
ZHODNOTENIE PRÁCE V  1. POLROKU  

 ŠK: ROKU 2016-17 NA  

PRACOVISKÁCH ODBORNÉHO VÝCVIKU. 
 
             Najpodstatnejšou úlohou PV  je nadobúdanie a zvyšovanie úrovne odborných zručností. 

Napĺňa sa dôkladnou prípravou a dodržiavaním zásad PV. Na našej SOŠ je každoročne rozšírená 
o nezanedbateľný podiel na podnikateľskej činnosti školy a zároveň zviditeľňuje školu aj 
reprezentáciou.  

                                              
  Obchodný pracovník 

Cieľom odborného výcviku v odbore obchodný pracovník je pripraviť 
kvalifikovaných pracovníkov, schopných samostatne vykonávať pracovné činnosti v  
obchodnej sfére. Počas OV sa u žiakov prehlbujú a rozvíjajú odborné vedomosti i zručnosti, 
pričom sa kladie dôraz aj na samotný rozvoj osobnosti žiaka.  

Štruktúra učebného dňa sa v jednotlivých ročníkoch prispôsobuje náročnosti 
vyučovacej témy vyplývajúcej z tematického plánu. Praktické vyučovanie je realizované 
v odbornej učebni, počítačovej učebni a v školských bufetoch. Zručnosti a návyky žiaci 
získavajú aj priamo v obchodných zariadeniach, čo im napomáha ľahšie sa zaradiť do 
pracovného života. Žiaci, ktorí majú odborný výcvik v Tescu, dostávajú za produktívnu prácu 
finančnú odmenu. Odmena je poskytnutá žiakom od II. ročníka za každú hodinu vykonanej 
produktívnej práce vo výške 50 % až 100 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy. Pri 
určovaní jej výšky sa zohľadňuje ročník, v ktorom sa žiak nachádza, kvalita jeho práce a 
správanie. 

 

I. ročník  
    Počet žiakov  - 17 z toho 8 chlapcov a 9 dievčat     
Žiaci I. ročníka majú OV nielen v odbornej učebni, ale aj v Tescu, kde môžu uplatňovať 

a rozvíjať už osvojené vedomosti i zručnosti. Pomaly sa adaptujú v prostredí, ktoré je pre nich 
nové.  Žiaci v tomto ročníku sú zo sociálne znevýhodnených rodín, kde sa nekládol dôraz na 
disciplínu a pracovné návyky. V prvých dňoch im bolo potrebné pravidelne pripomínať 
dodržiavanie hygieny a zásad správania sa v prostredí školy i Tesca. Problém majú 
s komunikáciou v slovenskom jazyku, medzi sebou rozprávajú len rómsky, čo vedie k tomu, 
že musia byť neustále napomínaní. Niektorí sú navyše ťažko zvládnuteľní a je problém udržať 
ich  na pracovnej ploche bez toho, aby nepútali pozornosť zákazníkov. Pri usmerňovaní je 
často  nevyhnutné používať aj príkazy a zákazy. Pomalým tempom si vytvárajú  pozitívny 
vzťah k práci a do pracovných činnosti sa zapájajú individuálne podľa svojich schopnosti. 
Úlohy si plnia včas a na postačujúcej úrovni, až na niektoré výnimky. Najlepšie výsledky 
dosahuje Patrik Fako, Milan Kotľár, Rezanková Natália a Marcinová Radovana. Najlepšiu 
dochádzku za I. polrok mali žiaci - Bužová Veronika, Gabor Miroslav, Kotľár Vladimír a 
Vidlička Marián, menovaní žiaci nezameškali na OV ani jednu hodinu. 

Počet zameškaných hodín: 209 hod. ospravedlnených (priemer na žiaka - 12,29 hod.) 
Priemer známok: 2,11 na žiaka 
 
II. ročník   



   
 V tomto ročníku na začiatku škol. roka bolo 18 žiakov,  z toho  14 dievčat a 4 chlapci . 

