priestoroch Oázy sa žiaci podieľajú na príprave obedov, ale aj 

rôznych akcií pre širokú verejnosť a tiež aj pre samotných zamestnancov školy pri rôznych 

príležitostiach. Po rozdelení úloh žiaci samostatne, alebo s pomocou majstra a kuchára pracujú na 

príprave jednotlivých pokrmov a taktiež príprave pracoviska pre slávnostné stolovanie.  



   Niektoré témy počas prvého polroka zvládali bez väčších problémov. Mohlo 

to byť aj tým, že niekoľko prvých tém začiatku je vlastne opakovaním z minulého šk. roka. Problém 

nastal pri témach, kde mali využiť svoju kreativitu a estetické cítenie – príprava slávnostných hostín, 

kde mali skombinovať rôzne, ale vhodné farby na určenú príležitosť, vyzdobiť stôl rôznymi 

dekoračnými  materiálmi.  

 Nie sú samostatní v organizačných veciach a pri ich častej neprítomnosti na OV im chýbajú aj 

mnohé zručnosti a to či už nosenie podnosov a pohárov ale aj nosenie tanierov. Niektorí žiaci dokážu 

pracovať samostatne napr: Tomáš Šimon, Jánska Adriana, Tarkanič Milan, ostatní potrebujú stále 

napomínanie a usmerňovanie v ich práci. 

     Takmer u všetkých žiakov je veľmi slabá seba motivácia k získavaniu teoretických vedomostí 

z odborných predmetov a poznatkov z gastronómie a použiť ich v konkrétnej praxi pri príprave 

pokrmov. Tento nezáujem vychádza nie len z ich prístupu na odbornom výcviku, ale často krát aj 

nezáujem zo strany rodiča o jeho študijných výsledkoch.  

      Dochádzka :  

Spolu za polrok vymeškali 649hodín, čo je 64,9h. na jedného žiaka. Priemerná známka je: 2,4 

Kuchár –učebný odbor 

Počet žiakov na začiatku školského roka bol 10 a teraz je 9.  Žiaci prejavujú záujem o zvolený odbor. 

Dosahujú primerané výsledky, zručností. Dôkazom bol 1. december 2015. Žiaci nastúpili na OV do 

školskej kuchyne a hneď prvý deň pripravovali obed pre 130 osôb. Svoju prácu zvládli na výbornú..  

Máme aj žiakov, ktorí majú  problémy s dodržiavaním bezpečnosti  pri práci.                                                                                                                   

Počet zameškaných hodín spolu: 222 hodín. Z toho neospravedlnených: 0 hodín .      Priemerná 

známka na OV je 2,00 .   

Spoločné stravovanie – nadstavbové štúdium 

2.ročník 

Študenti nadstavbového štúdia taktiež zvládajú zadané úlohy veľmi dobre. Problém im však robí 

pravidelná dochádzka na odborný výcvik. 

         Pre väčšinu študentov získané poznatky z prvého polroku školského roka sú dostatočnou 

motiváciou k ich ďalšiemu individuálnemu rozvoju. 

 

Kaderník 

Žiaci učebného odboru - kaderník a študijného odboru – vlasová kozmetika, majú  

k dispozícii kadernícku prevádzku, ktorá slúži nielen na ich výchovnovzdelávaciu činnosť, ale 

poskytuje profesionálne  kadernícke služby širokej verejnosti.  

1. ročník  

V tejto skupine je 15 žiakov. Je to veľká skupina  žiakov, s ktorou sa  pracuje náročne. Žiaci 

tohto ročníka potrebujú neustály dozor MOV v pracovných činnostiach, ako aj neustály dozor nad 

disciplínou na pracovisku. Len niektorí žiaci inklinujú k zvolenej profesii. Veľa žiakov je potrebné 

neustále napomínať k tomu, aby svedomito pristupovali k príprave pomôcok a noseniu si oblečenia, 

ktoré sú potrebné k ich činnosti.  MOV nemôžu docieliť u všetkých žiakov ročníka rovnakú učebnú 

