SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2018/2019

-

Názov školy:
Stredná odborná škola obchodu a služieb

-

Adresa školy:
918 54 Trnava, Lomonosovova 2797/6

-

Telefónne a faxové čísla:
033/5521 109 – ústredňa
033/5552 636 – riaditeľka

-

Elektronická adresa:
sulkova.darina@zupa-tt.sk
milenadobrovodska07@gmail.com
biskorovajna@ttx-net.sk

-

Zriaďovateľ:
Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
P.O.BOX 128
917 01 Trnava

-

PaedDr. Darina Šulková – riaditeľka
Ing. Ervín Kovalčík – zástupca riaditeľky pre odborný výcvik
PaedDr. Milena Dobrovodská – zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie
Ing. Martina Jankovičová – koordinátorka duálneho vzdelávania
Ing. Daniela Belányiová – ekonómka

-

Rada školy má 11 členov:
Ing. Mária Regmundová – predseda
Členovia
3 zástupcovia rodičov
2 pedagogickí pracovníci
1 nepedagogický pracovník
3 zástupcovia samosprávneho kraja
1 zástupca mesta
1 zástupca žiakov
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b) Počty žiakov pripravujúcich sa v SOŠ v školskom roku 2019/2020

P.
Č.

Číslo a názov
študijného, učebného odboru

Dĺžka
štúdi
a

1.
2.

6362 M kozmetička a vizážistka
6405 K pracovník marketingu –cest.ruch
6444 K čašník,servírka
6445 K kuchár
6425 K kaderník-vizážista
3355 H stolár
3661 H murár
3678 H inštalatér
6444 H čašník,servírka
6445 H kuchár
6456 H kaderník
2977 H cukrár kuchár
Elokované pracovisko:
3355 H stolár
6445 H kuchár

SPOLU:
Nadstavbové štúdium
1. 3659 L stavebníctvo
2. 6421 L spoločné stravovanie
3. 6426 L vlasová kozmetika
4.

6403 L podnikanie v remeslách
a službách – exter.

SPOLU NŠ :
Počet všetkých žiakov v SOŠ spolu:
Počet tried: 26
c) netýka sa strednej školy
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Spolu

4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
4

1. roč. 2.roč
.
19
9
19
19
5
7
4
3
11
8
7
8
8
12
9
6
8
8
11
11
14
16

3.roč. 4.ro 5.roč.
č.
19
15
9
19
5
7
5
2
13
5
2
9
17

62
66
12
19
11
20
10
33
20
18
31
47

3
3

11
14

7
10

4
10

22
34

141

123

100

41

405

2
2
2

17
6

6
12
3

-

-

6
29
9

3

11

4

7

34
175

25
148

7
107

Denné štúdium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Počty žiakov podľa ročníkov

22

41

66
471

d) Počet prijatých žiakov do 1.ročníka – prijímacie konanie k 30.06.2019
P.č.

Učebné a študijné odbory

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2977 H cukrár kuchár
3355 H stolár
3651 H murár
3678 H inštalatér
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
6456 H kaderník
6362 M kozmetička a vizážistka
6405 K PMG
6444 K čašník, servírka
6445 K kuchár
3355 H stolár – elokovaná trieda
6445 H kuchár – elokovaná trieda
6425 K kaderník-vizážista

1.
2.
3.

SPOLU
Nadstavbové štúdium, PMŠ:
3659 L stavebníctvo
6421 L spoločné stravovanie
6426 L vlasová kozmetika
Externá forma štúdia:
6403 L podnikanie v remeslách

4.

e)

počet
prihlásených
18
16
4
9
7
14
21
48
34
6
16
13
16
28
250

počet
úspešných
18
16
4
9
7
14
21
42
27
6
7
11
14
21
217

počet
prijatých
13
8
0
7
6
7
11
17
17
6
3
11
14
11
131

3
16
7

3
16
7

0
15
6

11

11

10

Výsledky hodnotenia koncoročnej klasifikácie
PsV

PVD

P

N

Neklas.

Učebné odbory
1.roč
2.roč
3.roč

3
2
2

4
9
7

53
32
33

7
6
4

4
2
0

Študijné odbory
1.roč
2.roč
3.roč
4.roč

7
1
4
0

8
3
4
1

38
42
24
19

4
9
9
1

1
2
3
0

Údaje o konkrétnych predmetoch poskytuje ASC agenda, nakoľko máme veľký
počet odborov. Ide o výrazne veľký počet údajov.
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f ) Zoznam učebných a študijných odborov, v ktorých škola zabezpečuje výchovu
a vzdelávanie

Kód odboru
2964 H
2977 H
3355 H
3661 H
3678 H
6444 H
6445 H
6456 H
6362 M
6405 K
6425 K
6444 K
6445 K
3355 H
6445 H
3659 L
6421 L
6426 L
6403 L

-

-

-

-

Názov odboru
cukrár
cukrár kuchár
stolár
murár
inštalatér
čašník, servírka
kuchár
kaderník
kozmetička a vizážistka
pracovník marketingu
kaderník-vizážista
čašník, servírka
kuchár
stolár – elokovaná trieda
kuchár – elokovaná trieda
stavebníctvo
spoločné stravovanie
vlasová kozmetika
podnikanie v remeslách a
službách

Učebná osnova
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS
Školský vzdelávací program SOŠ OaS

vyučujúci odborných predmetov Ing. Ustaníková, Ing. Vagovič, pracujú v odborných
komisiách pri ŠIOV-e, ktoré sa zaoberajú zostavovaním nových učebných osnov
a tvorby nových učebných dokumentov
vyučujúca odborných predmetov Mgr. Birčáková pracuje v odbornej komisii pri ŠIOVe na tvorbu normatívov
škola spolupracuje s MC v Bratislave pri organizovaní firemných dní pre žiakov
i učiteľov odborných predmetov za účelom získavania poznatkov v oblasti používania
nových materiálov a technológií v stavebníctve, gastro odboroch, ako i v kaderníckych
a kozmetických službách
škola spolupracuje so Živnostenskou komorou, Republikovou úniou zamestnávateľov
spolupracujeme s renomovanými kaderníckymi a kozmetickými firmami pri
organizovaní predvádzacích akcií v používaní nových trendov v kaderníctve
a kozmetike
spolupracujeme s cestovnými kanceláriami za účelom naplnenia učebných osnov
predmetu OVY v študijnom odbore pracovník marketingu
pravidelne organizujeme Deň otvorených dverí a Deň remesiel pre žiakov ZŠ
spolupracujeme s DD – navštevujeme deti s kultúrnym programom a s vlastnoručne
zhotovenými darčekmi pri rôznych príležitostiach.
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-

spolupracujeme s domovom dôchodcov – navštevujeme seniorov s kultúrnym
programom, poskytujeme im kadernícke a kozmetické služby pri rôznych
príležitostiach.

g) Počet zamestnancov:
pedagogickí zamestnanci:
kvalifikovaní:
nekvalifikovaní:
doplňujú si kvalifikáciu:
forma vzdelávania:
pedagogické štúdium:
počet nepedagogických zamestnancov:
plnenie kvalifikačného predpokladu:

101
57
56
1
0
42
98,3 %

h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov:
kreditové vzdelávanie:
- Mgr. Bibiana Benková – inovačné štúdium - 18.3.2019, 27.3.2019,
- Mgr. Lýdia Birčáková – aktualizačné
2.5.2019,18.3.2019,18.4.2019,27.4.2019,.10.6.2019, 11.6.2019,
- PaedDr. Milena Dobrovodská – aktualizačné – 10.6.2019,
- Mgr. Sylvia Dudášová – 2. atestácia – 15.5.2019,aktualizačné- 12.3.2019, 1.5.2019,
15.5.2019,10.6.2019
- Ing. Renata Fintorová – aktualizačné – 22.6.2019, 22.6.2019, 26.6.2019, 29.6.2019,
- Ing. Marianna Katreniaková – aktualizačné – 19.3.2019, 19.4.2019, 28.4.2019,
10.6.2019, inovačné – 26.4.2019,
- Ing. Renáta Macíková – aktualizačné – 2.5.2019, 20.6.2019, 10.6.2019, 23.6.2019,
30.6.2019,
- MVDr. Eva Mrvová – aktualizačné – 26.2.2019, 20.3.2019, 30.5.2019, 10.6.2019,
24.6.2019,
- Mgr. Lýdia Sprušanská – aktualizačné – 30.4.2019, 19.4.2019, 25.4.2019, 29.5.2019
- PaedDr. Darina Šulková – aktualizačné – 10.6.2019, funkčné inovačné – 12.6.2019
i/ Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Aktivity školy:
Žiaci mali možnosť pracovať vo viacerých krúžkoch (fotokrúžok, krúžky mladých
stolárov, mladých kuchárov, cukrárov, vizážistiek, kaderníkov, barmanský krúžok, krúžok
tvorivého písania, výtvarný krúžok, zdravej výživy, školský časopis, počítačový krúžok,
športové krúžky – volejbal, futbal, stolný tenis, konverzácie v cudzích jazykoch, ekologický
krúžok, krúžok aranžovania, carwing, ekonomický krúžok, výchovné krúžky triedneho
učiteľa), prácami ktorých sa prezentovali na rôznych akciách poriadaných školou – Deň
otvorených dverí, Deň študentstva, Vianočná besiedka, Valentínsky deň ako i na akciách
mimo školy, Deň remesiel na ZŠ v Trstíne, workshop na ZŠ v Trnave, členovia športových
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krúžkov, krúžkov z oblasti služieb – (kaderníctvo, kozmetika, gastro), výtvarného krúžku ako
i fotokrúžku sa zúčastnili viacerých súťaží.
Na škole úspešne pracuje výtvarný krúžok, ako i krúžok tvorivého písania, ktorého
členovia sa svojimi prácami zapájajú do rôznych literárnych súťaží. Svojimi prácami
prispievali i do školského časopisu a relácií školského rozhlasu. V minulom školskom roku
prebehli školské kolá matematickej olympiády, olympiády v anglickom a nemeckom jazyku,
súťaž v tvorbe www stránok, súťaž v tvorbe najoriginálnejšieho plagátu, vizitky, násteniek,
v riešení sudoku, v tvorbe účesov, líčenia, ako i v prípravách tabúľ pre rôzne príležitosti.
V dňoch 6.–7.9.2018 sa na našej škole konal dvojdňový kurz carvingu (vyrezávania do
ovocia a zeleniny). Kurzu sa zúčastnili prevažne žiaci II. ročníka odboru cukrár kuchár, ktorí
sa za dva náročné dni naučili vyrezať krásne vzory do jabĺk a manga. Na výbornú zvládli aj
ružu do kalerábu, či nádherných motýľov do vodného melónu. Kurz viedol dlhoročný
odborník na carving, pán Luděk Procházka z Českej republiky. Žiaci majú možnosť
zdokonaľovať svoje zručnosti aj ďalej v krúžku carvingu.
7.9.2018 sa žiačky IV. ročníka študijný odbor kozmetička vizážistka zúčastnili
odbornej exkurzie v salóne COCO CARE
Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej
životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so
zrakovým postihnutím. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Do 18.
ročníka verejnej zbierky sa zapojila aj naša škola tým, že žiaci a zamestnanci prispeli na jej
konto.
Posledný týždeň v septembri si školy pripomínajú Svetový deň mlieka v školách.
Aktivity na tento deň v našej škole pripravili žiaci študijného odboru pracovník marketingu.
Pri tejto príležitosti sme pripravili prezentáciu o mlieku a ochutnávku mlieka a mliečnych
výrobkov. V školskom rozhlase sme pre spolužiakov prečítali príspevok o mlieku a potrebe
konzumácie mliečnych produktov pre ľudský organizmus a pozvali sme ich na ochutnávku
mlieka a mliečnych produktov. Ochutnávka bola prístupná pre celú školu cez desiatovú
prestávku a pozostávala z viacerých druhov mliek, ako napríklad sójové, bezlaktózové,
čerstvé a rôzne ochutené druhy mliečnych produktov.
Žiačky našej školy sa 27.9.2018 zapojili do školskej súťaže v cezpoľnom behu, ktorá
sa konala v areáli AŠK Slávia Trnava. Vyskúšali si svoje vytrvalostné schopnosti v behu na 3
km. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách - družstvo žiačok v okresnom kole obsadilo 2.
miesto
Dňa 2.10.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia „Rodinný
parlament“ v Divadle Jána Palárika v Trnave.
Dňa 4.10.2018 prebehli na stredných školách Dni otvorených dverí v rámci akcie
poriadanej TTSK - Deň župy. Naša škola sa zapojila do tejto akcie formou jesenného Dňa
otvorených dverí. Počas dňa našu školu navštevovali žiaci 9.ročníkov základných škôl, aby sa
informovali o možnostiach štúdia na našej škole a pozreli si prezentáciu učebných a
študijných odborov.
V dňoch 4.- 6.10.2018 sa na bratislavskej Inchebe konal veľtrh krásy Interbeauty.
Veľtrh je zárukou najnovších trendov v oblasti skrášľovania a prináša bohatý výber produktov
pre starostlivosť o pleť, telo, vlasy a nechty. Žiačky odborov kaderník a kozmetička a
vizážistka veľtrh navštívili, aby si doplnili svoje vedomosti o najnovšie trendy a materiály vo
svojom odbore.
Dňa 9.10.2018 sa študenti 1. ročníka nadstavbového štúdia odbor stavebníctvo
zúčastnili exkurzie, ktorá bola zameraná na architektúru, novostavby, zrekonštruované a
opravené objekty, prebiehajúce výstavby a rekonštrukcie v centre Trnavy. Aj takýmto
spôsobom sa študenti oboznamujú aké sú možnosti a spôsoby rekonštrukcie a opravy budov,
spoznávajú technológie a materiály v stavebníctve, čo študenti využijú aj v ďalšom štúdiu.
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13.10.2018 sa žiak Patrik Vanya zúčastnil výtvarnej súťaže pod názvom Cesta okolo
sveta, na ktorej sa umiestnil na druhom mieste
16.10.2018 prezident SR Andrej Kiska prijal v Grasalkovičovom paláci v Bratislave
účastníkov celoslovenského kola 12.ročníka ankety Zlatý Amos. Na stretnutie s prezidentom
bol pozvaný aj jeden žiak, ktorý sa aktívne zapojil pri nominácii učiteľa v tejto ankete. Z našej
školy sa prijatia zúčastnila účastníčka semifinále Ing. Martina Jankovičová spolu s Petronelou
Letkovičovou, dnes už absolventkou našej školy. Bolo to príjemné stretnutie, kde prezident
Andrej Kiska poďakoval všetkým učiteľom a pedagógom. Následne 18.10. sa Martina
Jankovičová zúčastnila otvorenia ďalšieho, už 13. ročníka ankety Zlatý Amos.
V rámci Dňa zdravia 16.10.2018 žiaci študijného odboru pracovník marketingu
pripravili reláciu do školského rozhlasu a žiaci učebného odboru kuchár pripravili ochutnávku
zdravých pomazánok. Sprievodnou akciou tohto dňa bola súťaž v skákaní cez švihadlo.
Žiaci našej školy sa 18.10.2018 zúčastnili podujatia TECHBALL v priestoroch MTF
STU na Bottovej ulici v Trnave. Organizátormi tohto podujatia boli MTF STU v Trnave a
Slovenská asociácia športu na školách. V ústave výrobných technológií bolo žiakom
predstavené využitie 3D technológií pri výrobe futbalových predmetov. Bol im predvedený
samotný proces tlače 3D predmetov a rôzne technológie tvárnenia. Po prednáškach mali žiaci
možnosť zasúťažiť si s náčiním, ktorého výrobu predtým sledovali. Odskúšali si svoju
presnosť pri streľbe na futbalovú bránku a basketbalový kôš.
V dňoch 24.-25.10.2018 sa konal v Mestskej športovej hale jubilejný
10.ročník Veľtrhu pre seniorov. Naša škola sa prezentovala ponukou rôznych chuťoviek
a cukroviniek. Okrem toho sme poskytovali kadernícke a kozmetické služby, o ktoré bol ako
vždy veľký záujem.
Výživa je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim zdravie ľudí. Jej vyváženosť je
nesmierne dôležitá. 16.okóber bol vyhlásený za Svetový deň potravy, aby sa upriamila
pozornosť na jej významnú úlohu v životnom štýle každého jedného z nás. Svetový deň
potravy v našej škole zorganizovali v rámci odborného výcviku žiaci II. ŠA triedy. Zhotovili
nástenku, prezentácie na tému „Zdravá výživa“ a pripravili ochutnávku zdravých nátierok a
ovocia.
Dňa 25.10.2018 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie v bývalom koncentračnom tábore v
Osvienčime v Poľsku (Auschwitz-Birkenau). Príbehy týraných ľudí, priestory a predmety
zosnulých zanechali hlbokú stopu v mysliach našich študentov. Pochopili, aké dôležité je
uchovávať pravé hodnoty, ľudské životy, vniesť viac tolerancie, pochopenia a ľudskosti
medzi seba. Je nevyhnutné pripomínať si historické udalosti, aby sme dokázali meniť
budúcnosť.
Medzinárodný deň školských knižníc sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový
pondelok. Naša škola sa tohto dňa pravidelne zúčastňuje. Tohtoročnou témou bola: „Skutočné
knižnice – skutočné vzdelávanie: 100. rokov od vzniku Česko-Slovenska“.
Žiaci študijného odboru pracovník marketingu sa 6.11.2018 v rámci odborného
výcviku zúčastnili v Mestskej športovej hale 5. ročníka veľtrhu práce JobSpoTT 2018, ktorý
je najväčším kariérnym veľtrhom pracovných príležitostí v Trnave a širšom okolí
pod záštitou organizácie Národné kariérne centrum. Žiaci našej školy pripravovali
s organizátormi priestory pre podniky a dievčatá ako hostesky, registrovali účastníkov veľtrhu
a zabezpečovali činnosť jednotlivých stanovísk. Naša škola zabezpečovala stravovanie
vystavovateľov a ponúkala cukrárske výrobky.
Dňa 14.11.2018 sme sa zúčastnili na volejbalovom turnaji poriadaného SPŠ stavebnou
k výročiu 17. novembra. V ťažkej konkurencii sme obsadili 4. miesto.
Žiaci triedy II. NA - študijný odbor spoločné stravovanie sa dňa 15.11.2018 zúčastnili
prehliadky moderného vinárstva Matyšák. Vínna pivnica je vybavená najmodernejšími
technológiami, ktoré umožňujú produkciu vín najvyššej kvality.
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Dňa 16.11.2018 sme v priestoroch spoločenskej sály školy privítali mladých
nádejných barmanov na 6.ročníku súťaže žiakov stredných škôl O putovný pohár župana
Trnavského samosprávneho kraja. Do súťaže sa prihlásilo 12 súťažiacich zo škôl v regióne
TTSK. Súťaž bola rozdelená do troch kategórii – After dinner drink, Soft drink a Hamlet cup.
Po sabráži, ktorú predviedol náš bývalý žiak, prípitku pána župana a pani riaditeľky PaedDr.
Dariny Šulkovej, sa súťaž začala. Odborným garantom súťaže bola Slovenská barmanská
asociácia s predsedom sekcie západ pánom Martinom Jendreasom. Hlavným sponzorom
súťaže bola firma St.Nicolaus a.s., ktorá dodala všetky suroviny potrebné k výrobe nápojov.
V každej kategórii boli vyhlásení traja najlepší žiaci. Naša žiačka obsadila dvakrát tretie
miesto v kategórii After dinner cup a Hamlet cup.
Dňa 19.11.2018 prebehol na škole projekt „Na veku záleží“, do ktorého sa aktívne
zapojili i žiaci našej školy.
V dňoch 21. a 22.11.2018 prebehli školské kolá olympiády v nemeckom a anglickom
jazyku. Žiaci súťažili v písomnej časti: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením,
test a v ústnej časti rozhovor na tému bývanie a cestovanie, popis obrázku. Prekvapivo dobré
výsledky dosiahli študenti prvých ročníkov, čo dokazuje, že cudzí jazyk je súčasťou života
mnohých mladých ľudí a jeho znalosť je benefitom ako pre nich, tak aj pre našu spoločnosť.
Vo štvrtok 22.11.2018 sa žiaci tried I.B, I.NA, I.ŠB, II.ŠB, III.ŠB a IV.ŠA zúčastnili
kultúrno – vzdelávacieho programu Zneužívanie moci - neužitočná moc masmediálneho
priemyslu. Autorom programu je Milana Tarina a predstavenie pripravila umelecká agentúra
Špeciál Art. V programe Zneužívanie moci ponúkli netradičné priamočiare pohľady na tento
problém a snažili sa študentom ukázať správny smer. Hudobné vstupy v programe sa
zaoberali problematikou zneužívania moci masmediálneho priemyslu – televízie, filmu
a reklamy.
Dňa 28.11.2018 sme zorganizovali v kozmetickom salóne špecializačné školenie pre
žiačky 3. a 4. ročníka odboru kozmetička a vizážistka. Školenia bolo zamerané na prácu so
špeciálnymi prístrojmi na výkon mezoterapie a diamantovej dermabrázie.. Toto školenie
prinieslo našim žiačkam množstvo nových poznatkov a vedomostí, ktoré uplatnia nielen
na odbornom výcviku ale aj ďalej vo svojej kozmetickej praxi.
28.11.2018 sa pre žiačky III. ročníka učebný odbor kaderník konalo školenie líčenia –
kozmetika Paese a pre žiačky III. ročníka študijný odbor kozmetička a vizážistka produktové
školenie – profesionálna kozmetika SYIS
Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila projekt Záložky do knihy, ktorý spája školy
s názvom „Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice“. Pod vedením
vyučujúcich SJL sa do projektu zapojilo 25 žiakov.
Dňa 29.11.2018 sa študenti 1. a 2. ročníka nadstavbového štúdia, študijného odboru
stavebníctvo, zúčastnili odbornej exkurzie zameranej na výrobu a skúšanie betónu.
Najskôr navštívili spoločnosť Betón Racio, s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou a predajom prísad
a prímesí do betónov a mált, ako aj skúšaním betónov a ich zložiek. Potom študenti prešli
do spoločnosti ALAS SLOVAKIA, s.r.o., kde videli v betonárni výrobu a dopravu betónu.
