
    

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, 
Bocatiova 1, Košice 

 

Hodnotiaca správa 
za školský rok 2019/2020 

 

ID 09/2007 

Strana - 1 - z 46 

 

 - 1 - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 

 

 

 
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020 

 

 
 

 

Október 2020 

 
 

 Vypracoval Pripomienkoval Schválil 

Meno a priezvisko Ing. Martina Zeteková Mgr. Ján Mikovčík Mgr. Ján Miglec 

Funkcia zástupkyňa riaditeľa predseda rady školy riaditeľ školy 

Dátum    

Podpis    

 

 

 
 



    

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, 
Bocatiova 1, Košice 

 

Hodnotiaca správa 
za školský rok 2019/2020 

 

ID 09/2007 

Strana - 2 - z 46 

 

 - 2 - 

 

 Obsah: 
 

 

I. Poslanie a vízia, strategické ciele 

II. Údaje o počte žiakov školy, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

III. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

IV. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

V. Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje 

výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

VI. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu 

alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  zamestnancov školy 

VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov škôl 

IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

XI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole v školskom roku 

2019/2020  

XII. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  

XIII. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

XIV.  Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK 

XV. Záver 

 

 

 

 



    

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, 
Bocatiova 1, Košice 

 

Hodnotiaca správa 
za školský rok 2019/2020 

 

ID 09/2007 

Strana - 3 - z 46 

 

 - 3 - 

Kontaktné údaje školy 

Názov školy (v súlade so 

zákonom č.245/2008) 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, 

Košice 

 

Telefónne číslo 
055/63 234 75 

 

Faxové číslo 
055/63 371 28 

 

Elektronická adresa 
www.sosbocatiuske.sk 

 

Internetová adresa 
skola@sosbocatiuske.sk 

Zriaďovateľ 

 

Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 

042 66 Košice;  Odbor školstva 

               

 

Riaditeľ školy 

 

Mgr. Ján Miglec 

 

055 63 238 19 

 

Ing. Martina Zeteková 
 

055 63 234 75   klp. 22 

Mgr. Roman Blaško 
 

055 63 234 75   klp. 36 

 

Vedúca TEČ 
Ing. Daniela Sárosiová 055 63 234 75   klp. 38 

 

Hlavný majster 

 

Mária Matisová 

 

055 63 234 75   klp. 24 

Rada  školy Predseda: Mgr. Ján Mikovčík 

 

055 63 234 75   klp. 34 

 

 Tajomník:  nie je stanovený  

 

Certifikát kvality:  

 

Škola získala certifikát kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 pre produkt 

„ Výchova a vzdelávanie“ dňa 18.01.2008, platný do 09.01.2011 . 

 

 

10.01.2013 sme  absolvovali 2. dohľadový audit podľa novej normy STN EN ISO 9001:2008. 
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I.  Poslanie  a vízia, strategické ciele  
 

1. Vízia školy, koncepcia, priority: 

    

 

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Košice je školou s bohatou tradíciou. Patrí medzi kvalitné školy 

svojho druhu v našom regióne. Škola má ctižiadosť stať sa v priebehu nasledujúcich rokov modernou 

školou, ktorá si vybuduje status najvyššej kvality, kde má rezonovať výchova spojená so vzdelávaním 

a zvyšujúcimi sa požiadavkami na trhu práce. Smerovaním politiky školy je využiť všetky možnosti 

manažmentu školy a  pedagogických zamestnancov, čo má viesť k spokojnosti žiakov, ich rodičov a k 

zvýšeniu konkurencieschopnosti našich žiakov na trhu práce v porovnaní s inými školami s rovnakým, 

alebo podobným zameraním.  

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (tzv. Školský zákon) sa od 01. 09. 2008 

výchova a vzdelávanie na našej škole realizuje na základe školského vzdelávacieho programu, ktorý 

pozostáva z týchto častí:  

 

a) Cestovný ruch 

b) Gastronómia 

c) Obchod a propagácia 

d) Poradenstvo vo výžive 

e) Praktická žena 

f) Podnikanie v remeslách a službách 

 

SOŠ Jána Bocatia v Košiciach je škola s  61 ročnou tradíciou. Orientuje sa na prípravu kvalifikovanej 

pracovnej sily pre oblasť gastronómie, hotelierstva, cestovného ruchu a obchodu. 

V súčasnosti vzdeláva 378  žiakov v 13 rôznych odboroch: 

a/ študijné odbory  s odbornou praxou : 

• Manažment regionálneho cestovného ruchu  

• Manažment regionálneho cestovného ruchu so zameraním letuška, steward 

• Poradenstvo vo výžive 

• Výživa a šport 
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b/ študijné odbory s odborným výcvikom: 

• Kuchár 

• Čašník, servírka 

• Obchodný pracovník 

c/ trojročné učebné odbory: 

• Predavač 

• Kuchár 

• Čašník, servírka 

d/ dvojročné učebné odbory:  

• Praktická žena 

e/ nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov: 

• Spoločné stravovanie 

• Podnikanie v remeslách a službách 

 

Našimi dlhodobými prioritami sú: 

a/ zvyšovanie odbornosti žiakov /cez duálne vzdelávanie/ 

b/ rozvíjanie podnikateľského myslenia, 

c/ využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese, 

d/ kvalitné vyučovanie cudzích jazykov, 

e/ profesijný a odborný rast pedagogických zamestnancov 

Všetky uvedené oblasti boli v priebehu hodnoteného školského roka plnené, analyzované a boli prijaté 

opatrenia na ich zlepšenie. Najdôležitejšie aktivity podporujúce plnenie základných priorít: 

 

1.a /  Úzka spolupráca so zamestnávateľmi s cieľom  zvyšovania odbornosti žiakov – zapojením sa do 

duálneho vzdelávania uzatvorením „Zmluvy o duálnom vzdelávaní“ s konkrétnymi zamestnávateľmi. 

V školskom roku 2019/2020 v systéme duálneho vzdelávania študovalo 53 žiakov z toho: 24 žiakov 

odbor obchodný pracovník a predavač: Kaufland, Billa, Metro, Lidl   a 29 žiakov v odboroch kuchár 

a čašník, servírka – zamestnávatelia -  Stará Sýpka, reštaurácia Štadión, hotel Roca, hotel Košice, 

TUKE, nemocnica Šaca. 

Žiaci majú možnosť si rozvíjať svoje odborné zručnosti v oblasti gastronómie  a cestovného ruchu  a 

jazykové znalosti  na 4 mesačnej odbornej stáži v Taliansku.   
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1.b / Rozšírenie vyučovania predmetov rozvíjajúcich podnikateľské zručnosti :  

v učebných plánoch každého druhu štúdia na škole sú zaradené a postupne sa realizuje výučba 

predmetov, rozvíjajúcich uvedené zručnosti:   

• cvičné firmy 

• ekonomické cvičenia vo vybraných firmách 

    Zúčastnili sme sa na školských, regionálnych a medzinárodných prehliadkach  /veľtrhy CVF a 

prezentácia práce cvičných firiem/.  

 

1.c /    V oblasti využívania IKT vo VVP sa naďalej realizuje:  

•  aSc agenda, 

• používanie internetovej žiackej knižky, 

•  kompletná tlač vysvedčení cez PC,  

• inovovaná www stránka a  jej priebežná aktualizácia,  

• uverejnenie rozvrhu hodín a zastupovania na webovej stránke školy.  

• využívanie na vyučovacích hodinách účtovníctva softvér  Omega 

• využívanie na hodinách aplikovanej informatiky rezervačný systém Bluegastro 

• zavedenie  gastronomického softvéru Horec 

• zavedenie softvéru Fitlinia 

• zavedenie SQRCODE 

Zároveň boli realizované už osvedčené aktivity, ako napr. súťaže žiakov v tvorbe plagátov na PC, 

prezentácie, otvorené hodiny s využitím IKT a progresívnych vyučovacích metód.   

Všetky tieto aktivity prispievajú hlavne k lepšej informovanosti rodičov a žiakov, ako aj širokej 

verejnosti o našej škole.  

 

   1.d /  Profesijný a odborný rast PZ  

V septembri 2019 bol vypracovaný Plán profesijného rozvoja, ktorý obsahuje profiláciu školy,  analýzu 

a diagnostiku potrieb vzdelávacích aktivít v súlade s spotrebami školy. Bol vypracovaný plán 

vzdelávacích aktivít pedagogických zamestnancov, ktorý sa v priebehu školského roka plnil. Medzi 

najvýznamnejšie vzdelávacie aktivity patrili školenia, ktoré poskytli   MPC Prešov.    
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  Absolvované vzdelávacie aktivity boli zamerané na: 

- vnútroškolské vzdelávanie: 

- Ako získať žiaka pre spoluprácu – motivačné rozhovory - /všetci pedagógovia/ v spolupráci s CPPPaP 

Karpatská 8, Mgr. Ivanou Vojtechovskou 

Vyššie uvedené vzdelávacie aktivity prispeli k profesijnému a odbornému rastu  pedagógov školy  a tým 

aj ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacej práce na škole. 