činnosť v danom učebnom dni, ktorá prináleží téme v tematickom  pláne a to z dôvodu chýbajúcich 

pomôcok a náradia, ktoré nemajú doteraz zakúpené. A to i napriek tomu, že rodičia boli upovedomení 



o dôležitosti zakúpenia pomôcok a náradia, lebo bez toho nemôžu žiaci napredovať a naberať odborné 

zručnosti v tejto profesii.  Zo strany žiakov je veľký nezáujem . Po zadaní úloh v daný učebný deň, je 

ich práca rýchla, nedôsledná , málo nápaditá, bez akýchkoľvek známok kreativity. Klasifikácia  žiakov 

je odrazom toho, ako sa pripravovali a pracovali počas štúdia. 

2. ročník 2.E 

V tejto skupine je 17 žiakov .  Žiaci tohto ročníka potrebujú neustály dozor MOV v pracovných 

činnostiach , ako aj neustály dozor nad disciplínou na pracovisku. Len niektorí žiaci inklinujú 

k zvolenej profesii. Veľa žiakov je potrebné neustále napomínať k tomu, aby svedomito pristupovali 

k príprave pomôcok a noseniu si oblečenia, ktoré sú potrebné k ich činnosti. Zo strany žiakov je veľký 

nezáujem . Po zadaní úloh v daný učebný deň, je ich práca rýchla , málo nápaditá a neefektná. 

Klasifikácia  žiakov je odrazom toho, ako sa pripravovali a pracovali počas školského roku. 

3. ročník 3.E 

V tejto skupine je 17 žiakov. Žiaci v tomto odbore získali praktické a teoretické vedomosti , ktoré 

môžu aplikovať do praxe . Mali možnosť pracovať s najnovšími technickými prístrojmi a materiálmi 

z aktuálne ponúkaných na trhu . Väčšia časť žiakov 3 . ročníka pracuje pod vedením MOV. Počas 

štúdia v tomto odbore žiaci zvládli všetky pracovné postupy v súlade s tematickým plánom 

a hygienickými a bezpečnostnými predpismi. Žiaci potvrdia svoje nadobudnuté zručnosti záverečnou 

skúškou.                                                                        

 

 

Nadstavbové štúdium vlasová kozmetika 

2.ročník  

Vzhľadom na počet žiakov v skupine, prináša individuálnejší prístup MOV, pozitívne študijné 

výsledky v odbore. Žiaci ovládajú všetky kadernícke zručnosti a návyky na vysokej úrovni.  

 

 

Kozmetik 

 

2.ročník - 

Žiačky druhého ročník sú na Odbornom výcviku disciplinované, majú veľký záujem o kozmetiku. 

Pracujú v odbornej učebni ,ich zručnosť  je primeraná vedomostiam ktoré nadobudli počas tohto 

školského roka. Dievčatá chodia upravené , čisté, nosia si pomôcky potrebné na OV. 

Dochádzka je výborná u 4 žiačok (Bačinská,  Dargajová,  Gumanová,  Majerníková). 

 

3. ročník – počet  žiakov 11, vyučovanie prebieha v učebni kozmetického salónu ale  už aj na  

prevádzke kozmetického salónu. 

                - dochádzka na OV je dobrá, žiačky sú aktívne a disciplinované. 



                - v tomto ročníku je vyučovanie zamerané na odborné kozmetické ošetrenie pleti, masáž 

tváre a dekoltu, kritéria pri posudzovaní pleti, starostlivosť o jednotlivé typy pleti a spôsob ich 

čistenia, kozmetické masky a zábaly. Žiačky pracujú pod dohľadom majsterky OV. Svoje zručnosti 

vykonávajú navzájom medzi sebou a  na zákazníkoch školského kozmetického salóna. Práca žiačok je 

na dobrej úrovni. 

 

 

4. ročník – počet žiakov 15, vyučovanie prebieha v učebni OV a na prevádzke kozmetického 

                   salónu. 