Exkurziou si študenti doplnili svoje teoretické vedomosti z predmetu Technológia.
Ako každý rok sa 5.12.2018 uskutočnil školský výlet do Viedne, ktorý bol zameraný
na architektúru a históriu Viedne, ale aj na vianočné trhy. Cestou sa žiaci zastavili v Kitsse,
v čokoládovni, kde mohli ochutnať vynikajúce čokoládové dobroty.
Dňa 5.12.2018 sa v Mestskej športovej hale v Trnave konala výstava Kam
na strednú, ktorá je určená predovšetkým žiakom 9-tych ročníkov základných škôl. Našu
expozíciu tvorili ponuky kaderníckych a kozmetických úkonov, kuchári pripravovali
palacinky a rôzne chuťovky. Čašníčky miešali nápoje, inštalatéri a stolári predvádzali
výrobky z dreva a kovu. Žiačky odboru pracovník marketingu sa ujali úlohy hostesiek. To
všetko sa dialo pod vedením majsteriek odborného výcviku a učiteľov teoretického
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vyučovania. Všetkým žiakom, rodičom a výchovným poradcom boli poskytnuté potrebné
informácie o štúdiu na našej škole.
V piatok 7.12.2018 sa v mestskej športovej hale v Trnave odohralo finále
Majstrovstiev okresu vo futsale žiačok stredných škôl. Našim reprezentantkám sa v prvom
zápase darilo, súperovi vsietili 4 góly a neinkasovali. Druhý zápas skončil nerozhodne a v
treťom sme potvrdili svoju kvalitu ďalšou výhrou nad Športovým gymnáziom, čím sme
spečatili celkovú výhru. Pre šk. rok 2018/2019 nám patrí titul Majsteriek okresu vo futsale
stredoškoláčok.
Dňa 13.12.2018 sa otvorili dvere na našej škole, aby sme privítali rodičov a žiakov
9.tych ročníkov základných škôl a predstavili im, aké možnosti štúdia máme na našej škole.
Cieľom tejto akcie je osloviť žiakov ZŠ a ich rodičov a formou ukážok činností predstaviť
jednotlivé učebné a študijné odbory. Návštevníci Dňa otvorených dverí tak mali možnosť
vidieť manuálne zručnosti žiakov ako aj výrobky, ktoré žiaci zhotovili. Pripravené sme mali
na každom pracovisku aj malé darčeky, ktoré reprezentujú daný odbor. V jedálni s krásnou
vianočnou výzdobou a prestieraním sa prezentovali čašníci, kuchári a predvádzali svoju
zručnosť v miešaní nápojov a príprave kávy. Na chodbe sme postavili improvizované
predajné prístrešky, kde sme ponúkali cukrárenské výrobky, tradičné vianočné pečivo
a neodmysliteľný punč. V ďalších priestoroch žiaci predvádzali ukážky vyrezávania
a flambovania ovocia a vianočného prestierania. V učebniach zdravovedy a cudzích jazykov
si návštevníci mohli pozrieť vybavenosť učební na výuku a porozprávať sa o možnostiach
štúdia s odbornými učiteľmi. Žiaci študijného odboru pracovník marketingu vítali
návštevníkov oblečení do vtipných vianočných kostýmov. Každý si teda mohol vybrať
a získať obraz o štúdiu na našej škole.
Ako po minulé roky i tento rok sme sa stretli s deťmi z Detského domova. Naši
študenti pod vedením pani učiteľky si pripravili divadielko. Pripomenuli sme si, že Vianoce
sú naozaj o čase byť spolu a navzájom sa tolerovať a pomáhať si. Malé deti si pre našich
žiakov pripravili moderné tančeky a spolu si zasúťažili so švihadlom.
Dňa 22.12.2018 sa na našej škole uskutočnil 9. ročník Vianočného futsalového turnaja
o pohár riaditeľky školy. Do turnaja sa zapojilo 6 družstiev našej školy..
Dňa 18.1.2019 sme sa zúčastnili súťaže NAJ NEVESTA, ktorá sa ako každý rok
konala v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra. Témou tohto roka bolo líčenie a vizáž
nevesty v štýle “ STREET Fashion Bride“ pre kaderníčky ako aj pre vizážistky .
Organizátorom súťaže bola agentúra LeRen pod vedením známej a úspešnej vizážistky
Renáty Lenčéšovej a Výstavisko Agrokomplex Nitra. Našu školu reprezentovali dve žiačky..
Súťaže sa zúčastnil veľký počet žiakov aj dospelých z celého Slovenska a súťažilo sa vo
viacerých kategóriách. Naše žiačky ukázali svoje schopnosti a zručnosti a v odbore
kozmetička a vizážistka získala naša škola 1.miesto.
22.1.2019 v kine Hviezda v Trnave sa konala montážna konferencia RIGIPS.
Konferencie sa zúčastnili žiaci nadstavbového štúdia odbor stavebníctvo. Cieľom
konferencie, bolo oboznámenie sa so systémom RIGIPS obzvlášť s materiálovými
a technologickými novinkami. Konferencie sa zúčastnili predajcovia, projektanti a montážnici
systému RIGIPS.
Výstava stredných škôl s názvom Kam na strednú sa pod záštitou TTSK konala
v Dunajskej Strede - 22.1.2019 a v Senici - 25.1.2019. Naša škola sa bola prezentovať
na týchto podujatiach s jediným cieľom: Predstaviť našu školu a ponúknuť žiakom všetky
možnosti štúdia.
V dňoch 24.1 až 27.1 2019 sa v priestoroch Bratislavskej Incheby konal 26.ročník
veľtrhu gastronómie Danubius Gastro 2019. Súčasťou veľtrhu sú sprievodné akcie – súťaže
juniorov v oblasti kuchárskeho, cukrárskeho a barmanského umenia. Súťaže „Poézia v
Gastronómii“ sa zúčastnil Patrik Zezulka, žiak 1. ročníka učebného odboru cukrár kuchár,
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ktorý v kategórií STUDENÁ KUCHYŇA pripravil studenú misu pre 8 osôb a získal ocenenie
absolútneho víťaza.
V januári 2019 sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov študijného odboru pracovník
marketingu zúčastnili Ekonomickej olympiády organizovanej Nadáciou Partners. Do
krajského kola postúpil žiak IV.ŠA študijného odboru pracovník marketingu, ktorý obsadil
18. miesto v rámci stredných škôl Trnavského kraja.
Dňa 25.1.2019 sme navštívili so študentmi v rámci odbornej exkurzie Veľtrh ITF
Slovakiatour a Danubius Gastro. Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom cestovného
ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy.
Študenti sa oboznámili s prezentáciou a propagačnými prostriedkami firiem a organizácií
cestovného ruchu. Porozprávali sa s pracovníkmi cestovných kancelárií, dopravných
spoločností a tiež so zástupcami jednotlivých regiónov Slovenska i krajín z rôznych kútov
sveta. Niektorí študenti študijného odboru pracovník marketingu sa zúčastnili na prednáške
o rozvoji prírodného cestovného ruchu na Slovensku. Upevnili si tak vedomosti získané
na hodinách odborných predmetov a rozšírili ich o nové poznatky.
V rámci prehliadky Danubius Gastro si študenti prezreli ucelenú ponuku pre oblasti
gastronómie a hotelierstva od profesionálneho prístrojového vybavenia, cez nábytok,
potraviny, nápoje, až po obalové materiály, obchody a reklamu. Taktiež mali možnosť vidieť
sprievodné podujatia, ktoré porovnávajú zručnosti barmanov, baristov, kuchárov, cukrárov,
pekárov i someliérov. Na veľtrhu prebiehala súťaž baristov „SLOVAK BARISTA CUP“
junior 2019. V rámci tejto súťaže sa žiaci triedy 2. ŠA študijný odbor kuchár zúčastnili voľnej
disciplíny zameranej na alternatívnu prípravu kávy. Prínosom exkurzie bolo tiež
získanie materiálov a nových inšpirácií pre prácu na odbornom výcviku.
Posledné januárové dni žiaci študijného odboru pracovník marketingu pod vedením
trénerov zo spoločnosti STAGEMAN absolvovali tréning animácie voľného času. Počas
tréningu sa dozvedeli veľa o práci animátora.
5.2.2019 – Národné podnikateľské centrum sprostredkovalo seminár a workshop pre
žiakov druhého a štvrtého ročníka študijného odboru pracovník marketingu. Žiaci sa
dozvedeli, prečo je vizuálna komunikácia dôležitá pre každého začínajúceho podnikateľa, čo
znamená dobrá značka produktu, ako ju úspešne a efektívne riadiť a ako sa vyhnúť
začiatočníckym chybám. Odborný konzultant z praxe popísal stratégiu vytvárania značiek
produktov, vplyv na spotrebiteľov a ich životný cyklus.
Dňa 14.2.2019 sa v našej škole konal FINANČNÝ MARATÓN. Zúčastnili sa ho
žiaci študijných odborov pracovník marketingu, spoločné stravovanie a kozmetik – vizážista.
Predmetom súťaže boli: všeobecný test z ekonómie, vylúštenie ekonomickej tajničky,
vyriešenie finančných hádaniek, príklady z finančnej matematiky, správne spojenie
ekonomických antoným a objasnenie 3 grošov zo známej slovenskej rozprávky.
Dňa 14.2. 2019 sa pod záštitou TTSK na našej škole konal DEŇ REMESIEL pre
žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ. Našou snahou bolo zvýšiť povedomie o odbornom vzdelávaní.
Navštívili nás žiaci v sprievode pedagógov a rodičov. Pre žiakov sme pripravili interaktívne
ukážky pracovných činností všetkých odborov, ktoré naša škola ponúka. Žiaci si súťažnou
formou vyskúšali svoje zručnosti. Atmosféru príjemne oživili ukážky ručných remeselných
prác. Do akcie sa aktívne zapojili naši úspešní absolventi. Zástupcovia Štátneho inštitútu
odborného vzdelávania pripravili prezentáciu podmienok duálneho vzdelávania. Náš partner
pre duálne vzdelávanie hotel Holiday Inn Trnava mal svoje zastúpenie na akcii účasťou
šéfkuchára, ktorý predviedol prípravu ozdôb na čokoládové dezerty a ukázal žiakom výrobu
praliniek. Profesionálnou prípravou minútkových pokrmov zaujal aj šéfkuchár spoločnosti
Bidfood.
Od 18.2.2019 žiaci našej školy absolvovali týždňový lyžiarsky kurz, ktorý sa konal v
krásnom prostredí Roháčov, v Spálenej doline.
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Našej škole záleží na zdraví tejto planéty, preto sa každý rok zapájame do rôznych
ekologických a environmentálnych aktivít. V rámci nich separujeme odpad a už deviaty rok
pracujeme aj v školskom recyklačnom programe RECYKLOHRY. Program organizuje pod
záštitou Ministerstva životného prostredia SR spoločnosť ASEKOL SK s.r.o., ktorá
zabezpečuje zber a recykláciu nefunkčných elektrozariadení. Cieľom projektu je zvýšiť
povedomie o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných
elektrozariadení v čo najvyššej miere. Naša škola je vybavená zbernou nádobou na
opotrebované drobné elektrozariadenia, do ktorej študenti aj učitelia odovzdávajú
nevyužívané drobné elektrospotrebiče. V rámci projektu sa zapájame tiež do zábavných hier a
súťaží, výtvarných či fotografických úloh a kvízov z oblasti triedenia a recyklácie odpadov,
ktoré organizátor projektu zadáva. Plnenie úloh pomáha študentom rozvíjať ich tvorivosť,
podporuje logické myslenie, empatiu a ochotu pomáhať iným ľudom aj životnému prostrediu.
Za nazbierané nefunkčé drobné elektrozariadenia a splnené úlohy získava naša škola body, za
ktoré žiakom obstarávame rôzne učebné pomôcky, hry aj vybavenie pre voľný čas.
Program JA Viac ako peniaze je celoročný program pre žiakov, ktorého cieľom je
zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a porozumieť základným otázkam fungovania trhu,
konkurencii, úverovej politike a vedieť správne využiť svoje vedomosti v praktickom živote.
Žiaci mali možnosť získať certifikát, ktorý potvrdil ich vysokú úroveň získaných vedomostí
a je aj ocenením ich celoročnej práce. Certifikát získali úspešní študenti triedy III.ŠA, študijný
odbor pracovník marketingu.
V marci 2019 sa žiaci zúčastnili hry „Finančná sloboda“. Žiaci počas hry realizovali
finančné plánovanie fiktívnej rodiny, robili finančné rozhodnutia v priebehu 30 rokov
aktívneho života rodiny, nakupovali, využívali rôzne finančné produkty a čelili viacerým
nástrahám života.
Je už dlhoročnou tradíciou, že žiaci našej školy v rámci odbornej exkurzie navštevujú
prevádzku svetoznámeho výrobcu nábytku IKEA Industry v Trnave. Aj tohtoročný tretiaci
dňa 14.3.2019 v súlade s plánom exkurzií a v súlade so školským vzdelávacím programom
zavítali do výrobných priestorov tohto nábytkárskeho gigantu.
Už po druhý raz sme sa zúčastnili semifinálového kola súťaže Skill Slovakia pod
názvom „Mladý stolár 2019“, ktoré prebiehalo 14.3.2019 v Žiline na SOŠ sv. Jozefa
Robotníka. Súťaž bola určená žiakom učebného odboru stolár. Súťažiaci museli absolvovať
teoretický test a praktickou úlohou bolo zhotoviť podľa výkresu malý drevený betlehem.
Súťažili žiaci 2. ročníka Patrik Dritomský a Denis Štrbík. V súťaži škôl sa umiestnili na
3.mieste, čím sa prebojovali na finálového kola, ktoré bude prebiehať v Nitre.
Dňa 15.3.2019 sa v Banskej Bystrici v hoteli Lux konala súťaž žiakov stredných škôl
v praktickej zručnosti v odbore kuchár, cukrár a v príprave a v aranžovaní studených
pokrmov. Súťaže Gastro Cup 2019 sa zúčastnili aj žiaci našej školy. V odbore Kuchár junior
získal žiak našej školy bronzové umiestnenie, v odbore Cukrár junior získala naša žiačka
strieborné umiestnenie a v kategórii Poézia v gastronómii - studená kuchyňa sme získali
strieborné umiestnenie.
Dňa 19.3.2019 sme v našej telocvični spoluorganizovali základné kolo v súťaží silový
päťboj žiakov stredných škôl. Žiaci si zmerali sily s ďalšími piatimi školami z Trnavy. Po
náročnom a dlhom zápolení naši žiaci obsadili pekné štvrté miesto.
20.3.2019 sme sa s našimi žiakmi zúčastnili futbalového turnaja žiakov stredných škôl
Trnavského okresu. Podujatie prebiehalo na umelej tráve FK Lokomotíva Trnava. Získali sme
3. miesto v skupine.
V dňoch 20.-22.3. 2019 sa v Košickej hotelovej akadémii konal 13. ročník Cassovia
Koniferum Cup 2019, medzinárodnej barmanskej súťaže.Našu školu reprezentovala žiačka
3.ročnika učebného odboru čašník-servírka a žiačka 1.ročnika študijného odboru čašník servírka. Vo veľkej konkurencii sa naša žiačka umiestnila na tretej pozícii.
11