 

2. SWOT analýza školy: 

 

 
Silné stránky: 

 

➢  63 ročná tradícia a dobré meno školy 

v regióne 

➢ atraktívne študijné a učebné odbory 

➢ zavedenie nových študijných  a učebných 

odborov 2950 M Poradenstvo vo výžive, 

3161 Praktická žena 

➢ atraktívne študijné a učebné odbory 

➢ kvalifikovaný a skúsený manažment školy 

➢ pozitívna prezentácia školy na verejnosti 

a v médiách 

➢ stabilný učiteľský kolektív s dlhoročnou 

praxou 

➢ rozvinutá mimoškolská činnosť 

➢ inovatívne spôsoby výučby 

➢ odborné stáže žiakov v Taliansku 

➢ možnosť štúdia v systéme duálneho 

vzdelávania 

Slabé stránky: 

 

 

➢ slabý záujem žiakov o štúdium v odbore 

predavač, obchodný pracovník 

➢ slabá spolupráca rodičov so školou 

➢ nepriaznivý demografický vývoj  v našom 

regióne 

➢ prevaha tradičného vyučovania 

Príležitosti: 

 

➢ výhodná poloha školy 

➢ možnosť zapojiť sa do medzinárodných 

projektov 

➢ spolupráca so zahraničím a so 

zamestnávateľmi 

➢ možnosť absolventov uplatniť sa na trhu 

práce  v gastronomických a obchodných 

zariadeniach na domácom a zahraničnom 

trhu 

➢ rozvoj cestovného ruchu v regióne 

➢ potreba malého a stredného podnikania 

v regióne 

➢ viac praxe, výletov, exkurzií, projektov 

➢ duálne vzdelávanie 

 

 

Ohrozenia: 

 

➢ nezáujem vzdelávať sa zo strany žiakov 

a zákonných zástupcov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia 

➢ narastajúce výchovné problémy niektorých 

žiakov 

➢ demografický pokles populácie 

➢ konkurencia škôl s podobnými učebnými 

a študijnými odbormi 

➢ znížený záujem žiakov o trojročné učebné 

odbory 

➢ znižujúca sa úroveň vedomostí a zručností 

a pracovných návykov žiakov zo základných 

škôl 

➢ úsilie rodičov nehľadať kvalitu, ale ísť cestou 

menšieho odporu, t.j. uprednostňovať školy 

s nižšími nárokmi na vedomosti žiakov 
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3. Strategické ciele: 

 

Cieľ č.1: Implementácia Školských  vzdelávacích programov /ŠkVP/ do výchovno-vzdelávacieho 

procesu /VVP/ 

 

11.  rok sa realizoval výchovno-vzdelávací proces na škole  podľa vypracovaného  ŠkVP  ktorý 

pozostáva z 2 častí: 

1. Gastronómia  

2. Obchod a propagácia 

 

• 10.  rok sa realizoval výchovno-vzdelávací proces v ŠkVP: 

 

3. Cestovný ruch 

  

• Šiesty rok sa realizoval výchovno-vzdelávací proces v ŠkVP Manažment regionálneho cestovného 

ruchu so zameraním na letuška, steward 

 

• Piaty  rok sa realizoval výchovno – vzdelávací proces v ŠkVP Výživa a šport 

             

           ŠkVP boli v pravidelných intervaloch  vyhodnocované a boli prijaté opatrenia na ich skvalitnenie. 

Počas školského roka sa pracovalo na ďalších častiach jednotlivých ŠkVP tak, aby sa výučba mohla 

realizovať v budúcom školskom roku. 

 

• Piaty rok sa realizoval výchovno-vzdelávací proces  v  ŠkVP Praktická žena na elokovaných 

pracoviskách v Sokoľanoch a v Šaci. 
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            Cieľ č.2:  Zavádzanie nových študijných a učebných odborov, inovácia už existujúcich 

 

• v odbore Manažment regionálneho cestovného ruchu sme mali v poradí už ôsmy rok  maturantov. 

MS úspešne absolvovalo 19 žiakov.  

• piaty rok sa realizoval výchovno-vzdelávací proces v ŠkVP Manažment regionálneho cestovného 

ruchu so zameraním na letuška, steward. MS úspešne absolvovalo 7 žiakov v odbore MRCR so 

zameraním letuška, steward. 

• piaty  rok sa realizoval výchovno – vzdelávací proces v odbore praktická žena, kde úspešne 

absolvovalo záverečné skúšky 12 žiakov. 

•  štvrtý rok sme na škole realizovali prípravu žiakov v odbore Výživa a šport 

• druhý  rok sme na škole realizovali prípravu žiakov v odbore Poradenstvo vo výžive.  

 

• Cieľ inovovať obsah vzdelávania vo všetkých už existujúcich odboroch na škole bol splnený 

prostredníctvom tvorby Školského vzdelávacieho programu pre všetky druhy a odbory štúdia na 

škole. 

• V školskom roku 2013/2014 bol vypracovaný a schválený  Školský vzdelávací program s názvom 

„Praktická žena“. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  rozhodlo 

o zaradení elokovaného pracoviska, Sokoľany 147, ako súčasť Strednej odbornej školy Jána 

Bocatia, Bocatiova 1, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s termínom 

začatia činnosti od 1. septembra 2014.  

• Zavedenie elokovaného pracoviska, Mládežnícka 3, Košice – Šaca ako súčasť Strednej odbornej 

školy Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky   s 

termínom začatia od 1. septembra 2015. 

Štúdium odboru  je špeciálne prispôsobené potrebám žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne, jazykovo 

a kultúrne špecifického alebo inak znevýhodneného prostredia. Umožňuje žiakom získať osobnostné, 

vedomostné a odborné spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa stali adaptabilnou 

a integrovanou súčasťou spoločnosti. Sú schopní vykonávať jednoduché odborné a pomocné práce 

v celom  odvetví  potravinárskej výroby.  Absolventi dvojročného učebného odboru 3161 F 

Praktická žena sú spôsobilí plnohodnotne zapojiť do sociálneho, kultúrneho a hospodárskeho života 

spoločnosti a ako kvalifikovaná pracovná sila majú predpoklad uplatniť sa na trhu práce.  
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• Štúdium je ukončené záverečnou skúškou, dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie 

o záverečnej skúške a výučný list nižšieho stupňa /ISCED 2C/. 

• V školskom roku 2013/2014 bol vypracovaný a schválený Školský vzdelávací program 2950 M 

Poradenstvo vo výžive.  

• Absolventi tohto štúdia získajú úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. 

Štúdium tohto odboru je zamerané na získanie vedomostí, zručností a odbornej spôsobilosti  v oblasti 

poradenstva vo výžive  a pohybových aktivít. Je schopný orientovať sa v problematike dietetiky, 

v oblasti potravinárskej legislatívy, zdravia a hygieny. Počas štúdia  absolvent získava všestranné 

pohybové zručnosti, ktoré je schopný uplatniť v športových a relaxačných zariadeniach.  

• V školskom roku 2015/2016 sme získali vzdelávací program „Sprievodcu cestovného ruchu“ 

kreditovaný Ministerstvom školstva SR, pod číslom POA: 2744/2016/67/1.  Po úspešnom 

absolvovaní záverečnej skúšky obdrží žiak „Osvedčenie“, čím sa stane kvalifikovaným sprievodcom 

cestovného ruchu v zmysle platnej legislatívy. 

• V školskom roku 2019/2020 prebehol aj kurz  na získanie nižšieho stredného vzdelania, ktorého sa 

zúčastnili 7 žiaci. Z toho dvaja žiaci úspešne pokračujú v štúdiu v učebnom odbore našej škole. 

• Uchádzali sme sa o projekt Erasmus, v spolupráci  s partnerskými školami s Francúzska a Talianska. 

Projekt bol spracovaný  na tému „ Rozvíjať sociálne, jazykové a profesionálne zručnosti našich 

žiakov v oblasti cateringu, obzvlášť u žiakov zraniteľných a znevýhodnených“. Projekt bol schválený 

a našej škole bol udelený grant na jeho realizáciu. 

