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Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti  

Strednej odbornej školy obchodu a služieb  

 v Rimavskej Sobote za školský rok 2019/2020 

 
a) základné údaje o škole 
1 názov školy Stredná odborná škola obchodu a služieb 

2 adresa školy Športová 1, Rimavská Sobota 

3 telefónne čísla 

 

 

 

fax 

sekretariát                                              047/5812011 

riaditeľ školy                                          047/5634916 

zástupca pre teoret. vyučovanie             047/5634885 

vedúca útvaru tech.-ekonom. činností   047/5812010 

                                                               047/5634915 

4 internetová adresa školy 

e-mail 

www.sosos.sk 

info@sosos.sk 

5 zriaďovateľ BBSK, Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica 

6 mená vedúcich zamestnancov PaedDr. Jaroslav Bagačka - riaditeľ školy 

Ing. Katarína Bálintová  - zást. riad. pre praktické 

vyučovanie 

Ing. Štefan Bódi - zást. riad. pre teoretické 

vyučovanie 

Ing. Tamara Filadelfiová- zást. riaditeľa pre 

teoretické vyučovanie 

Ing. Tatiana Majtánová  vedúca ekonomického 

úseku 

Ing. Martina Kuzmová – vedúca prevádzkovo – 

technického úseku   

7 zoznam členov Rady školy  

pri Strednej odbornej škole 

obchodu a služieb  Rimavská 

Sobota 

Dvaja zvolení  zástupcovia pedagogických 

zamestnancov školy: 1. Mgr. Ľubica Karasová 

                                   2. Mgr. Andrea Hričanová             

Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov 

školy:  

1. Agáta Háková 

Traja zvolení  zástupcovia rodičov: 

1. Mgr. Andrea Pazourková  

2. Valentína Dovalová     

3. Miroslav Kučerák        

Jeden zvolený zástupca žiakov školy:  

1. Karin Bálintová      

Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:   

1. Mgr. Jana Slačková 

2. Ing. Anna Orfánusová 

3. Ferenc Auxt  

4. Zsolt Fözö 

 

Predseda Rady školy: Mgr. Ľubica Karasová 

8 poradné orgány školy pedagogická rada 

gremiálne porady 

pracovné porady 

predmetové komisie 
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stravovacia komisia 

komisia BOZP 

inventarizačná komisia 

vyraďovacia komisia 

likvidačná komisia 

škodová komisia 

kontrolná komisia 

komisia pre kontrolu požívania alkohol. nápojov 

 

 

b) údaje o počte žiakov školy 
Odbor ročník názov odboru počet 

tried 

počet žiakov 

k 15.9 31.8 

2.roč. učeb. 

odbor SOŠ  

1. ročník stavebná výroba 
2 67 19 

2. ročník stavebná výroba 1 30 7 absolvovalo 

3.roč. učeb. 

odbor SOŠ  

1. ročník Kuchár,  

kaderník 

1 

 

 15 

9 

14 

9 

čašník, servírka 1 

 

13 13 

   

murár  8 8 

2. ročník kuchár 1 

 

11 10 

kaderník  23 18 

čašník, servírka  1 

 

21 18 

murár 13 12 

3. ročník kuchár 1 33 21 absolvovalo 

kaderník 12  4 absolvovalo 

čašník, servírka 1 

 

           22 12 absolvovalo 

murár 0  0 absolvovalo 

4.roč. štud. 

odbor SOŠ 

 

 

4.ročník 

obchodný pracovník 
1 

 

 

7 4 absolvovalo 

kozmetik 11 8 absolvovalo 

 

 
  

5.roč.štud. 

odbor SOŠ 

1. ročník hotelová akadémia 1 21 21 

2.ročník hotelová akadémia 1 20 20 

3.ročník hotelová akadémia 1 26 26 

4.ročník hotelová akadémia 1 8 8 

5.ročník hotelová akadémia 1 17  17 absolvovalo 

nadstavbové 

štúdium SOŠ  

1. ročník 

 

spoločné stravovanie 1 

 
30 26 

 

1 

0 0 

podnikanie v remeslách a 

službách 
25 20 

2. ročník spoločné stravovanie 
1 

12 8 absolvovalo 

vlasová kozmetika 2  1 absolvovalo 

  podnikanie v rmeslách a 

službách 
 12 7 absolvovalo 

pomaturitné 

štúdium 

1. ročník 

 

potravinárstvo - hygiena 

potravín 

1 

 