                -  dochádzka na OV je dobrá 

               - žiačky pracujú samostatne a postupne zvládajú aj prácu v salóne 

              - tématické plány odborného výcviku sú zamerané predovšetkým na rôzne druhy masáži, 

úpravu tváre -  make-up, divadelné  líčenie  a základy pedikúry.  Žiačky pracujú samostatne pod 

dohľadom majsteriek OV.  Práca žiačok pri výkone masáži je po odbornej stránke zvládnutá, dievčatá 

však stále musia precvičovať svoju zručnosť. Pri úprave tváre sú žiačky aktívne. Odborná príprava 

žiačok na konci prvého polroka je na dobrej úrovni a žiačky sú spôsobilé pokračovať v štúdiu. 

 

Cieľom odborného výcviku v odbore kozmetik je: 

- využitie teoretických vedomostí v praxi 

- ovládať kompletné ošetrenie tváre i tela 

- práca s prístrojovou technikou 

- zvládať základné druhy líčenia 

- sledovať módne trendy 

- zosúladiť ponuku kozmetických prípravkov s poradenskou službou 

- komunikovať s ľuďmi 

Vybavenie kozmetického salóna a učebne OV  je veľmi dobré a postačujúce k výučbe žiakov  

v odbore Kozmetik. 

 

 

Pri množstve aktivít, ktoré vyplývajú z plánu práce sa MOV venujú aj záujmovým krúžkom. To 

svedčí o hlbšom záujme žiakov a o správnej motivácii vedúcich krúžkov.  

V školskom roku 2015 – 2016 pracuje na úseku PV 7 záujmových krúžkov, v ktorých sa účastní 

131 žiakov a študentov SOŠ. Krúžky vlastne fungujú ako nadstavba odborného výcviku, pričom 

sa žiaci môžu zdokonaľovať v zručnostiach, získavať nové poznatky z daných oblastí. 

 



Tvorivosť – Mgr. Mária Tkáčová –  

Krôčiky k zručnostiam- Mgr. Anna Katinová  

Barmanský krúžok I. a II.: Mgr. Aneta Lešková 

Folklór – Mgr. Mária Tatrayová 

Nechtový design a visáž – Mgr. Zuzana Porvazníková 

Mladí kuchári – Svetlana Pisarčíková 

Gastro krúžok – Bc. Marta Janočková 

 

 V priebehu prvého polroka sa študenti rôznych odborov pod odborným vedením MOV 

zúčastňovali rôznych súťaží v rámci kraja, ale aj v rámci Slovenska a aj s medzinárodnou 

účasťou.: 

október 2015:  Eurocup junior 2015, medzinárodná barmanská súťaž, zlaté pásmo – Roland Regec, 

družstvo, Matúš Demčák – strieborné pásmo, Roland Regec, najlepšia technika, absolútny víťaz – 

2. miesto 

január 6 Master cup 2016, BA,. zlaté pásmo, 4.miesto - Roland Regec, strieborné pásmo – Matúš 

Demčák,  celoslovenská barmanská súťaž , s medzinárodnou účasťou 

Pripravy prebiehajú na :  

Cassovia cup 2016 Košice 

Mladý tvorca Nitra – apríl 2016 

Súťaž zručnosti vo všetkých odboroch  potravinárských a odboroch služieb prebehne v druhom 

polroku šk. roka 2015-2016 v mesiaci marec. 

V závere je potrebné sa poďakovať všetkým pracovníkom OV, ktorí sa na uvedených skutočnostiach 

v predchádzajúcom období podieľali a vyjadriť presvedčenie, že aj v nasledujúcom období bude táto 

snaha pokračovať. 

                                                                                                            Ing. Ľudmila Vagaská 

                                                                                                                zást. riad. pre PV 

Vranov nad Topľou 04. 02. 2016          

OPATRENIA:  1. Pravidelná kontrola študentov a učňov na pracoviskách mimo školy: Z:  Mgr. A. 

Lešková – odbory pre spol. stravovanie   

Mgr. M. Tkáčová – obch. pracovník 

                          2. Pravidelné zadávanie úloh hlavne pre žiakov 1. ročníka 

                           

 



      



 

 