• Vypracovali sme rozvojový projekt z oblasti  finančnej gramotnosti , ktorý je zameraný na 

podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej 

gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Cieľom projektu je zvýšiť schopnosť všetkých pedagogických 

zamestnancov, najmä tých, ktorí nemajú ekonomické vzdelanie a aprobáciu a prakticky uplatňovať 

Národný štandard finančnej gramotnosti vo vzdelávaní žiakov strednej školy. Bol podaný v máji 

2019 a následne schválený Ministerstvom  školstva a jeho realizácia je do novembra 2019. 
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 Cieľ č. 3: Realizácia projektov 

 

1. Projekt  PRAHA – KRAKOW – KOŠICE s názvom „Výmena skúseností odborných učiteľov.  

Cieľom  bolo prostredníctvom týždňových odborných stáží sprostredkovať výmenu skúseností  

v oblasti gastronómie, stáže prebiehali podľa pripraveného organizačného zabezpečenia a boli 

ukončené prípravou gastronomických špecialít danej krajiny.   Projekt bude naďalej pokračovať, 

formou týždňových výmenných stáží jedného učiteľa a dvoch žiakov. 

2.  Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 

testovania“. Cieľom projektu je zaviesť systém elektronického testovania pre efektívne hodnotenie 

úrovne vedomostí žiakov stredných škôl na území Slovenska, organizovaný NÚCEM-om.  Tieto 

výsledky budú využité ako podklady pre zvyšovanie kvality vyučovania na všetkých typoch škôl 

a pre analýzu stavu a potrieb zvyšovania úrovne vzdelávania. 

3. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, cieľom projektu  je zvyšovanie 

kvality vzdelávania na stredných školách, prostredníctvom digitálnych technológií.  

4. Projekt Erasmus +  sme vypracovali  v spolupráci  s partnerskými školami s Francúzska a Talianska. 

Projekt bol spracovaný  na tému „ Rozvíjať sociálne, jazykové a profesionálne zručnosti našich 

žiakov v oblasti cateringu, obzvlášť u žiakov zraniteľných a znevýhodnených“. Projekt bol schválený 

a našej škole bol udelený grant na jeho realizáciu. Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach je 

súčasťou projektu s názvom ´Keys to Success´. Hlavným koordinátorom projektu je Lycee Polyvalent 

Oehmichen, v Chalons en Champagne vo Francúzsku.  Ďalším partnerom je Istituto di Istrucione 

Superiore  San Benedetto, v Cassino, Taliansko. Hlavným cieľom projektu je dostatočne motivovať  

žiakov k tomu, aby úspešne dokončili štúdium na škole a opustili ju s výučným listom, alebo 

maturitným vysvedčením, alebo s obomi. Teda, aby čo najmenej žiakov opustilo školu formou 

prerušenia štúdia, respektíve zanechaním štúdia. Projekt trvá dva roky, počas ktorých budeme v škole 

pracovať na čiastkových úlohách, na ktorých sme sa dohodli s partnermi, teda 

 Workshopy  

 Tvorba dokumentov 

 Propagácia projektu 

 Rozširovanie výsledkov projektu 

 Príprava na mobilít v krajinách partnerov  
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Mobilita na Slovensku sa uskutočnila od 8. – do 15. 12. 2019 

 

 V rámci projektu sa uskutočnila prvá mobilita práve na Slovensku, hosťovala ju naša škola.  

 Účastnícka skupina bola tvorená : 15  účastníkmi SOŠ J. Bocatia , 15 účastníkmi Lycee Polyvalent 

Oehmichen, v Chalons en Champagne  vo Francúzsku, 15 účastníkmi z Istituto di Istrucione 

Superiore  San Benedetto, v Cassino  

5. Zrealizovali  sme rozvojový  projekt z oblasti  finančnej gramotnosti , ktorý bol zameraný na 

podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej 

gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Cieľom projektu je zvýšiť schopnosť všetkých pedagogických 

zamestnancov, najmä tých, ktorí nemajú ekonomické vzdelanie a aprobáciu a prakticky uplatňovať 

Národný štandard finančnej gramotnosti vo vzdelávaní žiakov strednej školy. Bol podaný v máji 

2019 a následne schválený Ministerstvom  školstva a jeho realizácia je do novembra 2019. 

6. NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II – v máji 2020 sme podali žiadosť o zapojenie 

sa do projektu, ktorej bolo vyhovené v auguste 2020.  Cieľom projektu je zníženie a zabránenie 

predčasného skončenia školskej dochádzky podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, 

základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov 

vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy. Vyplývajúce ciele : 

• implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných 

školách, 

• vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov, 

• zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. 

7. Našej škole bola schválená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku s názvom projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na SOŠ 

Jána Bocatia. 
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II.  Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno- 

      vzdelávacími  potrebami  / k 30.06.2020 / 
 

Tab.č.1 

 Počet žiakov školy spolu 350 

 Z toho dievčat 229 

 Počet tried spolu 17 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 350 

 Z toho dievčat 229 

 Počet tried denného štúdia 17 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  27 

 Z toho dievčat 22 

 Počet tried nadstavbového štúdia 2 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried v externej forme štúdia 0 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried večernej formy štúdia 0 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho dievčat 

0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu 

žiakov/ z toho dievčat 

0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat  

f) Počet žiakov dištančnej  forme štúdia 350 

 Z toho dievčat  229 

 Počet tried v dištančnej  forme štúdia 17 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 13 

h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 5 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 18 

j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 9 

k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 

23 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 4 

m) Počet žiakov , ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 

245/2008 Z. z. – štúdium jednotlivých vyučovacích 

predmetov  

0 

n) Iný dôvod zmeny - 



    

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, 
Bocatiova 1, Košice 

 

Hodnotiaca správa 
za školský rok 2019/2020 

 

ID 09/2007 

Strana - 14 - z 46 

 

 - 14 - 

 

III. Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 

Tab.č.2 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

 

Stav 

k 15.9.2020 Kód Odbor Plán Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

6324M manažment RCR 10 29 15 1 1 8 9 

2950M 
poradenstvo vo 

výžive  
10 15 14 2 2 10 10 

6442 

K 

obchodný 

pracovník 
26 26 25 4 4 19 20 

6444K čašník, servírka 12 21 16 1 1 10 12 

6445K kuchár 14 40 18 - - 14 14 

6445H kuchár 12 16 13 1 1 13 11 

6444H čašník, servírka 10 33 18 - - 11 10 

6460H predavač 9 11 11 7 7 11 9 

3161 F  praktická žena 25 15 15 1 1 12 11 

 

Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu: 

 

• Naďalej pokračovať v marketingových aktivitách. 

 

• 2. Plán marketingových aktivít  

 

Názov aktivity Termín 

Správna voľba povolania – príležitosť 

k úspechu 

 október  2020 

Proeduco  november – december 2020 

Aktuálne informácie o škole, odboroch na 

webovej stránke, facebook 

priebežne 

Propagácia školy a jednotlivých odborov 

na základných školách  

priebežne 

Propagácia možnosti štúdia v systéme 

duálneho vzdelávania v odboroch kuchár, 

čašník, servírka, obchodný pracovník, 

predavač 

priebežne 

Propagácia školy a odborov 

prostredníctvom reklamných letákov na 

pracoviskách odbornej praxe 

priebežne 

Intenzívna spolupráca s Hypermarket 

Tesco, DM Market, Lidl, Kaufland, Labaš 

s cieľom  propagácie odborov: predavač, 

aranžér a obchodný pracovník /logo školy 

na pracovnom oblečení žiakov/ 

 

priebežne 
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Propagácia školy a jednotlivých odborov 

v MHD a v tlači /reklamné noviny, Korzár/ 

priebežne 

Zapájanie sa do gastronomických  súťaží priebežne 

Zapájanie sa do športových súťaží  priebežne 

Deň otvorených dverí december 2020 

Deň otvorených dverí na elokovaných 

pracoviskách – Šaca  a Sokoľany 

december 2020 

Bocatino show, Bocatino cup marec-apríl - 2021 

Tvorba časopisu Bocatino ročne 

Fotodokumentácia školskej 

a mimoškolskej činnosti 

priebežne 

MVCVF – V4 - Košice október – november 2020 

Odborná stáž žiakov -   Taliansko jún – september 2021 

 

 

IV.  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

       stupňa vzdelania  

 
1. Celkové výsledky školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Priemerný prospech za 

školu: 

 

2,6 2,6 

 

2,6 

 

2,4 

 

2,3 

 

2,27 

Priemerný počet 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

198 212 

 

206 

 

193 

 

209 

 

151 

Priemerný počet 

neospravedlnených 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

39,5 46 

 

 

55 

 

42 

 

42 

 

30 

Priemerný počet 

ospravedlnených 

vymeškaných hodín na 

žiaka za školu: 

158 166 

 

          151 

 

151 

 

167 

 

122 
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Tab. č.1 

 
 

 

 

Tab. č. 2 
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Tab. č. 3 

 
 

 

 

 

 

Tab. č. 4 
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Vyhodnotenie:  

    Z tabuľky vyplývajú tieto výsledky: 

- priemerný prospech sa znížil o 0,03 v porovnaní s predchádzajúci školským rokom 

- priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka, ospravedlnených aj neospravedlnených  za školu sa 

znížil z dôvodu karantény / od 16.03.2020 dištančné vzdelávanie/ 

 

Opatrenia 

 

1. Realizovať s problémovými triedami vstupný pohovor na úrovni vedenia školy,  v spolupráci 

so školskou psychologičkou a zákonným a zástupcom  

          T: priebežne                  Zodp. ZRŠ, školská psychologička 

 

2. Výchovné komisie musia  pracovať s preventívnym účinkom,  nie represívnym,  využívať 

preventívne aktivity /besedy, interaktívna práca s celou triedou  a školskej psychologičky, s CPPPaP/  

      T: priebežne               Zodp. ZRŠ, školská psychologička 

 

3. Dôsledne pracovať v problémových triedach pri sledovaní dochádzky a prospechu  

T: priebežne                   Zodp. TU. 