V dňoch 25.–26.3.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev Slovenska
juniorov 3. ročníka súťaže Xpert v umení čapovať - 2019 v Nových Zámkoch, na SOŠ
hotelových služieb a obchodu. Prvý deň pobytu začal exkurziou v pivovare Heineken
Hurbanovo, kde sa žiaci mohli oboznámiť s históriu podniku, mali možnosť vidieť súčasnú
výrobu piva a moderné vybavenie závodu. Ďalej sa zúčastnili ochutnávky piva, degustácie
pripravovaných pokrmov a párovanie piva s jednotlivými pokrmami.
Nové trendy v stavebníctve i v architektúre každoročne prináša Veľtrh CONECO RACIOENERGIA - PASÍVNE DOMY - DREVOSTAVBY - VODA 2019, ktorého sme sa
27.3.2019 zúčastnili so žiakmi prvého a druhého ročníka odborov murár, inštalatér, stolár a so
študentmi prvého ročníka nadstavbového štúdia odbor stavebníctvo. Študenti sa oboznámili
s novými technológiami a stavebnými materiálmi.Sprievodným programom boli rôzne
prezentácie a súťaže, ktorých sa žiaci aj zúčastnili. Všetky nové poznatky využijú počas
štúdia v odborných predmetoch a v odbornej praxi, ale aj v budúcnosti pri uplatnení vo svojej
profesii.
Najviac medailových umiestnení získala škola na súťaži kuchárskeho a cukrárskeho
umenia s medzinárodnou účasťou GASTRO HRADEC VITANA CUP 2019 v Hradci
Králové, ktorá sa konala dňa 28.3.2019. V Hradci sa stretlo 200 súťažiacich v rôznych
kategóriách, naša škola mala päť súťažiacich. Krásnu bronzovú medailu získala žiačka
učebného odboru cukrár kuchár z triedy II.C v kategórii kuchár junior – studená kuchyňa. Vo
veľmi silnej konkurencii začínajúcich rezbárov v kategórii Start carving sa do bronzového
pásma dostala žiačka učebného odboru cukrár z triedy III. A. V kategórii Carving – vopred
pripravené kompozície pre pokročilých rezbárov sa do bronzového pásma dostala žiačka
učebného odboru cukrár z triedy III. A Ing. Jankovičová Martina, učiteľka OP získala celkovo
druhé miesto v zlatom pásme.
Branný súboj študentov organizuje Ministerstvo obrany SR a Ozbrojené sily SR
primárne pre študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl v každom samosprávnom kraji
Slovenskej republiky s cieľom podpory vlastenectva a branných zručností. V piatok 5.4.2019
sa v priestoroch futbalového ihriska SOŠ obchodu a služieb v Trnave konal 3. ročník tohto
projektu. Chlapci si v náročných fyzických a vedomostných disciplínach siahli na dno svojich
síl a umiestnili sa na 6.mieste.
4.4.2019 sa na našej škole konal „Maratón pohybu žiačok SŠ – boj proti rakovine“. Do
akcie sa zapojilo 46 žiakov našej školy.
V dňoch 8.-12.4. 2019 sme zorganizovali pre žiakov našej školy barmanský kurz,
ktorý si získal značnú popularitu. Kurz sa konal pod záštitou Slovenskej barmanskej
asociácie a zúčastnilo sa ho 23 žiakov. Po absolvovaní záverečných skúšok dostali všetci
účastníci kurzu certifikát, ktorý im pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce.
V dňoch 16.-17.4.2019 sa vo Vysokých Tatrách v priestoroch hotela Sorea Titris
Tatranská Lomnica uskutočnilo súťažno-vzdelávacie podujatie 45. ročníka celoštátnej súťaže
žiakov stredných odborných škôl v oblasti BOZP, ktorého organizátorom bol Integrovaný
odborový zväz. Cieľom súťaže je osvojenie si teoretických vedomostí a ich uplatňovanie
v praxi, resp. v zamestnaní po ukončení štúdia a prevencia pred nežiaducimi udalosťami
na pracoviskách, vštepovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia svojich kolegov
v pracovnom procese. Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Náš tím vo veľmi silnej
konkurencii umiestnil na 9.mieste z celkového počtu 16 škôl.
V dňoch 25.-26.4.2019 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre uskutočnil ďalší ročník
podujatí Skills Slovakia a Súťažnej prehliadky stavebných remesiel SUSO. Slovenský projekt
pod názvom SUSO Skils Slovakia pravidelne organizuje Štátny inštitút odborného
vzdelávania. Z našej školy sa do súťaže dostali účastníci úvodného kola, ktoré sa konalo
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v Žiline. Úlohu, ktorú žiaci stolári riešili, bolo zhotovenie atypického kvetináča. Zadanie bol
náročné na presnosť a manuálnu zručnosť. Chlapci sa umiestnili na 2.mieste, čím si
vybojovali postup do finálového kola, ktoré sa bude konať v Prahe.
Dňa 16.4.2019 sa žiaci a žiačky našej školy zúčastnili Školských majstrovstiev
stredných škôl Trnavského okresu v atletike. Súťaž sa konala na Mestskom atletickom
štadióne v Trnave. Výraznejšie úspechy dosiahli nasledovné žiačky:
Tamara Morávková - beh na 800 m - 1. miesto
Liliana Černová - beh na 1500 m - 3. miesto
Veronika Králiková - skok do výšky - 4. miesto
Tamara Morávková a Liliana Černová postúpili na Župnú olympiádu 2019.
Pri príležitosti Dňa Zeme (22. apríl) sa na našej škole uskutočnili rôzne aktivity. Ich
cieľom bolo pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytovaných Zemou. Žiaci
nadstavbového štúdia (II.NA) prečítali do školského rozhlasu krátke príspevky o potrebe a
význame ochrany prírody. Krížovky a kvíz s desiatimi otázkami pripravili vyučujúci INF.
Lúštili a riešili ich dievčatá kozmetičky prvého a druhého ročníka. Túto úlohu plnili aj tretiaci
učebného odboru inštalatér a stolár. Každý účastník dostal diplom a malý balíček zdravých
tyčiniek za úspešné riešenie kvízu. Tretiaci a druháci študijného odboru pracovník marketingu
vylúštili krížovky, ale aj následne vytvárali nové krížovky v excelovskom prostredí, tajničkou
ktorých bolo slovo s environmentálnou témou. Prváci nadstavbového štúdia odbor
stavebníctvo tvorili prezentáciu a prváci učebného odboru kuchár cukrár navrhovali leták s
výzvou zameranou na ochranu životného prostredia a triedenia odpadu.
Dňa 3.5.2019 sa uskutočnila súťaž “Trendy barový čašník 2019” na Strednej odbornej
škole obchodu a služieb v Púchove v spolupráci so Školou barmana a Školou baristu.
Organizátorom súťaže bol Klub mladého barmana a baristu pri SOŠ OaS v Púchove.
V kategórii A žiačka z triedy III. A učebný odbor čašník, servírka získala 3 miesto. Súťaž sa
skladala z prípravy 2 porcií cappuccina a z 2 porcií írskej kávy a prípravy miešaného nápoja,
ktorý súťažiaci tvorili a pripravovali priamo na mieste konania súťaže.
V kategórii B žiak z triedy II. ŠA študijný odbor kuchár získal 3 miesto. Súťaž sa skladala
z prípravy 2 porcií espressa a z 2 porcií vylosovaného kávového nápoja a prípravy miešaných
nápojov na rýchlosť technikou shake a sweezle.
Dňa 4.5.2019 sa uskutočnil v SOŠ obchodu a služieb 1. školský ples - majáles, ktorý
organizovalo občianske združenie rodičov a priateľov školy.
Pri príležitosti nastávajúceho Sviatku matiek nás oslovilo vedenie Domova pokojnej
staroby v Cíferi, aby sme navštívili klientov Domova so svojimi žiakmi. Tejto milej akcie,
ktorá sa koná každý rok, sa zúčastnili žiačky učebného odboru kaderník a študijného odboru
kozmetička a vizážistka. Dievčence upravovali vlasy, robili jednoduché strihy, masáž rúk
a na chvíľu aj milú spoločnosť. Touto jednoduchou akciou sme určite spríjemnili ženám –
matkám žijúcim v Domove blížiaci sa sviatok Dňa matiek.
Dňa 16.5.2019 sa uskutočnila v jedálni našej školy za účasti riaditeľky školy milá
športová slávnosť. Oceňovali sme žiakov, ktorí sa úspešne umiestnili v športových súťažiach
v školskom roku 2018/2019. Športovkyňou roka sa stala Tamara Morávková, športovcami
roka sa stali naši úspešní hokejoví reprezentanti Martin Feherváry a Adam Liška.
31.5.2019 sa v priestoroch Strednej odbornej školy obchodu a služieb uskutočnilo
podujatie venované deťom z Centra pre deti a rodiny v Trnave. Podujatie bolo financované
z dotácií v rámci programu Trnavského samosprávneho kraja „Podpora kultúrnych,
umeleckých a vzdelávacích aktivít zameraných na občanov Trnavskej župy“. Počas tohto dňa
si mohli športovo orientovaní zasúťažiť vo futbalovom turnaji a zúčastniť sa penaltového
súboja. Futbalový turnaj hrali spolu s pozvanými deťmi naši žiaci. Šťastena priala
hosťujúcemu tímu, ktorý si za odmenu odniesol aj víťazný pohár. Ďalšou z pripravených
aktivít bol knižný kútik, kde si deti kreslili rozprávkové postavičky na základe vypočutej
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rozprávky, mohli si oddýchnuť pri maľovankách. Tí najmenší si s potešením vychutnali
okrem rozprávok aj modelovanie rozprávkových figúrok z cukrárskej modelovacej hmoty
za pomoci šikovných žiačok cukrárok. Staršie dievčatá sa s radosťou zverili našim nádejným
kozmetičkám a vizážistkám, ktoré z nich vyčarovali okúzľujúce dámy. Veľmi sa však tešili aj
najmladšie deti, ktorým naše dievčatá vykúzlili na tvárach nádherné rozprávkové postavičky.
Dňa 31.5.2019 sa konal už 2. župný deň detí na parkovisku za úradom TTSK.
Aj naša škola sa tejto akcie zúčastnila, prostredníctvom tretiakov – pracovníkov
marketingu, a prispela k výbornej atmosfére. Naši cukrári napiekli výborné medovníčky,
listové trubičky a cookies, a tým osladili deťom ich krásny deň.
Baristický kurz na našej škole prebiehal v dňoch 3.-6.6.2019 . Odborným garantom
baristického kurzu bola Academy of Coffee zo Serede. Lektorskú činnosť vykonal Oldřich
Holiš ml. - profesionálny barista, trojnásobný majster ČT, certifikovaný komisár SkBA.
Počas školenia naučil žiakov a odovzdal im komplexné vedomosti od histórie, pestovania,
zberu, praženia kávy, nadstavenia mlynčeka, prípravy kávových a kávovo- mliečnych nápojov
až po čistenie kávovaru, hygienu a základy Latte artu a alternatívne prípravy kávy.
Výsledkom školenia je certifikát AOC, akreditovaného školiaceho strediska, ktorý má
platnosť na území Slovenskej republiky.
V rámci preventívnych aktivít sme dňa 14.5.2019 zorganizovali pre žiakov našej školy
vzdelávaciu a preventívnu aktivitu na tému „ŠIKANA, KYBERŠKANA“. Zneužívanie
internetu na účely, ktoré sú diskriminačné, niekedy dokážu naplniť skutkovú podstatu
trestných činov. Lektori zaujímavou formou poskytli žiakom cenné rady ako predchádzať
nástrahám internetovej komunikácie a ako sa správať, ak sa so šikanou stretnú.
5. 6.2019 sa zapíše do knihy spomienok našich maturantov. Zúčastnili sa slávnostného
aktu odovzdávania maturitných vysvedčení na našej škole, v úvode ktorého odznela štátna
hymna Slovenskej republiky. Riaditeľka školy Darina Šulková privítala vzácnych hostí,
ministerku školstva Martinu Lubyovú, predsedu TTSK Jozefa Viskupiča, ktorí následne vo
svojich príhovoroch adresovali úprimné slová našim študentom. Úspešní absolventi Strednej
odbornej školy obchodu a služieb na Lomonosovovej ulici v Trnave si prevzali maturitné
vysvedčenia v nezabudnuteľnej atmosfére, priamo z rúk ministerky školstva Martiny
Lubyovej. Jedinečné stretnutie zakončili naši absolventi sadením tradičného stromu v aleji
študentov a malou recepciou.
Pekné zážitky malo 20 žiakov našej školy, ktorí sa od 7.6. do 16.6. 2019 zúčastnili
školského výletu do Talianska – Lignano Sabbiadoro. Po celý čas sa všetci venovali
športovým aktivitám a súťažiam v plávaní, vo volejbale, v stavaní sôch z piesku na pláži
Naši žiaci sa zúčastnili 13.6.2019 17. ročníka Melounového šampionátu v Třebíči, kde
získali niekoľko ocenení - zlaté pásmo za hotovú kompozíciu na tému hudba a kvety,
bronzové pásmo za LIVE carving začiatočníkov a strieborné pásmo za
kvetinovú
kompozíciou.
Odbor kultúry a športu Trnavského samosprávneho kraja zorganizoval terénne preteky
s názvom „Župný race“, ktorý sa konal 13.06.2019 v rekreačnom areáli Jahodník - Smolenice.
Preteky boli v štýle Spartan race, ktoré sú jedinečným a neopakovateľným zážitkom pre
každého človeka. Našu školu reprezentoval žiak triedy II.ŠA Peter Kuric. V náročných
podmienkach podal veľmi dobrý výkon.
Dňa 19.6.2019 sa na našej škole konalo slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska,
ktoré bolo spojené s besedou s hokejovými reprezentantmi a žiakmi našej školy Martinom
Fehérvárym a Adamom Liškom. Na otvorenie boli pozvaní vzácni hostia z Trnavského
samosprávneho kraja: župan Jozef Viskupič, podžupan Marek Neštický, riaditeľ odboru
školstva Stanislav Pravda a prezidentka HK Gladiators Trnava Adriana Hosťovecká. Hostia
spoločne s riaditeľkou školy PaedDr. Darinou Šulkovou, Martinom Fehervárym, Adamom
Liškom a malými hokejistami „Gladiátormi“ slávnostne prestrihli pásku a oficiálne uviedli
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ihrisko do prevádzky. Potom nasledovala beseda a autogramiáda s našimi hokejovými
reprezentantmi. Multifunkčným ihriskom získala škola nielen estetický priestor, ale pre
žiakov nové možnosti pre rôzne pohybové aktivity.