Na konci 1. polroka je 15 žiakov. Žiaci  Čonková Lucia ,Pohlodková Helena  a  Bužo Ján 
prerušili štúdium.  Praktická príprava na odbornom výcviku začína 1. hodinou preberaním 
nového učiva a formou praktických cvičení  v školských odborných učebniach. Ďalšiu časť 
dňa  žiaci upevňujú praktické zručnosti  priamo v obchodných prevádzkach.   

V mesiaci september  žiaci  sa teoreticky  oboznamovali s bezpečnosťou  a hygienou 
v maloobchode, príslušnými  predpismi  a právnymi normami o ochrane majetku, osobného 
vlastníctva a ochrany spotrebiteľa a ochrane tovaru obalom . Opakovali si predajný proces , 
nácvik komunikácie so zákazníkom vo všetkých formách predaja . Pripomenuli si pokyny 
týkajúce sa vykladania a uloženia  tovaru na zmluvných  prevádzkach. Túto časť opakovania  
všetci žiaci zvládali dobre , nemali problém sa stotožniť z menovanými poznatkami. 

Individuálne vo firmách  žiaci začali pracovať od októbra.  
Žiačky Annamária Horvátová, Erika Horvátová  a  Ivana Dávidová sa najlepšie  

aklimatizovali, prijímali úlohy a pracovali  samostatne, zodpovedne a so záujmom  
v kolektíve  Tesco Vranov. 

 Sú medzi nimi žiaci, ktorí  občas  meškali na OV, predlžovali obedňajšiu  prestávku, 
robili chyby pri zadaných úlohách, nedokončili prácu a rozprávali sa, používali na 
oddeleniach mobilný telefón, ale dokázali väčšiu časť dňa  rešpektovať a  pracovať pod 
vedením inštruktora. Títo žiaci boli klasifikovaní známkou dobrý.  

 Jeden žiak, sa nedokázal aklimatizovať na prevádzke,  nevedel sa sústrediť na zadané 
úlohy pri ktorých robil často veľké chyby. Nové učivo mu robilo problémy  a nevedel 
pracovať  s novými poznatkami . Tento žiak pracuje len stále pod dozorom  MOV alebo 
inštruktora . Hodnotený je za 1. polrok  známkou  dostatočný.   

  
Priemer známok na OV  za žiaka za 1. polrok   v 2.B  triede je 2,73 .  
 Vymeškané hodiny žiakov na OV   
-  ospravedlnené  674 hodín, priemer na žiaka 44,93  
-  neospravedlnené  121 hodín , prieme na žiaka je 8,06. 
 
  

 
III. ročník 

Počet žiakov -   na začiatku 6  - z toho 2 chlapci a 4 dievčatá  
- na konci I. polroka 5 - z toho 2 chlapci a 3 dievčatá Odborný 

výcvik je realizovaný kombinovanou formou. Po úvodnej teoretickej časti, 
ktorá bola prevažne v počítačovej učebni, nadobúdali žiaci praktické 
zručností a návyky individuálne v školských bufetoch, Tescu, Bille a 
Extratechu. V tomto ročníku sú žiaci už samostatnejší a postupne si 
zvykali na  individuálnu formu práce pod vedením inštruktorov 
v obchodných zariadeniach. Občas ešte potrebujú kontrolu a nabádanie 
k práci i plneniu si školských povinnosti. Nesystematický sa pripravujú na 
OV o čom svedčia ich priemerné výsledky v oblasti teoretických 
vedomostí. Správanie bolo bezproblémové. Žiaci sú menej aktívni, málo 



komunikatívni a miestami nerozhodní. Dochádzka bola v prvom polroku 
nepravidelná. Najlepšiu dochádzku mal Le Huu Adrián, ktorý zameškal 
13 hodín. Problém nastáva, keď chýbajú v jeden deň 2 - 3 žiaci, potom sa 
musíme opakovane vrátiť k preberanému učivu a tiež nevieme v ten deň 
zabezpečiť otvorenie všetkých školských bufetom, čo sa v poslednom 
období stáva častejšie. 