 

4. Zintenzívniť prácu triednych učiteľov s rodičmi vo všetkých triedach  pri sledovaní nielen dochádzky 

ale aj prospechu.  

T: priebežne   Zodp.: ZRŠ, TU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, 
Bocatiova 1, Košice 

 

Hodnotiaca správa 
za školský rok 2019/2020 

 

ID 09/2007 

Strana - 19 - z 46 

 

 - 19 - 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/20 v študijných odboroch  s dĺžkou 

štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

Tab.č.4 

 

 
prospech 

počet vymeškaných hodín na 

žiaka za rok 

s 

vyznamenaním 

veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

Roč. 

P
o
če

t 
 

ži
a
k

o
v
  

sp
o
lu

 

P
o
če

t 

 ž
ia

k
o
v

 

%
 

P
o
če

t 

 ž
ia

k
o
v

 

%
 

P
o
če

t 

 ž
ia

k
o
v

 

%
 

P
o
če

t 

 ž
ia

k
o
v

 

%
 

P
o
če

t 

h
o
d
ín

 

P
ri

em
er

 

n
a 

ži
ak

a 

P
o
če

t 

h
o
d
ín

 

P
ri

em
er

 

n
a 

ži
ak

a 

1.  54 11 20 14 26 29 54 0 0 5069 180 422 14 

2.  60 21 35 15 25 24 40 0 0 6901 230 635 22 

3.  46 10 22 10 22 26 56 1 2 6394 268 130 54 

4.  50 11 22 11 22 28 56 0 0 7442 444 1326 81 

Spolu 210 53 25 50 24 107 51 1 0,5 25806 1122 2513 171 

2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/2020 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 8 rokov v dennej forme štúdia 

Na našej škole tento druh štúdia nemáme. 

 

4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/2020 

v učebných odboroch  s dĺžkou štúdia 3 roky v dennej forme štúdia 

Tab.č.5: 

 
prospech 

počet vymeškaných hodín 

na žiaka za rok 

s 

vyznamena

ním 

veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ro
čn

ík
 

P
o
če

t 

ži
a
k

o
v
 

sp
o
lu

 

P
o
če

t 

ži
ak

o
v

 

%
 

P
o
če

t 
 

ži
ak

o
v

 

%
 

P
o
če

t 

 ž
ia

k
o
v

 

%
 

P
o
če

t 
 

ži
ak

o
v

 

%
 

P
o
če

t 

h
o
d
ín

 

P
ri

em
er

 

n
a 

ži
ak

a 

P
o
če

t 

h
o
d
ín

 

P
ri

em
er

 

n
a 

ži
ak

a 

1.  18 8 44 2 11 8 44 0 0 2661 136 357 20 

2.  35 2 6 9 26 24 68,

5 

1 3 6431 374 1693 93 

3.  28 3 11 4 14 21 75 0 0 4581 162 3294 72 

Spolu 81 13 16 15 18,

5 

53 65 1 1 13673 672 5344 185 
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5. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/2020 

v učebných odboroch  s dĺžkou štúdia 2 roky v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

počet vymeškaných hodín 

na žiaka za rok 

s 

vyznamena

ním 

veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ro
čn

ík
 

P
o
če

t 

ži
a
k

o
v
 

sp
o
lu

 

P
o
če

t 

ži
ak

o
v

 

%
 

P
o
če

t 

ži
ak

o
v

 

%
 

P
o
če

t 

ži
ak

o
v

 

%
 

P
o
če

t 

ži
ak

o
v

 

3
9
5
9
%

 

P
o
če

t 

h
o
d
ín

 

P
ri

em
er

 

n
a 

ži
ak

a 

P
o
če

t 

h
o
d
ín

 

P
ri

em
er

 

n
a 

ži
ak

a 

1. 17 3 18 8 47 6 35 0 0 1965 113 1836 112 

2. 12 4 33 4 33 4 33 0 0 1994 137 0 0 

Spolu 29 7 24 12 41 10 34 0 0 3959 250 1836 112 

 

 6. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/2020 

v študijných  odboroch  nadstavbového štúdia s dĺžkou štúdia 2 roky  

v dennej forme štúdia 

 

Tab.č.6 

 

prospech 

počet 

vymeškaných 

hodín na žiaka za 

rok 

s 

vyznamena

ním 

veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli ospr. neospr. 

Študijné odbory 

ro
čn

ík
 

P
o
če

t 

ži
a
k

o
v
 

sp
o
lu

 

P
o
če

t 
 

ži
ak

o
v

 

%
 

P
o
če

t 
 

ži
ak

o
v

 

%
 

P
o
če

t 

 ž
ia

k
o
v

 

%
 

P
o
če

t 
 

ži
ak

o
v

 

%
 

P
o
če

t 

h
o
d
ín

 

P
ri

em
er

 

n
a 

ži
ak

a 

P
o
če

t 

h
o
d
ín

 

P
ri

em
er

 

n
a 

ži
ak

a 

1.  16 2 12,

5 

2 12,5 11 69 1 6 811 27 0 0 

2.  14 0 0 0 0 6 43 5 36 360 60 0 0 

Spolu 30 2 6,6 2 6,6 17 56,6 6 20 1171 87 0 0 
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6. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/20 – trojročné štúdium popri 

zamestnaní diaľkovou formou – v školskom roku 2019/2020 sme túto formu neotvorili 

 

7a. Výsledky záverečných skúšok  v náhradnom  skúšobnom období / február/ za  šk. rok 2018/2019 : 

 

Tab.č.9 

Kód 

odboru 

Názov 

odboru 

PsV PVD P N Spolu konali 

ZS 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

7b. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2019/2020 : 

Tab.č.8 

Kód 

odboru 

Názov 

odboru 

PsV PVD P N 
Spolu konali 

ZS 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6444 H čašník, 

servírka 

1 0 2 0 8 0 0 0 11 0 

6445 H kuchár 1 0 4 0 6 0 0 0 11 0 

3161 F praktická 

žena 

4 0 5 0 3 0 0 - 12 

 

0 

6460 H  predavač 2 0 2 0 3 0 0 0 7 0 

celkom  8 0 13 0 20 0 0 0 41 0 

 

7c. Výsledky záverečných skúšok  v mimoriadnom skúšobnom období / september/ za  šk. rok 

2019/2020 :   

Tab.č.9 

Kód 

odboru 

Názov 

odboru 

PsV PVD P N Spolu konali 

ZS 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6444H  čašník, 

servírka 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

celkom  0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
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8. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 20192020 

 

8.1 Celkové hodnotenie 

Tab.č.10 

Kód 

odboru 

Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6444 K  čašník, servírka 6 - - - 6 - 

6445 K  kuchár 9 - - - 9 - 

2951 M výživa a šport 16 - - - 16  

6421 L  spoločné stravovanie  3 - 1 - 3 - 

6403  L podnikanie v remeslách a 

službách 

3 - - - 3 - 

6324 M  manažment RCR 19 - - - 19 - 

spolu  56 - - - 56 - 

 

 

8a.Výsledky maturitných skúšok v mimoriadnom skúšobnom období za šk. rok 2018/19 /február 

2020/ 

 

Tab.č.11 

Kód 

odboru 

Názov 

odboru 

P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

spolu  - - - - - - 

 

 

 

8a.Výsledky maturitných skúšok v mimoriadnom skúšobnom období za šk. rok 2018/19  /september 

2019/ 

 