Firemné dni:
RIGIPS SLOVAKIA – v priestoroch kina Hviezda v Trnave firma prezentovala
novinky zo svojho výrobného programu z oblasti suchých technológií spojené s praktickými
ukážkami, prezentáciami a video filmami. Zúčastnili sa jej žiaci učebných odborov murár,
inštalatér.
BETÓN RACIO – firma sa zaoberá výrobou a predajom prísad a prímesí do betónov
a mált, ako aj skúšaním betónov a ich zložiek.
ALAS SLOVAKIA, s.r.o., - spoločnosť sa zaoberá výrobou a dopravou betónu.
Žiaci stavebných učebných odborov a nadstavbového štúdia sa zúčastnili prezentácie
nových technológií vo vykurovaní a klimatizácii. Žiaci spolu s MOV a učiteľmi odborných
predmetov navštívili odborné exkurzie CONECO, drevárska výstava Lignumexpo, výstava
Nábytok a bývanie, výstava Aquatherm Nitra.
Kaderníčky a kozmetičky sa zúčastnili odborných exkurzií v trnavských kozmetických
a kaderníckych salónoch, navštívili výstavu Interbeauty 2019, kaderníčky sa zúčastnili
workshopov na tému Nové trendy v účesoch a nové materiály
Ekologické projekty:
Našej škole záleží na zdraví tejto planéty, preto sa každý rok zapájame do rôznych
ekologických a environmentálnych aktivít.
Študenti našej školy sa aktívne zapájali do environmentálnych aktivít a úspešne riešili
zadávané úlohy v rámci projektu „RECYKLOHRY“, zbierali vyradené elektrospotrebiče
a získavali body pre svoju školu.
V mesiacoch október až december žiaci pracovali na plnení úlohy, ktorá bola v
projekte zadaná, riešili zadané úlohy, zúčastňovali sa ekologických aktivít (Deň vody, Deň
Zeme...).
Ekostopa: Aj v školskom roku 2018/2019 sa naša škola aktívne zapojila do
edukačného školského programu EKOLOGICKÁ STOPA. Ekologická stopa je metóda
merajúca vplyv ľudských aktivít na planétu Zem. Aj naša škola má svoju ekologickú stopu.
Jej aktuálnu veľkosť sme zisťovali v priebehu školského roka.
ENO- virtuálna škola pre trvale udržateľný rozvoj- sadenie stromčekov. Študenti našej
školy opäť v areáli školy spolu s pedagogickými zamestnancami vysadili nové stromčeky.
Sadením stromčekov sme si pripomenuli Medzinárodný rok lesov a ich význam. Tento deň je
organizovaný ENO-Environment Online, globálnou virtuálnou školou pre environmentálne
povedomie a trvalo udržateľný rozvoj.
Pred štyrmi rokmi naši maturanti založili tradíciu sadenia stromčeka pri príležitosti
slávnostného odovzdávania maturitných vysvedčení, čím založili „alej študentov“. V tejto
peknej a užitočnej tradícii pokračovali maturanti i tento školský rok.
Žiaci z rôznych tried pod vedením vyučujúcich sa zapojili do akcie "Vyčistime si
Slovensko", realizovanej Ministerstvom životného prostredia pri príležitosti "Svetového dňa
Zeme", ktorý si každoročne ľudia na celom svete pripomínajú 22. apríla. Skupina
dobrovoľníkov z radov našich žiakov čistila od rôznych druhov odpadu najviac znečistené
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miesta okolia školy. Našim žiakom záleží na čistote prírody a životnom prostredí v ktorom
žijú, a preto sa celý rok aktívne zapájali do čistenia priestorov školy a okolia.
Vzdelávacie poukazy:
Vzdelávacie poukazy , ktoré žiaci odovzdali škole umožnili zabezpečiť rôznorodú
mimoškolskú činnosť žiakov školy. Žiaci mali možnosť pracovať v krúžkoch: fotokrúžok,
výtvarný krúžok, krúžky mladých stolárov, mladých kuchárov, cukrárov, vizážistov,
kaderníkov, barmanský krúžok, krúžok tvorivého písania, zdravej výživy, carwing,
ekonomický krúžok, školský časopis, počítačový krúžok, športové krúžky – volejbal, futbal,
stolný tenis, konverzácie v cudzích jazykoch, krúžok modelovania, výchovné krúžky
triedneho učiteľa.
Žiaci sa aktívne zapájali do práce jednotlivých krúžkov. Svoju činnosť prezentovali na
rôznych súťažiach, výstavkách a akciách školy.
Kultúrne poukazy:
Kultúrne poukazy boli odovzdané žiakom a pedagogickým zamestnancom školy, ktoré
využívali na návštevu kultúrnych podujatí ako napr. účasť na výchovných koncertoch,
galakoncert pre stredné školy v hale Družba, divadelné predstavenia v Divadle A. Bagára
v Nitre ako i v Divadle Jána Palárika v Trnave, návšteva divadelného predstavenia
v anglickom jazyku, návšteva galérie J. Koniareka, návšteva filmových predstavení, exkurzie
v Zsl. Múzeu a v Trnavskej univerzite, vstupy do múzeí v rámci školských výletov a pod.
Predmetové komisie:
Na škole pracuje 7 predmetových komisií: PK prírodovedných predmetov, PK
spoločenskovedných predmetov, PK cudzích jazykov, PK odborných predmetov –
stavebníctvo, PK odborných predmetov – kaderníctvo, kozmetika , PK – odborných
predmetov – gastro odbory, PK – odborných predmetov - cestovný ruch, PK – ekonomických
predmetov a 2 metodické komisie.
V práci všetkých PK sa kládol dôraz na inováciu učiva, moderné vyučovacie metódy,
využívanie audio-vizuálnej techniky, PC a Internetu, prácu s odbornými časopismi.
Veľkú pozornosť venovali predsedovia PK medzipredmetovým vzťahom a spolupráci
s metodickými komisiami za účelom využívania poznatkov získaných na odbornom výcviku
a v rámci odbornej praxe. V rámci práce jednotlivých PK bola venovaná pozornosť
environmentálnej výchove ako i výchove k finančnej gramotnosti. Členovia PK sa
zúčastňovali akcií poriadaných MŠ SR, Metodickým centrom a ŠIOV v Bratislave.
V rámci PK a metodickej komisie sa učitelia odborných predmetov a majstri PV
zúčastňovali firemných dní – prednášky spojené s praktickými ukážkami najnovších
technológií. Odborné semináre boli zamerané na nové technológie v stavebníctve, ako
i v oblasti služieb – prezentácia výrobkov, nových materiálov, technológií, strihov, spôsobov
líčenia a pod.
Zhodnotenie činnosti výchovného poradcu:
Výchovná poradkyňa pôsobila na škole ako poradca a metodik pri poskytovaní služieb
pomoci žiakom, rodičom, učiteľom, koordinovala pedagogické služby medzi triednym
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učiteľom, špeciálnym pedagógom, MÚ, ÚPSVaR. Náplň práce VP bola stanovená
harmonogramom práce.
Úlohy v pláne práce boli rozdelené na trvalé a termínované. Boli plnené priebežne vzhľadom
na aktuálnosť problémov.
Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradenstva boli v súlade s právnymi predpismi na úseku
výchovného poradenstva. V súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov bola
posilňovaná a podporovaná pozícia VP v súlade s POP MŠ SR.
V priebehu celého školského roka sa výchovný poradca zúčastňoval činností:
riešenie aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémov
poznávanie osobnosti študentov, ich schopností záujmov, postojov, osobnostných
vlastností
- zameranie sa na prevenciu proti kriminalite mladistvých, diskriminácii, xenofóbii,
extrémizmu a rasizmu
- venovanie pozornosti ľudským právam, právam dieťaťa, osôb so zdravotným
postihnutím, rovnosti muža a ženy
- individuálne konzultácie so žiakmi, rodičmi, pedagógmi
- priebežné ozdravovanie klímy v triedach
- pomáhanie pri riešení medziľudských vzťahov v škole a pri optimalizácii sociálnej
klímy
- zabezpečovanie individuálnej a skupinovej konzultačnej činnosti pre žiakov, rodičov,
triednych učiteľov, učiteľov, MOV
- doplňovanie informačnej tabule , nástenky, letáky, rozhlasové relácie
- spätná väzba žiak – učiteľ – rodičia – rodina – škola
- riešenie problematiky preťaženosti, únavy žiakov a pedagógov
- zaoberanie sa príčinami slabšieho prospievania žiakov
- spolupráca so špeciálnym pedagógom pri riešení problémov žiakov so ŠVVP , so
žiakmi s problémami v učení a správaní
Aktivity a akcie boli organizované v spolupráci s vedením školy s pomocou triednych
učiteľov, pedagogického zboru. Dôležitou bola aj úzka spolupráca a komunikácia s rodičmi
pri riešení aktuálnych výchovných a vzdelávacích problémov a otázok.
-