Počet zameškaných hodín: 307 hod. ospravedlnených (priemer na žiaka 61,4 hod.) 
Priemer známok: 2,4 na žiaka 

  
 
IV. ročník 
 

   
Počet  žiakov na začiatku školského  roka  bolo 8 , teraz je ich 7. Žiačka  
prerušila štúdium.    

         Metódy, formy a prostriedky vyučovania na odbornom výcviku   stimulujú  rozvoj 
poznávacích schopností žiakov, podporuje  ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 
        Žiaci 4. ročníka samostatne vykonávajú odbornú prax  v obchodných firmách – TESCO, 
s. r. o.,    BILLA s.r.o  , železiarstvo  KAS  plus s.r.o. a v školských bufetoch.  

V tejto triede si  žiaci vytvorili   pozitívny vzťah k manuálnej práci . Menší záujem majú 
o teoretické poznatky.  Na pracovisku robia len čo musia. 

Sú žiaci, ktorí pracujú bez chýb, samostatne zodpovedne, ale bez aktivity. 
Iní pracujú s chybami,  nepripravujú sa pravidelne , často im chýbajú učebné pomôcky, 

používajú počas OV mobilné telefóny, často chýbajú na OV  a nedoplnia si chýbajúce 
teoretické poznatky. Priemer známok  na žiaka za odborný výcvik za 1. polrok  v 4. C triede  
je  2,57. 

Vymeškané hodiny  za 1. polrok  v 4. C triede  je 231 hodín ospravedlnených, priemer 
na žiaka je 33 hodín. 
 

 

CUKRÁR 

I. ročník 

Na začiatku školského roku 15 žiakov.  

Dochádzka na odbornom výcviku je neuspokojivá v tomto polroku vymeškali spolu 438hodín z toho 
30 hod. bolo neospravedlnených. Na jedného žiaka v priemere vychádza 29,2 hod. Priemerná známka 
je 2,33. Aj v tomto ročníku sú žiačky ktoré  pracujú usilovne a samostatne,   sú to tieto žiačky Timea 
Obšutová, Adriana Šoganičová, Alena Kotľarová a Diana Giňová. Sú tu aj žiačky  ktoré nejavia záujem 
o zvolený odbor.  Pod vedením majstra odborného výcviku sa žiaci podieľajú na plnení objednávok 
pre širokú verejnosť, pričom získavajú  potrebné vedomosti a zručnosti. Vybavenie pomôcok pre 
prvákov  na odbornom výcviku je dostačujúci a pre ich výučbu praktickej zručnosti postačujúci. 
V tomto ročníku je triednou majsterkou Mgr. Eva Nutárová 

 



II. ročník 

V 2.D triede odbor cukrár bolo na začiatku školského roku 10 žiakov ku dnešnému dňu je 9 žiakov. 
Dochádzka v tejto triede   na odbornom výcviku je neuspokojivá žiaci vymeškali spolu 630 hod. z toho  
neospravedlnených  255 hod. V priemere na jedného žiaka je to 63 hod.  Priemerná známka 2,95. 

Žiaci sa vyučujú podľa tematických plánov. Ich záujem o prácu je neuspokojivý, aj v tejto triede sú 
žiačky, ktoré nejavia záujem o zvolený odbor. Naopak sú žiačky, Katarína Bačiková, Katarína 
Nováková a Erika Červeňáková, ktorá má individuálne štúdium sa oproti minulému roku zlepšili a 
usilujú sa aj o zlepšenie svojích zručnosti a nadobúdajú  zodpovednosť pri plnením objednávok pre 
širokú verejnosť No najviac nás prekvapila žiačka Katarína Bačíková,u ktorej nastal obrovský obrat 
smerom k lepšiemu. Žiačka začala pracovať samostatne aj komunikovať s okolím.   

Materiálno – technické vybavenie pre výuku  odborného výcviku je na veľmi dobrej úrovni.  

Žiaci mali možnosť preukázať svoje zručnosti pri príležitosti  DOD , ktorú organizovala škola na ktorej 
študujú. 