Tab.č.11 

Kód 

odboru 

Názov 

odboru 

P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

6444 K čašník, 

servírka 

- - - - 1 - 

6323 

K  

hotelová 

akadémia 

2 - - - 2 - 

6445 K kuchár 1 - - - 1 - 

6324 

M 

manažment 

regionálneho                                                                                                   

cestovného 

ruchu 

1 - - - 1 - 

spolu  4 - - - 4 - 
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8.2 Externá časť MS /tab.č.13/  

 

Predmet Počet žiakov Percentil 

Anglický jazyk 70 25,6 

Slovenský jazyk 72 15,31 

 

8.3 Interná časť MS - písomná forma /tab.č.14/ 

Predmet Počet žiakov Hodnotenie % 

Anglický jazyk 70 53,50 

Slovenský jazyk 72 52,24 

 

 

8.4 Interná časť MS - ústna časť /tab.č.15/ 

Maturitný 

predmet 

Počet žiakov 

s prospechom 

1 

Počet žiakov 

s prospechom 

2 

Počet žiakov 

s prospechom 

3 

Počet žiakov 

s prospechom 

4 

Počet žiakov 

s prospechom 

5 

Priemerná 

známka 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

13 12 37 7 - 2,54 

Anglický 

jazyk 
15 16 35 3 - 2,36 

Nemecký 

jazyk 
- - - - - - 

Ruský 

jazyk 
- - - - - - 

 

 

9. Výsledky absolventských skúšok v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2019/2020 

Absolventské skúšky sa na našej škole nekonali 

 

 

Hodnotenie dištančnej formy vyučovania 

 

 

     Vzdelávanie žiakov bolo realizované podľa tematických plánov, ktoré boli splnené vo všetkých triedach, 

učivo bolo prebraté. Žiaci I.,II. a III. ročníka v učebných odboroch kuchár, čašník servírka, predavač a I., II. 

a III. ročníka študijných odborov kuchár, čašník servírka, obchodný pracovník študujú na základe učebného 

plánu pre duálne vzdelávanie. Výučba bola zameraná hlavne na zvládnutie základného učiva v každom 

ročníku, s možnosťou rozšírenia o ďalšie  informácie.  

     Hodnotenie žiakov  umožňovalo pedagógom posúdiť úroveň práce žiakov, plnilo funkciu spätnej väzby a 

informovalo žiaka o jeho učebných výsledkoch. 
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2. Analýza jednotlivých predmetov a ročníkov 

     V 2.polroku prebiehalo spočiatku vyučovanie klasickou formou, no od 16.3.2020 v dôsledku pandémie 

koronavírusom sa zmenilo na dištančnú formu – vzdelávanie z domu.  

     Dištančná forma vzdelávania sa uskutočňovala asynchronickou formou (samostatným štúdiom žiakov). 

Učivo bolo zasielané vo forme prezentácií, poznámok, snímok, odkazov.  

Pri  výučbe odborných predmetov je dištančná forma spestrením, no vyžaduje  si hlavne slovný výklad, 

názornú ukážku. Žiaci sú tak viac motivovaní a  učivo pochopia rýchlejšie a ľahšie. 

Klady dištančného vzdelávania: 

• pružnosť a pohodlnosť ( možnosť práce žiaka v ktoromkoľvek čase počas dňa), 

• získavanie a prehlbovanie si informačných a technických znalostí žiakov aj učiteľov, 

• lepšie využívanie rôznych zdrojov informácií, internetu, digitálnej knižnice, 

• vzájomná komunikácia a spolupráca žiakov (pomoc menej technicky zdatným spolužiakom pri 

zasielaní vypracovaných zadaní),  

• menší stres pri vypĺňaní testov a vypracovaní úloh, 

• prístupnosť žiakov k učiteľovi a interakcia s ním (menej formálna komunikácia), 

• žiaci so špeciálno-vzdelávacími potrebami pri tomto spôsobe vzdelávania dosahovali lepšie výsledky 

ako pri štandardnom vyučovaní, nakoľko si čas a spôsob mohli rozložiť, čím zmenšili alebo úplne 

odstránili stres. 

Negatíva dištančného vzdelávania: 

• obmedzenie priamych kontaktov– komunikácia zakladajúca sa na čítanom texte na počítačovej 

obrazovke, 

• technologické problémy – niektorí žiaci prejavovali  nedostatky v schopnosti využiť nové 

technológie (zasielanie požadovaných prác, alebo prezentácií, niektorí  žiaci mali slabý alebo 

nedostatočný prístup k počítaču a internetu), 

• niektorí žiaci občas pociťovali presýtenie informáciami a úlohami a sťažovali sa na kumulovanie 

úloh zadaných viacerými učiteľmi v rovnakom termíne, 

• slabým miestom dištančného vzdelávania je preverovanie vedomostí študentov, pretože učiteľ môže 

na diaľku len veľmi ťažko overiť, či študent vypracováva úlohu alebo test samostatne. 
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3. Problémy, ktoré sa vyskytli pri vyučovaní a ich spôsob riešenia 

     Začiatok dištančného vzdelávania bol náročný ako pre študentov, tak aj pre vyučujúceho. Žiaci neboli na 

takúto formu vzdelávania zvyknutí. Samoštúdium mnohým žiakom robilo problémy (nevedeli si 

zorganizovať čas na samoštúdium a vypracovanie zadaných úloh a materiálov). Trvalo niekoľko dní, kým 

neboli stanovené pravidlá, resp. postupy, akými sa bude pracovať. Na základe častejšieho upozorňovania 

žiakov na úlohy, testy, termíny ich plnenia a opätovného priraďovania týchto zadaných materiálov sa 

spolupráca medzi učiteľom a žiakmi zefektívnila. 

 

4. Komunikácia, spätná väzba žiakov 

• Vzájomná komunikácia medzi žiakom a učiteľom  bola vo väčšine prípadov dobrá, v počiatkoch sa 

vyskytli individuálne problémy, ale po vzájomných konzultáciách – so žiakom priamo alebo cez 

zákonného zástupcu sa to vyriešilo (nedodržanie času, formy úlohy, obsah zadania) 

• Komunikácia sa riešila prostredníctvom Edupage, mailom alebo mobilným telefónom cez vhodné 

aplikácie (Viber, WhatsApp) 

• V prípade, ak žiak od začiatku prerušenia vyučovania nereagoval na zadané úlohy a neplnil si 

povinnosti, bol upozornený, že môže nastať problém s koncoročným hodnotením 
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V.  Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a 

vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plán 

 

 

Stav k 15.9.2019 /tab.č.16/ 

Vzdelávacie  programy školy 

 

 Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2019/2020 

1. 2. 3. 4. 5. Spolu 

Študijné odbory 

- denné štúdium 

/SOŠ-kategória 

Číslo 

schvaľovacej 

doložky MŠ 

SR tr
ie

d
y
 

ži
a

ci
 

tr
ie

d
y
 

ži
a

ci
 

tr
ie

d
 

ži
a

ci
 

tr
ie

d
y
 

ži
a

ci
 

tr
ie

d
y
 

ži
a

ci
 

 t
ri

ed
y
 

ži
a

ci
 

6324 M 

manažment 

regionálneho 

cestovného ruchu 

SOŠ 1 

2010-

9878/21211:3-

913 

0,5 8 0,5 17 0,5 11 1 21 

 

 

- 

 

 

- 2,5 57 

6323 6 K  

hotelová 

akadémia 

SOŠ 1 

2010-

9878/21211:3-

913 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0 

 

0 
0 0 

6445  K kuchár 

SOŠ 7 

2010-

9878/21211:3-

913 

0,33 12 0,33 14 0,33 14 0,5 11 

 

- 

 

- 1,5 51 

6444  K čašník, 

servírka 

SOŠ 7 

2010-

9878/21211:3-

913 

0,33 9 0,33 8 0,33 7 0,5 8 

 

- 

 

- 1,5 32 

6442 K obchodný 

pracovník 
 0,33 12 0,33 8 033 3 0 0 

- - 
1 23 

2951 M výživa a 

šport 
 0 0 0,5 14 0,5 13 1 16 

- - 
2,0 43 

2950 M 

poradenstvo vo 

výžive 

 0,5 10 - - - - - - 

- - 

0,5 10 

Celkom 2 51 2 61 2 48 3 56 0 0 9 216 
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Vzdelávacie  programy školy 

 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2019/2020 

1. 2. 3. Spolu 

Učebné odbory- denné 

štúdium 

/SOŠ-kategória 

Číslo schvaľovacej 

doložky MŠ SR tr
ie

d
y
 

ži
a

ci
 

tr
ie

d
y
 

ži
a

ci
 

tr
ie

d
y
 

ži
a

ci
 

 

tr
ie

d
y
 

 