Zhodnotenie činnosti koordinátora drogovej prevencie:
Prevencia drogových závislostí je jednou z hlavných výchovných priorít školy,
vychádza z článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa a Európskej protidrogovej stratégie. Týka
sa realizácie preventívnych opatrení škôl a školských zariadení, priorít rezortu školstva,
výchovno-vzdelávacích projektov a programov. Priority rezortu školstva v oblasti prevencie
kriminality vychádzajú zo Stratégie prevencie kriminality v SR, ktorá je rozpracovaná na
podmienky rezortu školstva. Týkajú sa odporúčaní na opatrenia škôl a školských zariadení pre
zvýšenie bezpečnosti a pre prevenciu nežiaducich javov, informácií vo výchovnovzdelávacom procese a odporúčaní preventívno-výchovných aktivít a projektov škôl
a školských zariadení na predchádzanie a elimináciu kriminality, šikanovania, záškoláctva,
násilia na deťoch a iných nežiaducich javov. Výchovno-vzdelávací proces v tomto školskom
roku je zameraný na podporu kvality života, prosociálnu orientáciu jednotlivca, zdravý
životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. Prevencia drogových
závislostí je súčasťou prierezových tematík školského vzdelávacieho programu, osobnostný
a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia.
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Hlavné úlohy a ciele:
Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí bol zostavený na základe:
- Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019, z úloh koncepcií
a stratégií.
- Národnej protidrogovej stratégia Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020,
ktorej cieľom je prispieť k zníženiu dopytu po drogách a ich ponuky v rámci SR, ako aj k
zníženiu zdravotných a sociálnych rizík a škôd spôsobených drogami.
- Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020,
základným cieľom Národného programu prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na
roky 2017 – 2020 je obmedzovať šírenie vírusu HIV v Slovenskej republike a zmierňovať
dopady nákazy HIV a AIDS v tých častiach spoločnosti, ktorých sa to najviac dotýka.
- Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 – 2018, ktorého
cieľom je zabezpečiť komplexný a účinný boj proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý
podporuje rozvoj koordinovanej činnosti všetkých zainteresovaných subjektov v rámci
znižovania rizík a predchádzania páchaniu trestného činu obchodovania s ľuďmi, ako aj
pri vytváraní podmienok pre poskytovanie podpory a pomoci obetiam obchodovania s
ľuďmi a zabezpečenia ochrany ich ľudských práv, slobôd a dôstojnosti.
- Celoštátnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v SR, schválenou vládou SR
uznesením číslo 71/2015 v súlade s princípmi výchovy a vzdelávania.
- Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020 a Národným akčným plánom pre deti.
- Dohovoru o právach dieťaťa, veku primeranou formou oboznamovať žiakov s ich právami
a povinnosťami v zmysle tohto dokumentu s využívaním aktivizujúcich metód.
- Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na
roky 2016 –2020.
- Európskeho politického rámca Zdravie 2020 venovať pozornosť výchove k zdraviu v
zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu.
Činnosť koordinátora prevencie spočíval v monitorovaní, koordinovaní a metodickom
usmerňovaní preventívnej protidrogovej výchovy na škole v spolupráci s vedením školy,
výchovným poradcom a triednymi učiteľmi. Ťažiskom práce bola primárna prevencia,
pomocou ktorej sa predchádzalo sociálno-patologickým javom, rizikovým faktorom a
situáciám. Osobitná pozornosť bola venovaná žiakom zo znevýhodneného sociálneho
prostredia. Na zabezpečenie disciplíny v škole boli prijímané také opatrenia, ktoré sú
zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa, s výchovou v duchu humanizmu, predchádzania
všetkých foriem diskriminácie, intolerancie a rasizmu.
Prevencia kriminality v našej škole bola realizovaná formou projektov a aktivít
zameraných na prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie a kriminality,
záškoláctva, bezpečného používania internetu ako aj na podporu právneho vedomia žiakov.
V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 sme zapájali žiakov do
aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravému životnému štýlu a
realizovali sme aktivitya programy na podporu prevencie obezity, telesného a duševného
zdravia. Vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu sme rozvíjali
vyhlasovaním tematických týždňov pri príležitosti Svetového dňa výživy, Svetového dňa
zdravia a Svetového dňa mlieka zameraných na podporu zvýšenia spotreby mlieka a
mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny.
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Pri realizácii školských programov podpory zdravia a prevencie sociálno-patologických javov
sme využívali metodiky a prípady dobrej praxe na www.bezpre.sk a informácie
na https://www.iedu.sk/poradenstvo/prevencia/Stranky/default.aspx.
V rámci prevencie šikanovania sme využívali informácie, ako aj možnosť
internetového on-line poradenstva v oblasti prevencie a riešenia prípadov šikanovania
dostupných na stránke www.prevenciasikanovania.sk.
Pri realizácii preventívnych aktivít a programov sme spolupracovali s centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave, RÚVZ v Trnave,
Kanceláriou Zdravé mesto Trnava, Slovenským národným strediskom pre ľudské
práva, Komunitou Ceancolo v Kráľovej pri Senci, KRPZ v Trnave.
Hlavné metódy a formy práce:
rozhovory, besedy, ankety, dotazník, príspevky do šk. rozhlasu
vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch
práca na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo vyučovania
práca s internetom a počítačovými programami, návšteva www stránok s
protidrogovou tematikou
- modelové situácie, hranie rolí
- organizovanie zábavno-náučných a športových popoludní, súťaže medzi triedami
- nástenky, plagáty, výstavky
- prosociálna činnosť
- monitorovanie správania žiakov
- rozhovory s rodičmi a pod.
Pri všetkých aktivitách boli zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy,
ako aj ich rodinné prostredie.
Pomocou zorganizovaných aktivít sme chceli zvýšiť pocit bezpečnosti u žiakov a
rodičov, zabezpečiť aktívnu ochranu každého žiaka pred psychickým a fyzickým týraním,
šikanovaním a ohrozovaním jeho mravného vývinu. Napomáhame tým osvojiť si u detí
zdravý životný štýl, prehlbujeme právne vedomie detí, pomáhame odstraňovať sociálnopatologické javy v škole, ako je problémové a agresívne správanie a psychické týranie.
Vedieme žiakov k asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba a iných, slobodnému vyjadrovaniu
svojho názoru a zapájania žiakov do prosociálnych aktivít. Našou snahou bolo ochrániť
prostredie školy od závislosti fajčenia ako aj požívania a prechovávania drog, vedieme žiakov
k zodpovednosti za vlastné zdravie, správnu životosprávu a životný štýl.
-