30 

 

23 

2. ročník potravinárstvo – hygiena 

potravín 

0 0 0 

3. ročník potravinárstvo – hygiena 

potravín 

0 0 0  absolvovalo 
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počet 

integrovaných 

žiakov 

  

 7 7 

Sumár   19 498 335 

 

c) údaje o počte žiakov prijatých do 1. roč. strednej školy 

odbor názov odboru 
počet žiakov 

prihlásených prijatých zapísaných 

2.roč. učeb. odbor stavebná výroba 67 67 67 

3.roč. učeb. odbor kuchár 12 12 12 

čašník, servírka 12 12 12 

murár 8 8 8 

 kaderník 8 8 8 

5. roč. štud. odbor  hotelová akadémia 21 21 21 

nadstavbové 

štúdium denné 

dvojročné  

spoločné stravovanie 31 31 31 

podnikanie v remeslách a 

službách 
31 31 31 

pomaturitné štúd. potravinárstvo - hygiena potravín 31 31 31 

Sumár  221 221 221 

 

 

počet tried plánovaných odborov 

Kód odboru          Názov odboru počet tried počet žiakov 
6444 H čašník - servírka 0,5 12 

6445 H  kuchár 0,5 12 

6456 H kaderník 0,5 8 

3661 H murár 0,5 8 

6442 K obchodný pracovník 0,5 10 

6446 K kozmetik 0,5 10 

6323 K hotelová akadémia 1 24 

3686 F stavebná výroba 2 67 

Spolu 6 151 

Nadstavbové štúdium   

6421 L spoločné stravovanie 1 31 

6403 L podnikanie v remeslách a službách 1 31 

Spolu   

študijný odbor   

2940 Q 01 potravinárstvo – hygiena potravín 1 31 

Spolu 3 93 

 

 

d) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie k 31.8.2020 

celkový 

prospech 

počet žiakov 
2.roč. 

uč.odb. 
3 roč. uč. 

odbory 
4 a 5roč. štud. odbory 

nadst.  

štúd. 
pom. štúd. 

1.r 2.r 1.r 2.r 3.r 1.r 2.r. 3.r 4.r 5.r 1.r 2.r 1.r 2.r 3.r 

prospelo 

prospelo s vyznam. 

prospelo veľmi 

dobre 

neprospel 

25 

0 

 

14 

24 

7 

0 

 

0 

23 

23 

2 

 

5 

15 

28 

5 

 

12 

23 

24 

6 

 

7 

30 

18 

2 

 

1 

0 

13 

3 

 

4 

0 

17 

4 

 

5 

0 

15 

3 

 

2 

6 

9 

3 

 

5 

0 

40 

2 

 

4 

9 

12 

1 

 

3 

10 

12 

3 

 

8 

7 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 
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priemerný prospech podľa jednotlivých predmetov 

predmet 

priemer v jednotlivých ročníkoch 

učebné odbory študijné odbory pomat. št. 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 
SJL 3,57 3,22 4,03 3,43 3,02 3,46 2,92 2,98    

ANJ 3,07 3,12 3,46 2,84 2,36 2,99 2,30 2,65 3,24   

NEJ 3,41 2,57 2,60 2,92 2,71 3,09 2,72 2,56 2,89   

OBN 3,26    2,15 2,52      

MAT 3,51 3,65 3,92 3,35 2,98 3,34 3,32 2,50    

CHE 2,72   2,91 3,34    3,35   

INF 1,95 2,32  2,78 1,64  1,42 1,39    

TEV 2,04 1,90 2,85 1,75 1,34 1,32 1,65 1,02    

DEJ    2,81 2,41       

PPT    2,51        

EKO  3,32 3,75 3,42 2,89 2,94 3,53 3,02    

TEC 3,26 2,86 3,61 2,48 2,65 2,73      

PAV 3,35 2,69 3,58 2,49  2,26      

TOV       2,69     

MTR 2,36 2,45 2,46    2,63     

ODK 2,68 2,36 3,47         

ZAP 3,24   2,75        

ADK    3,84 2,69 2,58      

ZDR 2,73 2,79 2,89 2,65 3,72  3,64     

OAD       3,01     

OBP       2,82     

UCT    3,85 3,41  3,26 3,04    

PRN  2,85  3,32    2,41    

STO 3,41 2,91 3,59         

ODV 3,16 2,52 3,71 2,43 2,62 1,89 1,93 1,32 2,69   

TOB    2,59 2,31 1,92      

HGM       2,49 2,89    

SPK 3,47 2,34  3,22  1,82      

MKT    2,69 3,04   2,35    

MAN    3,10        

ZAP    3,46        

MOF     2,87       

ETV    1,24 1,32       

VPK    2,89 3,14       

BCH         3,58   

ANA         3,74   

BIO 2,17        3,43   

RV         2,98   

HTM         2,56   

HTA         3,48   

PTE         3,18   

 