ži
a

ci
 

6460 H predavač 

SOŠ 12 

2010-9878/21209:2-

913 
0,33 6 0,5 10 0,33 7 1,2 23 

6445  H kuchár 

SOŠ 20 

2010-9878/21209:2-

913 
0,33 7 0,5 10 0,33 14 1,2 31 

6444 H čašník, servírka 

SOŠ 19 

2010-9878/21209:2-

913 
0,33 7 1 15 0,33 12 1,6 34 

3161 F praktická žena  1 17 1 12 - - 2 29  

Celkom 2 37 3 47 1 33 6 117 

 

 

 

 

 

Vzdelávacie  programy školy 

 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2019/2020 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Nadstavbové štúdium 

denná + diaľková forma 

/SOŠ-kategória 

Číslo 

schvaľovacej 

doložky MŠ SR 

tr
ie

d
y
 

ži
a
ci

 

tr
ie

d
y
 

ži
a
ci

 

tr
ie

d
y
 

ži
a
ci

 

 

tr
ie

d
y
 

ži
a
ci

 
6411 L prevádzka obchodu 

SOŠ 2 

2010-

9878/21211:3-913 
0 0 0 0 - -  0 0 

6421 L spoločné              

stravovanie 

SOŠ 2 

2010-

9878/21211:3-913 
0 0 0,5 7 - -  0,5 7 

6403 L podnikanie 

v remeslách a službách  
 1 17 0,5 6 - -  1,5 23 

Celkom 1 17 1 13 - -  2 30 
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Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2019/2020 podiel absolventov na trhu práce  

Tab.č.17 

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská služba/ 

ozbrojené sily / 

polícia  

zamestnaní 

k 30.9.2020 

nezamestnaní 

k 30.9.2020 

Iné/celkom 

 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

12 

 

3 4 24 16 1/55 

K dnešnému dňu sme nezískali informácie od  x  absolventov. 

 
počet žiakov 

v učebných  

odboroch 

- 20 - 6 1 3/29 

K dnešnému dňu sme nezískali informácie od 0 absolventov. 

 
spolu 

počet žiakov 
12 23 4 32 17 4/78 

K dnešnému dňu sme nezískali informácie od 1 absolventa. 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2019/2020 

 

Tab.č.18 
Kód odboru s názvom pokračujú 

v štúdiu 

vojenská 

služba 

, ozbrojené 

sily/ polícia 

zamestnaní 

k 30.9.2019 

nezamestnaní 

k 30.9.2019 

celkom Nemáme 

inf./iné 

3161 F praktická žena - - - 0 - 0/0 

6445 H  Kuchár 11 - 1 0 12 0/3 

6444 H  Čašník/servírka 4 - 4 0 12 0/3 

6460 H   predavač 2 - 1 1 5 0/1 

6445 K   Kuchár 1 - 5 3 9 0/0 

6444 K   Čašník/servírka 1 - 1 3 5 0/0 

6324 M  Manažment RCR 9 - 5 4 19 1/0 

6421 L  Spol. stravovanie 0 - 1 2 3 0/0 

6403 L podnikanie 

v remeslách a službách  

0 - 3 0 3 0/0 

2951 M výživa a šport 2 4 8 4 16 0/0 

 Overovanie uplatnenia našich absolventov sme realizovali v septembri 2020 formou osobného kontaktu 

s našimi absolventmi. Začiatkom septembra im bol zaslaný krátky anonymný dotazník týkajúci sa ich 

uplatnenia na trhu práce prípadne úspešnosti v prijatí na štúdium na vysokej škole. Žiakom, ktorí na tento 

dotazník nereagovali sme následne poslali správu cez facebook školy a ak ani toto nezabralo, boli 

kontaktovaní telefonicky. Z celkového počtu absolventov 78 , sa nám nepodarilo získať informácie od 1 

absolventa , ktorý uviedol neplatné telefónne číslo, na mail a kontakt cez facebook školy nereagoval. Ako 

ukazuje tabuľka,  problém so zamestnaním sa oproti minulému roku zmenil k lepšiemu, nezamestnaní 

absolventi aktuálne tvoria len 23 % zo všetkých absolventov. Naši absolventi sú v 77 % úspešní na trhu 

práce a podarilo sa im zamestnať, čo je viac než v minulom roku.  Oproti minulému školskému roku 

pokračuje v štúdiu na vysokej škole menej žiakov, aj preto, že sa ich viac zamestnalo . V nadstavbovom 

štúdiu pokračuje rovnako veľa absolventov, ako v minulom školskom roku. Ostatní absolventi 
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pravdepodobne do konca školského roka (31.8.2018) využívali štatút študenta a následne sa začínajú 

evidovať na ÚPSVaR. Väčšina z absolventov evidovaných na ÚPSVaR však pracuje aspoň brigádne, 

vycestuje za prácou do zahraničia, študuje nadstavbovo v inom zameraní alebo je v skúšobnej prevádzke 

pred prijatím do zamestnania. 8 z absolventov vycestovali za prácou do zahraničia aj napriek trvajúcej 

pandemickej situácii vo svete. Medzi problémy, s ktorými sa stretli absolventi pri hľadaní práce patrí aj to, 

že kvôli COVID-19 bolo náročnejšie si prácu nájsť, niektorým sa nepozdával nízky plat, ktorý im pri 

nástupe do zamestnania núkali, niektorí uviedli, že podľa potencionálneho zamestnávateľa mali málo praxe, 

či nedostačujúcu kvalifikáciu na pracovnú pozíciu, na ktorú sa hlásili a 8 z našich absolventiek po dokončení 

štúdia u nás nastúpilo na materskú dovolenku.  

Úrad práce nám  taktiež poskytol ku 25.09.2020 štatistiky evidovaných absolventov našej školy, ktoré sme 

porovnali s  našimi zisteniami. 

VII. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

        zamestnancov školy  

 
1. pedagogickí zamestnanci /tab.č.20/ 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 61-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 3 6 10 15 6 1 41 50,15 

z toho žien: 2 4 8 12 5 0 31  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 26 /vrátane 

školského psychológa asistent 

učiteľa/ 

z toho externých - 

kvalifikovaných 25 

nekvalifikovaných 1 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 6 

s 2. kvalifikačnou skúškou 10 

s vedecko-akademickou hodnosťou - 

Priemerný počet žiakov na učiteľa  

Počet majstrov 

odborného výcviku: 15 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 8 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 7 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ 0 

Priemerný počet žiakov na majstra OV  

Počet  

vychovávateľov: 0 

 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 0 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 0 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ - 

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa - 
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Nepedagogickí zamestnanci školy /tab.č.21/ 

 

 

Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do     nad 66 Spolu Priemerný 

 30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 

Počet: 2 1 4 6 4 0 17 50,06 

z toho 

žien: 
2 0 4 6 3 0 15 - 

 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov: 17 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 12 

 

 

 

Odbornosť odučených hodín/tab.č.22/ 

 

 

 

Predmety 

 

 

Počet 

hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 
70 70 100 

 

0 

 

0 

Cudzí jazyk 70,5 70,5 100 0 0 

Prírodovedné  65 55 85 10 0 

Odborné  238,5 238,5 100 0 0 

Telesná výchova 30 30 100 0 0 

Odborný výcvik, prax 426 426 100 0 0 

 

Spolu  

 

900 890 98 10 1 

 

 

 

VIII. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
tab.č.23 

Vzdelávanie 
Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov  

osvedčenie, 

certifikátu 

Počet učiteľov 

Počet získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

Vnútroškolské SOŠ Jána Bocatia 

Ako získať žiaka 

pre spoluprácu – 

motivačné 

rozhovory 

56 - 
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IX. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Tab.č.24  

Súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.

č. 
názov súťaže 

pri individuálnych 

súťažiach meno 

žiaka a trieda 

súťaž konaná 

dňa 

krajská 

úroveň 

celoslovenská 

úroveň 

medzinárodná 

úroveň 

1. 
MVCVF  V 4 

v Košiciach   
Žiaci III.CV  triedy 

22.-23. 

október 2019 
XXX  XXX 

2. 

Odkaz 

a mládež A. 

Dubčeka  

Bezeková  Z.   

Polerecká V.  

II.CR 

11.-

12.11.2019 
 XXX  

 

Tab.č.25 

Iné súťaže 

P.

č. 

Názov 

súťaže 

pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka 

a trieda 

súťaž 

konaná 

dňa 

krajská 

úroveň 

celoslovens

ká úroveň 

medzinárodná 

úroveň 

1. 
Mosty bez 

bariér 

Kristián Kandráč 

III.CM 
18.09.2019 XXX   

2. Piškvorky výber žiakov  18.10.2019    

3. 
EURO CUP 

2019 Prešov 

Lenka Slamínková  – 

IV.CM – III. miesto 

Samuel Novák II.CM 

23.-

24.10.2019 
  XXX 

4. 