Hodnotiaca správa o práci školského špeciálneho pedagóga v školskom roku 2018/2019
V školskom roku 2018/2019 bolo integrovaných 62 žiakov. Z toho bolo 35 žiakov
s vývinovými poruchami učenia, 12 žiakov s vývinovými poruchami učenia v kombinácii s
poruchou aktivity a pozornosti, 5 žiakov s vývinovou poruchou učenia v kombinácii
s narušenou komunikačnou schopnosťou, 2 žiaci s vývinovou poruchou učenia v kombinácii
s poruchou aktivity a pozornosti a so zdravotným oslabením, 2 žiaci s vývinovou poruchou
učenia v kombinácii so zdravotným oslabením, 1 žiak s vývinovou poruchou učenia
v kombinácii s poruchou aktivity a pozornosti a s poruchami správania, 1 žiak s poruchami
aktivity a pozornosti, 1 žiak s poruchami správania , 1 žiak s poruchou aktivity a pozornosti
v kombinácii so zdravotným oslabením a 2 žiaci chorí a zdravotne oslabení. Z postihnutí
prevládajú vývinové poruchy učenia: dyslexia, dysortografia, dysgrafia objavila sa aj ľahšia
forma dyskalkúlie. V priebehu školského roka ukončili na vlastnú žiadosť štúdium 2
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integrovaní žiaci. Školský špeciálny pedagóg spolupracuje s CPPP a P , M. Sch. Trnavského
2, Trnava priamo so špeciálnym pedagógom PaedDr. Stanovou, PaedDr. Bleščákovou
a psychologičkou Mgr. Kovářovou. Okrem toho spolupracuje so s CŠPP, Čajkovského 55,
Trnava, Centrum reči, Trnava , Mgr. Buntovou, CPPP a P, Hlohovec PaedDr. Vančovou
a príslušnými poradňami podľa miesta bydliska a evidencie integrovaných žiakov.
Na škole školský špeciálny pedagóg úzko spolupracuje s výchovným poradcom,
zástupcami teoretického vyučovania, zástupcami praktického vyučovania, triednymi učiteľmi,
učiteľmi príslušných predmetov a majstrami odbornej výchovy.
V priebehu školského roka školský špeciálny pedagóg monitoroval a usmerňoval
systém vzdelávania integrovaných žiakov a dodržiavanie špeciálnopedagogických zásad.
Školský špeciálny pedagóg usmerňoval výchovno-vzdelávací proces formou priamej
hospitácie na vyučovacích hodinách. Problémy a nedostatky sa riešili priebežne. Spolupráca
s učiteľmi a majstrami odbornej výchovy je na výbornej úrovni. Učitelia akceptujú systém
vzdelávania integrovaných žiakov. Okrem integrovaných žiakov sa často v priebehu
školského roka riešili aj iné problémy ako: vzťahy medzi spolužiakmi , klíma triedy, žiaci
s psychiatrickými , alebo psychickými problémami. V konečnom dôsledku boli konzultácie
pozitívne, žiaľ v niektorých prípadoch dopadli aj negatívne.

j) Zapojenie sa do projektov
- Viac ako peniaze – JA Slovensko, n.o. - 2016
- Multifunkčné ihrisko – výzva Úradu vlády SR - 2018
- Zdravie na tanieri – výzva MŠVVŠ SR - 2018
- Ekostopa – Slovenská agentúra ŽP
- Záložka do knihy – projekt v rámci Medzinárodného dňa knižníc – od 2013
- Recyklohry – školský recyklačný program - ASEKOL SK s.r.o – od 2007
- Modernizácia vzdelávania - ukončený projekt
- Zriadenie kontinuálnej učebne - ukončený projekt
- Rozvoj stredného odborného vzdelávania - národný projekt - ukončený
- Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety- národný
projekt - ukončený
- Podpora športu detí, mládeže a žiakov zdravotne znevýhodnených - ukončený projekt
- Projekt zborovňa – vyžívanie digitálneho obsahu pre modernizáciu vyučovania
- Projekt „Na veku záleží“ – zameranie na finančnú gramotnosť žiakov
- Projekt „Branný súboj študentov“ – organizovaný Ministerstvom obrany SR a Ozbrojenými
silami SR
- Grant na podporu kultúrnych a športových aktivít pre občanov župy – zapojenie sa do
organizácie aktivity
k) Výsledky štátnej inšpekcie
V školskom roku 2018/2019 nebola u nás vykonaná komplexná inšpekcia Štátnou školskou
inšpekciou.
l) Priestorové a materiálno technické podmienky školy
V školskom roku 2018/2019 bolo v rámci kapitálových výdavkov vybudované multifunkčné
ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi vo výške 59 679,68 Eur / dotácia ÚV SR 37 837,62
Eur a vlastné zdroje 21 842,06 Eur /. Riešilo sa dovybavenie kuchyne – plynový sporák,
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krájač chleba, chladiaca skriňa v hodnote 7 679,00 Eur. V rámci projektu „Zdravie na tanieri „
bola do jedálne zakúpená chladiaca vitrína v hodnote 4 824,00 Eur. Zrekonštruovali sa
niektoré sociálne zariadenia v priestoroch internátu vo výške 10 206,37 Eur. Počas letných
prázdnin sa vymaľovali chodby, triedy a pripravovala sa nová učebňa pre študijný odbor
kaderník-vizážista. V období letných prázdnin bola z kapitálových výdavkov zrekonštruovaná
cukrárenská dielňa a vybavené novým mobilierom v hodnote 106 400,30 Eur / prostriedky
pridelené v septembri a októbri 2019 /.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu školy
1. Dotácie na žiakov zo štátneho rozpočtu: 1 683 007,00 Eur, dotácie na bežné výdavky
zo štátneho rozpočtu: 17 209,00 Eur /vzdel.poukazy, lyžiarsky výcvik, maturity,
odchodné, rekreačné poukazy/.
2. Originálne kompetencie – činnosť školskej jedálne z rozpočtu TTSK 117 357,00 Eur,
prevádzka školy z rozpočtu TTSK 43 725,75 Eur
3. Dotácie pokrývajú 80 % nákladov a zostávajúce prostriedky sú zabezpečené vedľajšou
hospodárskou činnosťou školy, vrátane produktívnej práce žiakov.
4. Na vzdelávacie poukaz sme prijali 9 222,00 Eur. Zakúpila sa odborná literatúra,
zabezpečila sa krúžková činnosť vrátane nákupu pomôcok a materiálu.
5. Škola okrem iného využíva aj prostriedky formou grantov. V školskom roku
2018/2019 ZRPŠ pri SOŠ obchodu a služieb poskytlo finančné prostriedky vo výške
1 500,00 Eur na nákup učebných pomôcok.
6. Z kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu ako aj z rozpočtu TTSK bolo v tomto
školskom roku preinvestovaných 92 016,37 Eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení
na internáte, výstavbu multifunkčného ihriska a nákup prostriedkov na dovybavenie
kuchyne a jedálne.
n/ Koncepčný zámer rozvoja školy
-