 

e) zoznam študijných a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 

plánov 
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f) zoznam študijných odborov, ktoré sú zaradené v zozname študijných a 

učebných odborov a ich zameraní: 

 

 

číslo odboru názov odboru zameranie 
6442 K obchodný pracovník - - - - - - 

6446 K kozmetik - - - - - - 

6323 K hotelová akadémia - - - - - - 

6421 L spoločné stravovanie - - - - - - 

6426 L vlasová kozmetika - - - - - -  

6403 L podnikanie v remeslách a službách - - - - - - 

2940 Q 01 potravinárstvo hygiena potravín 

 

zoznam učebných odborov, ktoré sú zaradené v zozname študijných a 

učebných odborov a ich zameraní: 
číslo odboru názov odboru zameranie 
6456 H kaderník - - - - - - 

6444 H čašník, servírka - - - - - -  

6445 H kuchár - - - - - -  

3661 H murár - - - - - -  

3686 F stavebná výroba - - - - - -  

 

 

Zoznam odborov, v ktorých sa zabezpečovala výchova a vzdelávanie v šk. 

roku 2019/2020 

odbor číslo odboru názov odboru 
uplatňované učebné 

plány 
2 ročný učebný odbor 3686 F stavebná výroba ŠkVP 

3 ročné učebné odbory 

6445 H  kuchár ŠkVP 

6442 H  čašník, servírka ŠkVP 

6456 H  kaderník ŠkVP 

3661 H murár ŠkVP  

4 ročné študijné odbory 
6442 K obchodný pracovník ŠkVP 

6446 K kozmetik ŠkVP 

5 ročný študijné odbor 6323 K hotelová akadémia ŠkVP  

pomaturitné štúdium 2940 Q 01 potravinárstvo ŠkVP 

nadstavbové štúdium 

6421 L spoločné stravovanie ŠkVP 

6426 L vlasová kozmetika ŠkVP 

6403 L podnikanie v remeslách  

a službách 
ŠkVP 

 

 

g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

počet zamestnancov kvalifikovaných nekvalifikovaných dopĺňajúcich si 

kvalifikáciu 
pedagogických 45 42 3 3 

nepedagogických 35 35 0 0 

 

 

odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov  
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 všeobecnovzdelávacie predmety: 

slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, občianska náuka, 

matematika, chémia, informatika, fyzika, telesná výchova, informatika, estetická 

a výtvarná  výchova, etická výchova,  ruský jazyk, dejepis -      

                                                                                              85% kvalifikovanosť 

 odborné predmety v odbore kuchár,čašník, hotelová akadémia  a spoločné 

stravovanie 

potraviny a výživa, technológia prípravy pokrmov, stolovanie, technika prevádzky, 

ekonomika, hospodárske výpočty, účtovníctvo, manažment, marketing, odborná prax, 

hospodárska korešpondencia, cestovný ruch, hotelový a gastronomický manažment  -

                70% odbornosť 

odborný výcvik                                                                       80% odbornosť 

 odborné predmety v odbore predavač, prevádzka obchodu, obchodný 

pracovník 
obchodná prevádzka, tovaroznalectvo, hospodárske výpočty, propagácia a 

aranžovanie, odborný výcvik, ekonomika, účtovníctvo, marketing, odborná prax -

                                                                           100% odbornosť 

obchodná administratíva -          60% odbornosť 

 odborné predmety v odbore kaderník, vlasová kozmetika, kozmetik 
materiály, odborné kreslenie, zdravoveda, dermatológia, odborný výcvik, ekonomika,  

estetická a výtvarná výchova, odborná prax, úžitkové výtvarníctvo, účtovníctvo, 

marketing, manažment -      100% odbornosť 

technológia, vlasová kozmetika -               neodborne 

 odborné predmety stavebné   

            technológia, materiály, stavebné konštrukcie, prestavby budov, odborné kreslenie, 