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

III.ročník 

V 3.D.  triede odbor cukrár bolo na začiatku školského roka 11 žiakov, 1žiačka bola podmienečne  
vylúčená z dôvodu porušenia podmienky, ktorá jej bola udelená v prvom štvrťroku.. Záujem 
niektorých žiakov o tento odbor je na veľmi nízkej úrovni. Aj napriek tomu , že sa chýlia ku koncu ich 
štúdia a získania výučného listu ich snaha ku pracovnej činnosti je bez náznakov akejkoľvek snahy 
upevniť si svoje odborné a praktické znalosti a zručnosti. No sú tu aj žiaci, ktorí aj napriek svojmu  
zdravotnému stavu, sa snažia podať čo najlepšie výkony a výsledky, ako v teoretickej tak aj praktickej 
časti vyučovacieho procesu. Menovite ide o týchto žiakov Ivetka Tuššaiová, Nikola Činčárová, Jozef 
Lenič  a Agáta Puľová. 

 Dochádzka žiakov na odbornom výcviku je 453 hodín z toho je 63 hod. neospravedlnených. 
V priemere na jedného žiaka je to 41,18 hod. Priemerná známka 2,73. 

 Žiaci sa pod vedením majsterky odbornej výchovy podieľajú na pracovnej činnosti pre širokú 
verejnosť na základe plnenia objednávok, kde majú možnosť využiť svoje teoretické vedomosti 
a praktické zručnosti. Výučba žiakov sa opiera o tematické plány. Pri výrobe sa dodržujú 
technologické postupy a hygienické zásady. K ich odbornej zručnosti napomáhajú dobre vybavené  
priestory  praktického vyučovania a jej technické vybavenie. Pri plnení objednávok využívajú aj 
námety prostredníctvom internetu . 

 V tomto ročníku je triednou majsterkou  Bc. Monika Varichajová 

 

 

 

 



ODBORY spoločného stravovania 

 Študijný odbor čašník – servírka,  
V študijnom odbore čašník, servírka študuje v treťom ročníku 12 študentov s časovou dotáciou 13 
hodín týždenne a v učebnom odbore hostinský 13 žiakov s časovou dotáciou 12 hodín týždenne. 

           Predmet odborný výcvik žiaci študijného a učebného  odboru vykonávajú v odborných 
učebniach, v priestoroch Oázy, ale aj v zmluvne dohodnutých prevádzkach vo Vranove nad Topľou.  

          V týchto odboroch  pripravujeme  žiakov pre budúci kvalifikovaný výkon ich profesie ako čašník, 
kuchár. Študenti tretieho  ročníka v prvom polroku školského roka zvládli práce spojené s technikou 
obsluhy, zručnosťami - flambovanie a tak si upevnili vzťah k budúcemu povolaniu pod vedením 
majsterky odbornej výchovy. Žiaci prvého ročníka odboru hostinský si začali osvojovať nové pojmy, 
oboznámili sa s inventárom na úseku obsluhy a kuchyne. Nadobudli určité zručnosti ako nosenie 
tácni, pohárov, tanierov a pomaly sa začleňujú do obsluhy v školskej jedálni ako aj pomocným 
prácam v kuchyni. 

          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, aj kuchyňu  a v priebehu prvého polroka sa 
jednotlivé učebne modernizovali, dopĺňali rôznymi učebnými pomôckami. 

 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, ktorý sa aktívne zúčastňujú na praktickom 
vyučovaní sú tvorivý, iniciatívny a nevymeškávajú ani jednu hodinu, alebo sa podieľajú na rôznych 
spoločenských podujatiach v Oáze formou dohody. Ide prevažne o študentov tretieho  ročníka. 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 tretieho  ročníka zvládli zadané úlohy prvého polroku školského roka podľa tematického 
plánu celkom dobre. Študenti  používajú správny inventár, zvládnu jednoduché aj zložitejšie 
prestieranie nielen na obedy ale aj na spoločenské podujatia v škole aj mimo nej. 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 ( Paková, D., Orpsiová, K., Habinová, V., 
Balintová, A., Barillová, K., Senková, K., Majerníková, K./. 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.    