Jesenná 

gastronomic

ká súťaž – 

Európska 

identita, 

spoznávanie 

krajín EU 

prostredníctv

om 

gastronómie 

Pinďár Dávid, Kováč 

Dominik – IV.CM , 

Kandráč Kristián 

III.CM - III.miesto 

28.11.2019 XXX   
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X. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  

 
 

1. Projekt  PRAHA – KRAKOW – KOŠICE s názvom „Výmena skúseností odborných 

učiteľov.  Cieľom  bolo prostredníctvom týždňových odborných stáží sprostredkovať výmenu 

skúseností  v oblasti gastronómie, stáže prebiehali podľa pripraveného organizačného 

zabezpečenia a boli ukončené prípravou gastronomických špecialít danej krajiny.   Projekt 

bude naďalej pokračovať, formou týždňových výmenných stáží jedného učiteľa  a dvoch 

žiakov – odbor kuchár. 

2.  Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania“. Cieľom projektu je zaviesť systém elektronického testovania pre 

efektívne hodnotenie úrovne vedomostí žiakov stredných škôl na území Slovenska, 

organizovaný NÚCEM-om.  Tieto výsledky budú využité ako podklady pre zvyšovanie 

kvality vyučovania na všetkých typoch škôl a pre analýzu stavu a potrieb zvyšovania úrovne 

vzdelávania. 

3. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, cieľom projektu  je zvyšovanie 

kvality vzdelávania na stredných školách, prostredníctvom digitálnych technológií. 

4. Projekt Erasmus sme vypracovali  v spolupráci  s partnerskými školami s Francúzska  

       a Talianska. Projekt bol spracovaný  na tému „ Rozvíjať sociálne, jazykové 

     a profesionálne zručnosti našich žiakov v oblasti cateringu, obzvlášť u žiakov 

     zraniteľných a znevýhodnených“. Projekt bol schválený a našej škole bol udelený grant  

     na jeho realizáciu. 

5. Vypracovali sme rozvojový  projekt z oblasti  finančnej gramotnosti , ktorý je zameraný  na 

podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov  v oblasti 

finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Cieľom projektu je zvýšiť schopnosť 

všetkých pedagogických zamestnancov, najmä tých, ktorí nemajú ekonomické vzdelanie 

a aprobáciu a prakticky uplatňovať Národný štandard finančnej gramotnosti vo vzdelávaní 

žiakov strednej školy. Bol podaný v máji 2019 a následne schválený Ministerstvom  školstva 

a jeho realizácia je do novembra 2019. 

6. Projekt Erasmus sme vypracovali  v spolupráci  s partnerskými školami s Francúzska 

a Talianska. Projekt bol spracovaný  na tému „ Rozvíjať sociálne, jazykové a profesionálne 

zručnosti našich žiakov v oblasti cateringu, obzvlášť u žiakov zraniteľných 
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a znevýhodnených“. Projekt bol schválený a našej škole bol udelený grant na jeho realizáciu. 

Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach je súčasťou projektu s názvom ´Keys to 

Success´. Hlavným koordinátorom projektu je Lycee Polyvalent Oehmichen, v Chalons en 

Champagne vo Francúzsku.  Ďalším partnerom je Istituto di Istrucione Superiore  San 

Benedetto, v Cassino, Taliansko. Hlavným cieľom projektu je dostatočne motivovať  žiakov 

k tomu, aby úspešne dokončili štúdium na škole a opustili ju s výučným listom, alebo 

maturitným vysvedčením, alebo s obomi. Teda, aby čo najmenej žiakov opustilo školu 

formou prerušenia štúdia, respektíve zanechaním štúdia. Projekt trvá dva roky, počas ktorých 

budeme v škole pracovať na čiastkových úlohách, na ktorých sme sa dohodli s partnermi, 

teda: Workshopy, Tvorba dokumentov, Propagácia projektu Rozširovanie výsledkov 

projektu, Príprava  mobilít v krajinách partnerov.  Mobilita na Slovensku sa uskutočnila od 8. 

– do 15. 12. 2019V rámci projektu sa uskutočnila prvá mobilita práve na Slovensku, 

hosťovala ju naša škola. Účastnícka skupina bola tvorená : 15  účastníkmi SOŠ J. Bocatia , 

15 účastníkmi Lycee Polyvalent  Oehmichen, v Chalons en Champagne  vo 

Francúzsku, 15 účastníkmi z Istituto di Istrucione  Superiore  San Benedetto, v Cassino. 

7. Zrealizovali  sme rozvojový  projekt z oblasti  finančnej gramotnosti , ktorý bol zameraný na  

        podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti  

         finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu. Cieľom projektu je zvýšiť schopnosť  

         všetkých pedagogických zamestnancov, najmä tých, ktorí nemajú ekonomické vzdelanie  

         a aprobáciu  a prakticky uplatňovať Národný štandard finančnej gramotnosti vo vzdelávaní  

         žiakov strednej školy. Bol podaný v máji 2019 a následne schválený Ministerstvom  školstva    

        a jeho realizácia je do novembra 2019. 

8. NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II – v máji 2020 sme podali žiadosť 

o zapojenie sa do projektu, ktorej bolo vyhovené v auguste 2020.  Cieľom projektu je 

zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky podporou prístupu ku 

kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, 

neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do 

vzdelávania a prípravy. Vyplývajúce ciele : 

• implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných 

školách, 

• vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov, 

• zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. 
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9. Našej škole bola schválená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom projektu Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na SOŠ Jána Bocatia. 

 

XI. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

       inšpekciou v škole v školskom roku 2019/2020.  

 

V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná inšpekcia.  

 

XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy,  
 

Pre potreby školy slúžia štyri budovy: 

1. hlavná budova školy s prístavbou na Bocatiovej ul.č.1 Košice / prístavba bola daná do prevádzky 

v roku 2004 a realizuje sa v nej odborný výcvik žiakov so zameraním kuchár a výživa a šport/,   

2. telocvičňa na Bocatiovej ulici č.1 Košice, 

3.  pracovisko na ulici Kpt. Nálepku 19 Košice, kde prebieha odborný výcvik žiakov so zameraním, 

kuchár, čašník – servírka, výživa a šport, 

4. odborná učebňa na Vodárenskej ul. 19 Košice, 

5. elokované pracovisko Sokoľany, kde prebieha výuka žiakov odboru praktická žena, 

6. elokované pracovisko Košice – Šaca, kde prebieha výuka žiakov odboru praktická žena. 

 Technický stav budovy teoretického vyučovania na Bocatiovej 1 Košice zodpovedá veku – viac ako 

50 rokov. V kalendárnom roku 2019 sme zrealizovali nasledovné opravy a rekonštrukcie: 

- oprava odkvapových chodníkov a schodísk Bocatiova 1 Košice 4.558,08 €, 

- odstránenie plesní, oprava omietok a maľby v telocvični školy 3.400,22 €, 

- oprava sociálnych zariadení v telocvični školy   6.426,55,- €, 

- oprava havarijného stavu hlavnej prípojky vody  2.396,70 €, 

- oprava elektroinštalácie v budove školy – havarijný stav  2.046,96 €,  

- bežne opravy strojov, prístrojov a zariadení v hodnote 4.226,68 €, 

- revízie plynových kotlov, spotrebičov a tlakových nádob  v hodnote 255,- €, 

- odborné  prehliadky  a  skúšky  elektrospotrebičov a prenosných  ručných  náradí  na  škole 

 a pracoviskách spolu v hodnote 817,00 €. 

 V budove školy na výuku žiakov slúži celkom 25 učební, z toho je 15 nasledovných odborných 

učební: 

- gastronomická tréningová učebňa, 

- odborná učebňa tovaroznalectva, 

- tri jazykové učebne, 

- tri odborné učebne výpočtovej techniky, 

- odborná učebňa techniky administratívy, 

- odborná učebňa etickej výchovy, 

- multimediálna učebňa ekonomických predmetov, 

- odborná učebňa cestovného ruchu, 



    

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, 
Bocatiova 1, Košice 

 

Hodnotiaca správa 
za školský rok 2019/2020 

 

ID 09/2007 

Strana - 35 - z 46 

 

 - 35 - 

- odborná učebňa potravín a výživy, 

- odborná učebňa technológie prípravy pokrmov, 

- posilňovňa, 

a pracovisko GASTRO, kde sa realizuje odborný výcvik. 