                                                                                                                50% odbornosť 

            odborný výcvik                                                                         100 % odbornosť 

 ďalej sa na škole vyučujú tieto  predmety: 

psychológia práce a trhu, hospodárske právo, právna náuka, biológia,   

                                                     15% odbornosť  

 

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

forma vzdelávania počet vzdelávaných priebeh vzdelávania 

začalo pokračuje ukončilo 
adaptačné 2 2 0 3 

kvalifikačné 3 0 3 0 

aktualizačné 0 0 0 0 

funkčné 0 0 0 0 

atestačné 3 0 0 3 

 

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Názov 
realizácia 

od-do 

počet zapojených miesto 

realizácie 

prínos pre 

školu žiakov učiteľov 
Európsky deň jazykov  október  2019  40        9 budova školy skvalitnenie 

jazykových 

zručností  

Burza stredných škôl  október 2019   30      12 Dom kultúry propagácia školy, 

informácie pre 

verejnosť  
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Deň otvorených dverí november  

2019 

  55      16 objekty školy propagácia školy, 

informácie pre 

verejnosť 

Majstrovstvá BBSK 

v príprave zemiakového 

šalátu 

december 

2019 

  20        8 Mladosť konfrontovanie 

zručností 

v gastronómii, 

reprezentácia školy 

21. ročník predvianočného 

stretnutia zamestnancov 

december 

2019 

  18       50 Mladosť sociálna práca, 

spoločenský 

rozmer  

27. ročník futbalového 

turnaja zamestnancov 

február 2020    4       19 telocvičňa 

školy   

reprezentácia 

školy, spoločenský 

rozmer 

Týždeň talianskej kuchyne  február 2020   30       12 Mladosť rozvoj 

gastronómie, nové 

receptúry, 

reprezentácia školy 

Týždeň maďarskej kuchyne  marec 2020 20      10 Čierny orol 

 

 

rozvoj 

gastronómie, nové 

receptúry, 

reprezentácia školy 

Plesový večierok žiakov  február 2020  60      10 Mladosť  spoločenský 

rozmer, aktivity 

žiakov 

 
Pozn.: V čase prerušenia vyučovania z dôvodu Covidu 19 sa nemohli organizovať ďalšie 

akcie, osobitne významná plánovaná akcia FOURFEST v apríli, ktorá je podujatím škôl krajín 

V 4 nášho samosprávneho kraja. 

 

j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
Názov realizácia 

od-do 

rozpočet  počet zapojených miesto 

realizácie 

úspešnosť 

žiakov učiteľov 
Zvysovanie 

vzdelanostnej 

úrovne oby 

ateľov 

v menej 

rozvinutom 

regióne 

04/2018 

03/2020 

131 253 € 95 11 okres 

Rimavská 

Sobota 

 

Zvýšenie od 

bornej 

zručnosti 

zamestnancov 

školy  

02/2019 

11/2019 

43 486,04  9 SOŠ OS, 

Rimavská 

Sobota  

 

Vytvorenie 

moderného 

centra 

odborného 

vzdelávania 

pre odbory 

murár 

a stavebná 

výroba pri 

SOŠOS 

v Rimavskej 

Sobote  

05/2019 

12/2020 

198 340 €   SOŠ OS, 

Rimavská 

Sobota  

 

 

k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
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     inšpekciou v škole  
V školskom roku 2019/2020 sa na škole neuskutočnila školská inšpekcia.  

 

l)   údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach školy 
Na vyučovanie používame vlastné priestory, v budove školy je 31 učební, z toho 12 

odborných ( odborná učebňa pre murárov - maliarov,  pre etickú výchovu, jazyková, 

strojopisu, 2 výpočtovej techniky, chemické laboratórium, biologické laboratórium,  

aranžovňa, stolovňa pre čašníkov, 2 na techniku prípravy pokrmov ),  

Na športové aktivity využívame telocvičňu, posilňovňu a ihriská na školskom dvore.     

Vybavenie učební zodpovedá účelu, pre ktorý boli zriadené ( klasická a fixom 

popisovateľná tabuľa, interaktívne tabule, počítače, dataprojektor, trojrozmerné 

učebné pomôcky, tabuľa zadnej projekcie iBoard, ...) s kapacitou od 12 do 36 miest. 