                                                  

Kuchár- 4.ročný odbor 

V študijnom a učebnom odbore kuchár sa žiaci pripravujú na svoje budúce povolanie. 
Nadobúdajú všeobecno - vzdelávací základ s odbornými a praktickými zručnosťami. 
Cieľom odborného výcviku je zvyšovať požiadavky na odbornú úroveň žiakov so zameraním 
na moderné trendy v gastronómii, zvyšovať nároky na spoločenské vystupovanie a správanie 
sa žiakov. 
Odborný výcvik sa realizuje podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov a rozpracovaných 
tematických plánov. 
 
II. ročník 
 
počet žiakov 14  
Žiaci sú rozdelení do dvoch skupín a striedavo vykonávajú OV v odbornej učebni a školskej 
kuchyni v Oáze. 
Počas OV v kuchyni sa podieľajú na príprave pokrmov pre školských zamestnancov. Po 
rozdelení úloh pracujú samostatne, alebo za pomoci majstra. 
Učivo a prácu v kuchyni zvládajú individuálne, záleží od náročnosti a schopnosti 
jednotlivcov. Vyskytli sa menšie problémy pri príprave múčnych jedál a omáčok. 
Medzi aktívne, bezproblémové a s výborným prospechom patria žiačky – Ema Mária 
Josipčuková a Viktória Cichá. Juliana Fabianová a Radka Tirpaková sú pracovité a ochotne 
pomáhajú pri príprave pokrmov na rôznych školských akciách. Nájdu sa aj takí žiaci, ktorí sa 
veľmi ťažko adaptujú na povolanie kuchára. Sú málo aktívni a potrebujú sústavnú pomoc 
a usmernenie zo strany majstra. Správanie žiakov na OV je primerané, dochádzka dobrá. 
Priemer známok na žiaka: 1,86 
 
IV. ročník 
 
počet žiakov 16  
Žiaci sú rozdelení do dvoch skupín, ktorí každú stredu striedavo vykonávajú OV v odbornej 
učebni a školskej kuchyni s časovou dotáciou 7 hodín. Tematické plány pre IV. ročník 
obsahujú prípravu minútkových pokrmov, prípravu jedál studenej kuchyne, prípravu jedál 
v konvektomatoch.... 
Počas OV v školskej kuchyni sa žiaci podieľajú na príprave pokrmov pre zamestnancov aj 
širokú verejnosť. Po rozdelení úloh pracujú takmer samostatne. Menšie problémy sa vyskytli 
u jednotlivcov pri príprave jedál cudzích kuchýň. Záujem žiakov o zvolený odbor je rôzny. 
Mohla by som ich rozdeliť do troch skupín: 
1. aktívne, bezproblémové žiačky s dobrou dochádzkou a správaním – Jana Janočková, Lenka 
Šebová, Katarína Kužmová a žiak Marián Ivanko 



2. do druhej skupiny patria žiaci, ktorých záujem o zvolený odbor je minimálny, vyhýbajú sa 
OV. 
3. tretiu skupinu tvoria žiaci, ktorí na OV pracujú samostatne, ale často majú nevhodné 
správanie a veľmi ovplyvňujú dochádzku na OV. 
Priemer známok na žiaka: 2,06 

 
 
 

 
Hostinský     

I. ročník                                               

Žiaci učebného odboru hostinský  taktiež zvládajú zadané úlohy celkom  dobre. Väčšina žiakov 
zvládla nosenie tanierov, pohárov, tácni aj jednoduché prestieranie. Taktiež základné úkony spojené 
s kuchyňou ( Fedorová Alžbeta, Gerová Kristína, Pavúčková Juliana, Bačová Erica/.  No nájdu sa aj takí 
ktorí neprejavujú záujem o čašnícke ani kuchárske remeslo .  Niektorým jednotlivcom však robí 
problém aj nepravidelná dochádzka na odborný výcvik. 

         Pre väčšinu študentov získané poznatky z prvého polroku školského roka sú dostatočnou 
motiváciou k ich ďalšiemu individuálnemu rozvoju. 