-

-

Zachovať štruktúru učebných a študijných odborov stavebného zamerania.
Zachovať učebné odbory so zameraním na spracovanie dreva.
Zapojiť čo najviac odborov a žiakov do duálneho vzdelávania.
Zachovať a rozšíriť vzdelávaciu činnosť v oblasti rekvalifikácií.
Zachovať školiace stredisko s celoslovenskou pôsobnosťou v spolupráci s firmou
RIGIPS Slovakia a firmou KNAUF Bratislava s.r.o.
Možnosť zriadenia centra odborného vzdelávania pre remeselné odbory – murár, tesár,
podlahár, inštalatér, maliar-natierač po súhlasnom stanovisku zriaďovateľa TTSK.
Hľadať možnosti motivácie žiakov remeselných učebných odborov formou finančnej
odmeny za produktívnu prácu žiakov podľa kritérií kvality, množstva odvedenej
práce a dochádzky.
Postupne vybaviť všetky učebné a študijné odbory modernými učebnými pomôckami.
Pokračovať v budovaní modernej a životaschopnej školy, ktorá bude rozvíjať tvorivé
schopnosti žiakov, umožní im získať kvalitné vzdelanie a odborné zručnosti zamerané
na uplatniteľnosť žiakov v osobnom aj profesijnom živote, ktorá bude všeobecne
uznávaná v Trnavskom regióne a jeho širokom okolí.
Zamerať sa na to, aby sme rozvíjali schopnosti žiakov aktívne sa zapájať do
verejného života, vedieť posudzovať problémy z osobného, národného, ale aj z
medzinárodného a globálneho hľadiska.
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-

Škola bude otvorená žiakom, rodičom, ale aj širokej verejnosti, bude rozvíjať
zručnosti žiakov aj v mimoškolskej činnosti.
Škola je aj naďalej bude centrom celoživotného a kontinuálneho vzdelávania.

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a
treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
Silné stránky školy ( strenghts )

Slabé stránky školy ( weaknesses )

 Ľudské zdroje
- stabilizovaný kolektív zamestnancov s vysokým
stupňom kvalifikácie, s perspektívou ďalšieho rozvoja,
- záujem zamestnancov o všetky formy ďalšieho
vzdelávania
- počítačová gramotnosť všetkých pedagogických
i nepedagogických zamestnancov
- veľmi dobré pracovné podmienky pre výkon
pracovných činností všetkých zamestnancov
 Vonkajšie vzťahy
- dlhodobá tradícia školy
- jediná SOŠ v regióne Trnavy, ktorá má stavebné
odbory ako murár, inštalatér
- pôsobnosť školy v meste Trnava
- spolupráca školy s podnikateľskými subjektmi
 Riadiaca činnosť
- vysoké pracovné nasadenie všetkých vedúcich
pracovníkov
- funkčné poradné orgány na škole
- dobrá spolupráca so stavovskými organizáciami –
Cech cukrárov a pekárov Slovenska, Slovenská
barmanská asociácia, Slovenský zväz kuchárov
a cukrárov Slovenska, Czech Carving Studio s.r.o. atď.
- intenzívna propagácia školy
- dobrá spolupráca s radou rodičov a radou školy
 Výchovnovzdelávací proces
- kvalita zabezpečenia odborného výcviku žiakov
formou produktívnej podnikateľskej činnosti žiakov
- výborné výsledky dosiahnuté na regionálnych a
celoslovenských súťažiach v gastro odboroch,
športových súťažiach, výtvarných súťažiach v
stredoškolskej odbornej činnosti atď
- využívanie nových foriem vyučovania vo
všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch
- široká ponuka kurzov pre žiakov, exkurzií, firemných
dní
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 Ľudské zdroje
- udržateľnosť zamestnancov naviazaných na
remeselné odbory, o ktoré klesá záujem žiakov

 Vonkajšie vzťahy
- poloha školy mimo centra Trnavy
- nepriaznivý demografický vývoj
- nezáujem firiem v gastronómii, kaderníckych
a kozmetických službách, ako aj
v stavebníctve, drevárstve o duálne vzdelávanie
 Riadiaca činnosť
- znižovanie záujmu žiakov a ich zákonných
zástupcov o stavebné učebné odbory, ale
globálne klesá záujem o všetky remeselné
odbory

 Výchovnovzdelávací proces
- nezáujem žiakov o prípravu na povolanie
- zvyšovanie počtu žiakov s výchovnými
problémami
- rast počtu žiakov zo sociálne slabých rodín
- zhoršenie spolupráce s rodičmi čoraz väčšieho
počtu žiakov, rastie počet zákonných zástupcov
žiakov, ktorí neprejavujú žiadny záujem o
výchovnovzdelávacie výsledky svojich detí
- znižuje sa vedomostná úroveň žiakov zo ZŠ
- vedomé poškodzovanie a ničenie majetku

 Materiálno – technické zabezpečenie
- každoročné investície z vlastných, či iných zdrojov na
technický rozvoj a údržbu budov školy
- pravidelné investície do výpočtovej techniky jej
modernizácie a zariadenia pracovísk praktického
vyučovania
- vybudovanie nových odborných učební – učebňa
stolovania, cvičná kuchynka, učebňa carvingu, učebňa
cestovného ruchu
- nadštandardne vybavené priestory na športovanie
- priebežné zabezpečovanie odbornej literatúry a
odborných časopisov pre všetky študijné a učebné
odbory, ako aj inovácia odborných pomôcok

školy niektorými žiakmi
 Materiálno – technické zabezpečenie
- zvyšovanie cien vstupov – energií a vody,
potravín, spotrebného materiálu, čo zvyšuje
finančnú náročnosť na zabezpečenie
výchovnovzdelávacieho procesu a služieb pre
verejnosť,
- nedostatok žiakov v niektorých učebných
odboroch komplikuje prevádzku odborných
pracovísk

Príležitosti školy ( opportunities )

Riziká školy ( threats )

- možnosť využitia štrukturálnych fondov EÚ
- organizovanie spoločných workshopov stredných škôl
- zvýšenie propagácie odborného vzdelávanie
- intenzívna spolupráca s Národným kariérnym centrom
- vypracovanie kvalitnej stratégie rozvoja školy
- zapájanie sa do projektov so školami v zahraničí
- využívanie ponúk na kontinuálne vzdelávanie
pedagogických zamestnancov
- zefektívnenie zapojenia informačných technológií do
výučby všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov
- využitie potenciál historického, kultúrneho
a priemyselného dedičstva trnavského regiónu
- spolupráca všetkých zamestnancov školy
- podporovať záujmovú činnosť v škole, vytvorenie
oddychových zón pre žiakov, zrevitalizovať školskú
knižnicu
- pokračovať v prevencii proti sociálno – patologickým
javom, šikanovaniu a kriminalite mládeže
- zefektívnenie využívania mimorozpočtových
finančných prostriedkov

- zlý demografický vývoj
- nesúlad medzi ponukou a dopytom
pracovných síl na trhu práce
- nezáujem rodičov a detí o odborné profesie
vedie až k nedostatku daných profesií na trhu
- nezáujem zákonných zástupcov o spoluprácu
so školou
- nízka vedomostná úroveň žiakov ZŠ
- konkurencia škôl s identickými odbormi
v blízkom okolí
- negatívne vplyvy z vonkajšieho prostredia na
žiakov – omamné látky, kriminalita,
šikanovanie, záškoláctvo

p) Umiestnenie absolventov na pracovnom trhu
Do dnešného dňa nemáme údaje z ÚPSVC, nakoľko absolventi, ktorí ukončili štúdium
v školskom roku 2018/2019, sa môžu evidovať ešte v mesiaci september 2019.
2. Ďalšie informácie:
a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
Personálne a psychohygienické podmienky školy sú zabezpečené na dobrej úrovni.
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Pitný režim je zabezpečený, stravovanie je umožnené v školskej jedálni a v bufete, k čomu sú
vhodne prispôsobené prestávky.
Hygienické zariadenia školy sú po rekonštrukcii.
Žiaci si odkladajú osobné veci do osobných skriniek v šatniach.
Žiaci majú možnosť vo voľnom čase športovať v telocvični , zrekonštruovanej posilňovni, na
vonkajšom športovom ihrisku ako i na novo zriadenom multifunkčnom ihrisku.
b) voľno časové aktivity školy: viď bod 2b
c) spolupráca školy s rodičmi
Spolupráca školy s rodičmi prebieha formou Rodičovských združení, Rady rodičov, Rady
školy, aktívnou spoluprácou s rodičmi žiakov.
Rodičia majú možnosť komunikovať s triednymi učiteľmi prostredníctvom internetu, aktuálne
informácie pre rodičov sú zverejňované na webovej stránke školy, vrátane jedálneho lístka,
rozvrhu, informácií o maturitnej skúške, dôležitých termínoch a pod..
Pre zlepšenie informovanosti rodičov o dosahovaných študijných výsledkoch žiakov sme
zaviedli internetové žiacke knižky.
Rodičia majú možnosť využívať spoluprácu s výchovnou poradkyňou ako i služby školskej
špeciálnej pedagogičky.
d) vzájomné vzťahy medzi školou a rodinou
vzájomné vzťahy medzi fyzickými osobami, ktoré sa na výchove podieľajú
Metodické centrum so sídlom v Trnave – školenia, semináre, prednášky…
ŠIOV Bratislava – spolupráca na vypracovávaní pedagogických dokumentov
Centrum voľného času – Kalokagatia v Trnave – súťaže, výstavy, koncerty…
Centrum poradensko psychologických služieb Trnava – poradenstvo v problematike
výchovných a vzdelávacích problémov študentov
Procter & Gambel, Bratislava – vzdelávací program: Čas premien
Krajská pedagogicko-psychologická poradňa s Centrom výchovnej a psychologickej
prevencie, Trnava - besedy
Policajný zbor Trnava - prednášky, besedy, školenia…
Združenie STORM - prednášky, besedy, školenia…
Prevádzky – Cestovné kancelárie, Galéria J. Koniareka v Trnave, gastro prevádzky, hotely,
reštauračné zariadenia – spolupráca pri OVY
Spolupráca s firmami – SWEEDWOOD, Rigips, Realtec, Belora, Vitalitys, Schwartzkopff,
Zoeva, agentúra „ PRO-STAFF s.r.o. Bratislava“
Spolupráca s firmami v rámci duálneho vzdelávania: Holiday Inn, Lindler Mobilier s.r.o.
Madunice.

PaedDr. Darina Šulková
riaditeľka školy
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