V ďalších dvoch budovách máme pracoviská praktického vyučovania s učebňami a 

samostatnými prevádzkami služieb pre všetky učebné a študijné odbory - 2 vlastné 

reštaurácie s kuchyňou, 1 kozmetiku, 2 kaderníctva,  bufet. 

Na vzdelávanie poskytujeme dostupnú literatúru a študijné materiály podľa potreby. 

 

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacích 

cieľov v € 
 Stredná odborná škola obchodu a služieb vznikla dňom 1. 9. 2011 ako príspevková 

organizácia, ktorá je právnym nástupcom Spojenej školy, Športová 1, Rimavská Sobota. 

V roku 2019 príjmy celkom za subjekt SOŠ obchodu a služieb boli vo výške 2 138 135,25 €. 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy v € 

P.č. Druh príjmu v € Výška príjmu 

v r. 2019 

Spôsob použitia  

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na 

žiakov normatívne  

1 579 406 Bežné výdavky  

2. Príspevky na čiastočnú úhradu 

nákladov od rodičov alebo inej 

osoby, ktorá má voči žiakovi 

vyživovaciu povinnosť  

0  

3.  Finančné prostriedky prijaté na 

vzdelávacie poukazy  

6 323 Osobné náklady 1310 

Prevádzkové náklady 

5013 

4. Finančné prostriedky za mimoriadne 

výsledky žiakov  

0  

5.  Príspevok na učebnice  0  

6. Príspevok na kurz pohybových aktivít 

v prírode  

3 750  

7. Finančné prostriedky získané od 

rodičov alebo zákonných zástupcov 

žiakov, prívnických osôb alebo 

fyzických osôb 

  

8. Iné finančné prostriedky získané 

podľa osobitných predpisov  

2 200 Odchodné 

9. Príjmy z prostriedkov BBSK na školu  31 838,76 Osobné náklady 11 602 

Prevádzkové náklady 

20 236,76 
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10. Príjmy z prostriedkov BBSK na 

školskú jedáleň  

29 287 Bežné výdavky ŠJ 

11. Príjmy z prostriedkov BBSK na 

kofinancovanie projektu 5 %  

3 563,24  

12. Vlastné príjmy  395 239,75  Bežné výdavky  

13.  Príjmy od ostatných subjektov 

v rámci verejnej správy  

24 967,51 UPSVaR 

14. Príjmy od ostatných subjektov mimo 

verejnej správy  

829,24 Dary na Four Fest  

15.  Príjmy na projekt (85% ESF, 10 % 

ŠR) 

96091,55  Zavedenie inovatívnych 

a moderných metód 

vyučovania  

 

1.Dlhodobý hmotný investičný majetok a dlhodobý drobný hmotný majetok v OC  

P.č. Názov položky Rok 2018 Rok 2019 Zmena 

1.  Stavby  1 456 243 1 527 567 71 333 

2. Stroje, prístroje, zariadenia  132 098 351 977 219 879 

3. Dopravné prostriedky  38 013 38 013 0 

4.  Ostatný DHM (TZ) 491 498 491 498 0 

5.  Pozemky  55 846 55 846 0 

 

2. Rozbor nákladovosti, medziročné porovnanie       

P.č. Názov položky Rok 2018 Rok 2019 Zmena 

1.  Spotreba materiálu 193 301 257 757 64 456 

2. Spotreba energií 130 940 135 123 4 183 

3. Predaný tovar  33 554 38 450 4 896 

4.  Opravy a údržba  39 246 39 351 105 

5. Cestovné 1 485 2 257 772 

6. Ostatné služby  58 170 62 083 3 913 

7. Mzdové náklady  1 018 123 1 144 288 126 165 

8. Poistné, odvody, sociálne 

nákl. 