II. ročník 

V druhom ročníku v odbore hostinský začalo študovať 6 žiakov.  

Predmet  odborný výcvik žiaci vykonávajú v priestoroch: 

- odbornej učebne 

- školskej kuchyne    

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 samostatní v organizačných veciach a pri ich častej neprítomnosti na OV im 
chýbajú aj mnohé zručnosti a to či nosenie tanierov, nosenie podnosov a pohárov. 

   

 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.  

III. ročník 

V treťom ročníku v odbore hostinský začalo študovať 15 žiakov. 

Predmet  odborný výcvik žiaci vykonávajú v priestoroch: 

- odbornej učebne 

- školskej kuchyne    

   

 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.  

 Témy počas druhého  polroka zvládali s mnohými nedostatkami. Problém nastal pri 
témach, kde mali využiť svoje vedomosti z oblasti matematiky t.j. témy normovanie, 
kalkulácie, zúčtovanie. Nie sú samostatní v organizačných veciach a pri ich častej 
neprítomnosti na OV im chýbajú aj mnohé zručnosti a vedomosti či už v oblasti diétneho 
stravovania a vegetariánskej stravy, chýbajú im aj mnohé zručnosti a to či už nosenie 
podnosov a pohárov ale aj nosenie tanierov. Niektorí žiaci dokážu pracovať samostatne napr: 
Gamrat Michal, Kurová Monika, Makulová Dominika, Šimková Veronika. Ostatní potrebujú 
stále napomínanie a usmerňovanie v ich práci.  

     U všetkých ostatných 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.  

   

   

Kuchár –učebný odbor 

I. ročník 

1.C učebný odbor kuchár – počet žiakov 6 
Odborný výcvik vykonávajú pondelok a utorok, hodinová dotácia 12 hodín týždenne. Žiaci po 
zacvičení v odborných učebniach, získaní základných pracovných, hygienických a odborných 
návykov a zručnosti pri príprave príloh, šalátov, polievok...., začínajú vykonávať prax 
v školskej kuchyni v Oáze. 
Veľmi aktívne do rôznych pracovných činnosti sa zapájajú Samuel Bačik a Dávid Paľko.  
Správanie žiakov je na požadovanej úrovni. 
Vymeškané hodiny na OV  282, priemer na žiaka 47 
Priemer známok:  2,16 
 
II. ročník 

Žiaci pracovali 1. polrok v školskej kuchyni Oáza. Tiež v kuchyni na poliklinike.Pridelenú 
prácu zvládli veľmi dobre. Často zostali na OV dlhšie, aby pomohli zabezpečiť objednávku 
 za NV. Svoje špeciality ponúkali na DOD  - Karchňáková a Cibrík. Žiačka Vaňová mala 
100% dochádzku na OV. Žiaci zameškali na OV spolu 462 hodín. 
 
 

Spoločné stravovanie – nadstavbové štúdium 
I.ročník 

       V nadstavbovom štúdiu  sa pripravujú žiaci na svoje budúce povolanie. Žiaci získavajú, 
 rozvíjajú a upevňujú získané odborné vedomosti a praktické zručnosti podľa predpísaných 
vyučovacích osnov. 

      V prvom ročníku je  časová dotácia 6 hodín týždenne. Predmet odborný výcvik žiaci  
vykonávajú v odbornej učebni Marína a v školskej jedálni Oáza . Na osvojenie požadovaných 
praktických zručností a návykov sú pre daný odbor vytvorené vhodné podmienky.    

V nadstavbovom štúdiu sú piati žiaci v dennom štúdiu a 7 žiakov má individuálny študijný 
plán.  Žiaci, ktorí majú individuálne štúdium o odbornú prax neprejavujú záujem. Svedčí 
o tom aj fakt, že len dvaja žiaci sa zúčastnili komisionálnych skúšok a to Marek Jurčo 
a Rudolf Novický. Ostatní sa komisionálnych skúšok nezúčastnili a boli klasifikovaní 
nedostatočnou.   



       Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaci získavajú podľa predpísaných vyučovacích osnov 
rozpracovaných do tematických plánov. Učivo žiaci zvládajú individuálne, záleží od 
schopnosti jednotlivých žiakov.  

      Dochádzka u žiakov ktorí majú denne štúdium je dobrá. Pravidelné prichádzajú na 
odbornú prax. Žiačka Michaela Kuncová  nevynechala ešte ani jednu hodinu. 

Priemer známok za prvý polrok školského roka v druhom ročníku je 2,9. 

 

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   
 

Žiaci učebného odboru sa v prvom roku štúdia naučia základy z kaderníckej profesie.  Pod 
odborným dohľadom  MOV pracujú na osvojovaní si základných vedomostí a zručností, ktoré 
aplikujú pri jednotlivých krokoch v praktických činnostiach. Z doterajších nadobudnutých 
vedomostí vedia, prakticky zvládnuť činnosti ako sú : umývanie vlasov, masáž hlavy, vodová 
ondulácia, ondulácia železom. Tieto činnosti aplikujú do praxe pri práci s klientelou - pri 
jednotlivých pracovných úkonoch v školskom kaderníckom salóne a tak nadobúdajú a zdokonaľujú 
svoju zručnosť.  V posledných dňoch začínajú so základmi strihania vlasov. Sú svedomití, inklinujú 
k zvolenej profesii, pozorne vnímajú pokyny MOV, dodržiavajú pravidlá BOZP.  

 
 
 

2. ročník   
 

Žiaci učebného odboru sa v druhom roku štúdia naučia nové poznatky.  Opakovaním 
učiva z predchádzajúceho ročníka  zdokonaľujú základy z kaderníckej profesie.  Zvládnu základy 
starostlivosti o vlasy ako sú umývanie a regenerácia, samostatnejšie zvládajú činnosti natáčania 
vlasov ako aj strihania. Všetko pod odborným dohľadom MOV. Tieto činnosti aplikujú do praxe pri 
práci s klientelou - pri jednotlivých pracovných úkonoch v školskom kaderníckom salóne.  Sú málo 
disciplinovaní čo sa týka dochádzky a prípravy oblečenia a pomôcok na učebný deň.  

V ročníku máme aj talentovanú žiačku Katarínu Hrivňákovú, ktorá vyniká z priemeru 
svojím zodpovedným prístupom k povinnostiam ktoré jej vyplývajú zo samotného štúdia  učebného 
odboru kaderník – je samostatná,  tvorivá, aktívna pri práci. 

 
 
 
 
 



3. ročník   
 

Žiaci učebného odboru sa v treťom roku štúdia naučia  ovládať nové a  technicky 
náročnejšie vedomosti a zručnosti.  Opakovaním učiva z predchádzajúcich ročníkov  zdokonaľujú 
základy z kaderníckej profesie. Ovládajú základy starostlivosti o vlasy ako sú umývanie, 
poradenská služba,  regenerácia.  Samostatne, ale s dôrazom na individualitu každého  žiaka -  
zvládajú jednotlivé pracovné úkony a pracovné operácie pod vedením MOV. Tieto činnosti aplikujú 
do praxe pri práci s klientelou - pri jednotlivých pracovných úkonoch v školskom kaderníckom 
salóne.  Sú málo disciplinovaní čo sa týka dochádzky a prípravy oblečenia,  pomôcok a náradia na 
učebný deň – tu sa vyžaduje zvýšená a neustále sa opakujúca pozornosť zo strany MOV, inak sa 
snaha a  záujem žiakov o povinnosti z toho vyplývajúce minie účinku. 

Nadstavbové štúdium vlasová kozmetika 

 
1. ročník   
 
Žiaci študijného odboru vlasová kozmetika, si v prvom roku štúdia zopakujú vedomosti 

a zručnosti z predchádzajúcich troch rokov štúdia,  z učebného odboru kaderník . Opakovaním 
učiva z predchádzajúcich ročníkov  zdokonaľujú základy z kaderníckej profesie a dopĺňajú ich 
o nové rozširujúce poznatky. Sú disciplinovaní a na odbornú prax sa pripravujú zodpovedne, 
odborne pristupujú k činnostiam a požiadavkám  pri práci v kaderníckom salóne pod dohľadom 
MOV. 