411 274 465 669 54 395 

9.  Ostatné náklady  36 763 54 929 18 166 

10. Odpisy majetku  52 858 80 845 27 987 

11. Rezervy, opravné položky  567 567 0 

12. Finančné náklady  687 905 218 

13. Daň z príjmov  294 343 49 

 

3. Rozbor výnosov, medziročné porovnanie     

P.č. Názov položky Rok 2018 Rok 2019 Zmena 

1.  Tržby za vlastné výrobky  0 0 0 

2. Tržby za služby  273 462 274 856 1 394 

3. Tržby za predaný tovar  73 377 79 687 6 31 

4.  Aktivácia sl., MT., tovar  29 174 58 574 29 400 

5.  Ostatné výnosy  45 412 40 990 -4 422 

6. Zúčtov. rezerv, oprav. 

položiek 

567 0 -567 

7.  Finančné výnosy  0 0 0 
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4. Pohľadávky  

Pohľadávky evidované k 31. 12. 2019 sú vo výške 20 693 €, v tom:  

Odberatelia       13 644 € 

Ostatné pohľadávky        5 481 € 

Iné pohľadávky        1 568 € 

 

5. Záväzky  

K 31. 12. 2019 boli záväzky školy vo výške 16 545,03 €. 

Dlhodobé záväzky tvorí nevyčerpaný sociálny fond vo výške 4 211,03 €. 

Krátkodobé rezervy 567,- € 

Krátkodobé záväzky voči dodávateľom sú vo výške 11 424 € a daň z príjmov 343 €. 

 

6. Inventarizácia majetku k 31. 12. 2019  

Inventarizácia majetku a záväzkov prebehla na základe interného príkazu riaditeľa SOŠ 

obchodu a služieb na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku 

a záväzkov v termíne od 10. 12. 2019 do 25. 1. 2020. Inventarizáciou nebol zistený rozdiel 

v evidovanej a inventarizáciou zistenej hodnote majetku.  

 

7. Hospodársky výsledok  

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota uzatvorila 

hospodársky rok 2019 ziskom vo výške 12 156 €. Výsledok hospodárenia ovplyvnilo 

zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar v prevádzkach odborného výcviku.  

 

n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 
Cieľ školy – Dôstojne obstáť v podmienkach EÚ ( absolvent  pripravený na súčasnosť 

i budúcnosť) je dlhodobý.  

   V oblasti skvalitňovania praktického vyučovania sme využili aj systém duálneho 

vzdelávania s Hotelom Kaskády. Ďalšie aktivity v rámci duálneho vzdelávania boli zastavené 

Covidom,  vypnutím krajiny, ekonomiky. Týmto výrazne utrpelo praktické vyučovanie, žiaci 

nemali možnosť získať potrebné zručnosti v odbore. Pozitívom je vybudovanie pracoviska 

odborného výcviku pre stavebné odbory v areáli Junior komplexu. Škole sa podarilo 

realizovať zahraničnú prax ( čiastočne) v Nemecku, podarilo sa tiež realizovať online 

vyučovanie vo väčšine odborov a predmetov. Do siete bol zaradený učebný odbor inštalatér, 

ktorý je mimoriadne potrebný pre trh práce. 

 

Akčný plán na najbližšie obdobie (2-3 roky) 

 
Problém Opatrenia Časová 

realizáci

a 

Zodpoved- 
nosť 

Podmienenosť 
Poznámky 

Zdroj 

financovania 

Profilácia, 

zameranie 

školy 

zvýraznenie kľúčových 

odborov, vytypovanie 

nových vhodných pre trh 

práce 

2016-2022 riaditeľ 

a ostatní 

vedúci 

zamestnanci  

podpora 

zriaďovateľa, rady 

školy, celoštátne 

trendy 

vlastné zdroje, 

zdroje 

zriaďovateľa 

Kvalita 

výstupov, 

výsledky 

absolventov, 

uplatnenie  

na trhu práce 

 

zvýšiť kvalitu 

vyučovania, dôraz na 

maturity, sledovanie 

zamestnanosti  

2016-2022 vedúci PK, 

zástupcovia 

riaditeľa, 

výchovná 

poradkyňa 

 

náročnosť maturít, 

štátny rozpočet trh 

práce  

viaczdrojové  
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Pracoviská 

OV pre 

kvalitnú 

prax, 

spolupráca 

s firmami pri 

zabezpečení 

praxe 

zlepšenie OV pre 

stavebné odbory, neustály 

kontakt s firmami, ďalšie 

pracoviská pre HA, 

rekonštrukcia kuchyne 

a jedálne v Čiernom 

Orlovi 

2016-2023 riaditeľ školy 

zástupcovia 

riaditeľa 

 vlastné zdroje, 

kapitálové 

výdavky BBSK  

Stav budov, 

objektov 

v správe 

školy   

získať zdroje pre 

rekonštrukciu objektov 

(najmä Čierny orol 

a budovu školy na 

Športovej ulici)  

2016-2022 vedúci  

zamestnanci  

stav v projektoch 

EÚ, možnosti 

zriaďovateľa 

EÚ, 

zriaďovateľ 

Zlepšenie 

kvality 

vnútornej 

demokracie 

školy 

práva a povinnosti 

zamestnancov , ZP, 

aktivity žiakov v rámci 

žiackej rady 

2015-2021 vedúci 

zamestnanci  

legislatíva, 

prirodzená 

autorita, 

pochopenie  

nemusia byť 

Zavedenie 

duálneho 

vzdelávania 

v niektorých 

odboroch 

komunikácia a zmluvy 

s firmami, zvýšenie počtu 

žiakov v duálnom 

vzdelávaní 

2016-2022 vedúci 

zamestnanci 

ochota firiem, 

legislatíva, záujem 

viaczdrojové  

Kvalita 

dištančného 

vzdelávania  

vzdelávanie, skvalitnenie 

práce s IKT 

2020-2022  modernizácia 

procesu, zakúpenie 

potrebnej techniky  

viaczdrojové  

 

o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých 

sú nedostatky 
    Silné stránky 
- kvalitné personálne zabezpečenie 
- výrazné aktivity školy na verejnosti 

- úroveň sociálnej práce so zamestnancami 
- primerane vybudované pracoviská odborného 

výcviku 

 

Slabé stránky 
- nízka vedomostná úroveň žiakov 

prichádzajúcich do učebných odborov 

- slabé ovládanie vyučovacieho jazyka, najmä 

u žiakov z vidieckych škôl 
- veľká fluktuácia, sociálny stav regiónu, 

vysťahovalectvo 
- sociálna slabosť žiakov, ktorá bráni 

modernizácii procesu, napr. práca IKT 
 

  Príležitosti 
- pomoc zriaďovateľa pri rekonštrukciách 

objektov 

- posilnenie zahraničnej praxe v spolupráci 

s agentúrami i hotelmi 
- rozbehnutie duálneho vzdelávania 
- reformy v rezorte 

- postavenie školy ako silnej  v ponímaní 

zriaďovateľa 
 

  Ohrozenia 
- prehlbujúce sa zaostávanie mesta, regiónu, 

nedostatok pracovných príležitostí, sociálne 

otrasy, neriešenie rómskej otázky 
- ďalšie posilňovanie súkromného školstva 

v meste, často nekoncepčné 

- zlá atmosféra v regióne s vysokou mierou 

nezamestnanosti, slabá motivácia pre štúdium 
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 p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie   

 žiakov na pracovnom trhu 

 

Trieda Odbor Končiaci 
Evidovaní na 
ÚP Percento 

III.P kuchár 21 1 5 

III.C čašník ,servírka  12 4 33 

III.C murár 0 0 0 

V.H hotelová akadémia 17 1 6 

II.S spoločné stravovanie 8 0 0 

II.S vlasová kozmetika 1 0 0 

II.S 
podnikanie 
v remeslách a službách 7 0 0 

III.M hygiena potravín 0 0 0 

IV.A Obchodný pracovník 4 1 25 

III.P kaderník 4 0 0 

IV.A kozmetik 8 3 37 

II.G stavebná výroba 7 0 0 

SPOLU   89 10 11 

 

 

Ďalšie informácie o škole 

a) voľnočasové aktivity 
záujmové útvary: 

1. krúžok jazykový - NJ 

2. futsalový 

3. florbalový 

4. baristický 

5. barmanský 

6. krúžok modernej gastronómie  

7. aranžérsky 

8. someliersky 

9. historický 

10. volejbalový 

 

b)  spolupráca so združením rodičov 
 

   Združenie rodičov je samosprávny orgán a svoju činnosť na škole vykonáva 

autonómne. Spolupráca je štandardná. Samotný výbor ZR sa pravidelne stretáva, 

pracuje, ale on sám pociťuje pasivitu mnohých rodičov, ktorí často doplácajú na zlú 

sociálnu situáciu v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti a veľkým 

vysťahovalectvom.  

   Aktivity ZR boli výrazne ovplyvnené situáciou s Covidom 19, keď  tento orgán 

nezasadal a práca bola obmedzená. 

  

 

V Rimavskej Sobote    14. októbra 2020 
 

 

 