 
Kozmetik 
 

I. ročník 

Žiačky prvého ročníka sú na Odbornom výcviku disciplinované, majú veľký záujem 
o kozmetiku. 

Učia sa a pracujú v odbornej učebni ,ich zručnosť  je primeraná vedomostiam ktoré 
nadobudli počas tohto pre nich  prvého školského polroka. Dievčatá chodia upravené , čisté, 
nosia si pomôcky potrebné na OV. 

Dochádzka je  u žiačok  dobrá. 

III. ročník 

V študijnom odbore kozmetik žiačky pracovali podľa  tematického plánu. Získali vedomosti 
o rôznych druhov masáži, hygienické zásady a techniku rozdelenia kozmetickej masáže.                                                                   

Učili sme sa samostatne a tvorivo aplikovať teoretické vedomosti v praxi, ovládať kompletné 
kozmetické ošetrenie tváre, dekoltu, rúk, manuálne aj s prístrojovou technikou. Žiačky boli 
vedené k citlivému prístupu k zákazníkom a taktnej komunikácii s ľuďmi. Získavali vedomosti  
o poskytnutí poradenskej služby, organizovaní a riadení prevádzky o diagnostike pleti 



a určenie vhodného spôsobu ošetrenia .Zároveň získavali schopnosť orientovať sa na trhu 
s kozmetickými prípravkami a pomôckami.   Najlepšia žiačka Martina Bačinská.  Priemerná 
známka 1,6 za skupinu. Dochádzka žiačok bola 175h ospravedlnených. Je to 35h/ž. 

 

 IV. ročník 

Žiačky štvrtého ročníka sú na odbornom výcviku disciplinované, majú záujem o kozmetiku.  

Dievčatá ovládajú všetky úkony, ktoré vykonávajú  v odbornej učebni, ale aj na prevádzke 
kozmetiky pod dohľadom majsteriek. Žiačky si postupne opakujú učivo a pripravujú sa na 
maturitnú skúšku.  Dievčatá chodia upravené, čisté, nosia si pomôcky na OV.  

Dochádzka je u 11 žiačok dobrá. 

 
 
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.  
Na úseku PV v školskom roku 2016/2017 pracuje 7 krúžkov, v ktorých je  organizovaných  99 
žiakov. Krúžky vlastne fungujú ako nadstavba odborného výcviku, pričom sa žiaci môžu 
zdokonaľovať v zručnostiach, získavať nové poznatky z daných oblastí. 
 

 

 



 Zoznam krúžkov: 

 

P.č. Meno ved. krúžku Názov krúžku Počet žiakov 

1. Mgr. Aneta Lešková Barmanský krúžok  29 

2. Mgr. Mária Tkáčová Tvorivosť 11 

3. Mgr. Anna Katinová Krôčiky k zručnostiam 15 

4. Mgr. Mária Tatrayová Rómsky folklór 16 

5.   Bc. Dana Breznická Nechtový design a vizáž 11 

6.   Bc. Marta Janočková Gastro krúžok   9 

7.         Svetlana Pisarčíková Mladí kuchári   8 

 

 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 2016:  Eurocup junior 2016, medzinárodná barmanská súťaž  - Dominika Paková a Kristína 
Orosiová. Obe študentky sa umiestnili v bronzovom pásme. A  v kategórií družstiev skončili taktiež na 
bronzovej  priečke  

január 2017 Master cup 2017, BA,. zlaté pásmo Dominika Paková, strieborné pásmo – Kristínka 
Orosiová,  celoslovenská barmanská súťaž , s medzinárodnou účasťou 

Pripravy prebiehajú na :  

Cassovia cup 2017 Košice 

Mladý tvorca Nitra – apríl 2017 

Súťaž zručnosti vo všetkých odboroch  potravinárských a odboroch služieb prebehne v druhom 
polroku šk. roka 2016-2017 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 14. 02. 2017          



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. ročnika 
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