 Odborné učebne sú vybavené na vysokej úrovni. Aby sa zachovala ich funkčnosť a výuka prebiehala 

na požadovanej úrovni, je potrebné vybavenie neustále dopĺňať, obnovovať, ale hlavne modernizovať 

v súlade s požiadavkami trhu.  V roku 2019 sme okrem bežného dopĺňania inventáru a vybavenia 

priestorov školy a pracovísk realizácie odborného výcviku kúpili učebné pomôcky - mapy, technické 

zabezpečenie internetu (router, wifi), počítač, monitor, tlačiareň, doplnenie vybavenia stravovacieho 

zariadenia pracovísk odborného výcviku / bufetové misy so stojanom, servírovacie tácky, mosty na 

tácky, kávovar, váha, umývačka skla/  v celkovej hodnote 5.776,23,- €. 

 

Poskytované služby: 

A) stravovanie 

 Škola neprevádzkuje školskú jedáleň. 

B) ďalšie možnosti 

    K SOŠ Jána Bocatia patrí telocvičňa, ktorá je v čase mimo vyučovania využívaná  pre záujmové krúžky. 

Súčasťou školy je aj viacúčelové ihrisko. Škola prenajíma priestory za účelom prevádzky školského 

bufetu.    

   

XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, 

a to: 

 
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov bola v kalendárnom roku 201 poskytnutá vo výške: 

- normatívne finančné prostriedky: 1.272.443,00 € 

- nenormatívne finančné prostriedky:    22.038,83 € 

a. vzdelávacie poukazy -   1.965,00 € 

b. odchodné -             11.677,00 €  

c. lyžiarsky kurz -    5.980,80 €  

d. asistent učiteľa -    1.155,00 € 

e. projekt -     1.307,03 € 

/Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov 

v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu/ 

  

  Normatívne finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške na bežnú prevádzku školy v členení na 

mzdy, zákonné odvody zamestnávateľa a prevádzku: energie – elektrická energia, teplo, plyn, vodné – 

stočné, zrážková voda, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra,  nákup materiálu – 

všeobecný materiál a prevádzkové stroje, prístroje, dopravné – servis a údržba vozidiel, preprava žiakov, 

rutinná a štandardná údržba budov, služby –  všeobecné služby / revízie, deratizácia, sklárstvo, stolárske 

práce, renovácia tonerov, zhotovenie kľúčov/, príspevok zamestnávateľa na stravu, prídel do sociálneho 

fondu, dane a poplatky – komunálny odpad, odstupné, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. 
Nenormatívne finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov 

alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť neboli škole poskytnuté. 
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3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy boli poskytnuté vo výške 1.965,- €  a boli 

vyčerpané v plnej výške na financovanie činnosti 4 nasledovných krúžkov : 

Svet objektívom fotoaparátu, Pilates, Šitie a ručné práce, Regionálna kuchyňa I – Elokované pracovisko 

Šaca, Šitie a ručné práce, Regionálna kuchyňa II – Elokované pracovisko Sokoľany. 

Finančné prostriedky boli použité na financovanie odmien vedúcich krúžkov a na zákonné odvody 

zamestnávateľa / 648,- €/ a na materiálne zabezpečenie činnosti krúžkov / 1.317,- €/, t.j. na nákup potravín, 

materiál na ručné práce, aranžérsky materiál, ostatný spotrebný materiál - tonery do tlačiarne, kancelársky 

papier. 

 

4. Od právnických osôb sme získali účelový finančný dar v hodnote 130,- € na nákup športových potrieb. 

Tieto finančné prostriedky neboli čerpané ale boli presunuté do roku 2020. 

 

5.  Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov predstavovali: 

-  príjmy za služby -produktívne práce žiakov realizované v rámci odborného výcviku: 40.370,- € 

- dobropisy / vyúčtovanie spotreby energií za predchádzajúci kalendárny rok/:  1.175,- € 

- prenájom priestorov: 10.479,- € 

- úroky z vkladov: 27,- € 

- ostatné  príjmy /  refundácie – príspevok zamestnancov a príspevok zo sociálneho fondu za predaj 

stravných lístkov zo zásob z roku 2018, finančné  zúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2018/: 13.517,- 

€. 

  Prostriedky boli použité na pokrytie bežných výdavkov školy. 

 

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
          Koncepcia rozvoja odborného vzdelávania na stredných školách v zriaďovateľskej  

          pôsobnosti KSK  

 

Tab.č.26 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 
Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem žiakov 

Ponuka 

rekvalifikačných 

kurzov v gastro 

odboroch a CR 

Nepretržite 

celý šk. rok 

V budove 

školy 

SOŠ Jána 

Bocatia 
0 

malý záujem  

verejnosti 

Proeduco 
4.-

5.12.2019 
Steel aréna KSK 6 

Prezentácia školy 

- odborov 

Prezentácia 

stredných škôl – 

„Správna voľba 

povolanie“ 

25.-

26.11.2019 

SOŠ 

Ostrovského 
KSK 5 

Prezentácia školy 

- odborov 

Rétorika – 

mládež a odkaz 

A. Dubčeka 

11.-

12.11.2019 
Bratislava MŠSR 2 Prezentácia školy 

„Najlepší 

podnikateľský 

plán“ OA 

Watsonova 

23.24.9.201

9 

Spoločenský 

pavilón 

Košice 

OA 

Watsonova 

podľa 

priloženého 

zoznamu 

Osvojenie 

podnikateľských 

zručností  
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Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnený

ch žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem žiakov 

Účasť na 

celoštátnych  

medzinárodných 

súťažiach  

     

MV CVF V4 

22.-23. 

október 

2019 

Spoločenský 

pavilón 

OA 

Watsonova 
žiaci III.CV 

Prezentácia 

cvičných firiem a 

školy 

Eurocup Prešov 
23.-

24.10.2019 
HA Prešov Prešov 3 

Prezentácia 

odborných 

vedomostí a 

zručností 

Zemplínsky 

kuchár 
24.10.2018 

SOŠ 

Michalovce 
Michalovce 3 

Prezentácia 

odborných 

vedomostí a 

zručností 

Jesenná 

gastronomická 

súťaž – Európska 

identita 

spoznávanie 

krajín EU 

prostredníctvom 

gastronómie 

28.11.2019 Šk. jedáleň 

Mladosť, 

Trebišov 

Košický klub 

SZKC 

a CSOŠ sv. 

Jozafáta 

Trebišov 

Mgr.Špilárov

á 

3 žiaci Súťaž: Pokrm ma 

vychádzať 

z gastronomickýc

h a kulinárskych 

tradícií 

Slovenska. Téma: 

Jeseň na Tokaji 

a Sladké 

posolstvo jari 

 

Na škole nie je zriadené Centrum odborného vzdelávania 

 

Koncepcia rozvoja športu 

Tab.č.27 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor 

Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos 

resp. 

záujem 

žiakov 

Organizácia 

regionálneho 

kola 

v cezpoľnom 

behu chlapcov 

a dievčat SŠ  

23.09.2019 Anička 

SAŠŠ, 

SOŠ J. 

Bocatia 

25 

záujem 

o šport, 

zdravý 

životný 

štýl 

Cezpoľný beh – 

krajské kolo 
30.09.2019 Anička 

SAŠŠ, 

SOŠ J. 
40 

záujem 

o šport, 
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Bocatia zdravý 

životný 

štýl 

Bedminton - 

dievčatá 
04.11.2019 

SOŠ 

železničné 
RCM KE 2 

záujem 

o šport, 

zdravý 

životný 

štýl 

Bedminton - 

chlapci 
05.11.2019 

SOŠ 

železničné 
RCM KE 2 

záujem 

o šport, 

zdravý 

životný 

štýl 

Florbal chlapci 22.10.2019 
SOŠ 

Ostrovského 
 13 

záujem 

o šport, 

zdravý 

životný 

štýl 

Futsal - chlapci 18.10.2019 HA Košice   RCM KE 11 

záujem o 

šport, 

zdravý 

životný 

štýl 

Futsal – dievčatá  01.10.2019 
SOŠ Jána 

Bocatia 
RCM KE 10 

záujem 

o šport, 

zdravý 

životný 

štýl 

Futsal semifinále  

- dievčatá 
11.11.2019 SOŠ Šaca RCM KE 10 

záujem 

o šport, 

zdravý 

životný 

štýl 

Futsal semifinále  

- dievčatá 
07.03.2019 

Hotelová 

akadémia 
RCM KE 7 

záujem 

o šport, 

zdravý 

životný 

štýl 

Futsal  - dievčatá  03.4.2019 SOŠ Šaca RCM KE 9 

záujem 

o šport, 

zdravý 
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životný 

štýl 

Challenge Cup 13.-17.01.2020 

SOŠ 

Bocatiova/ 

SPŠ 

Komenského 

SOŠ 

Bocatiova/ 

SPŠ 

Komenského 

25 

záujem 

o šport, 

zdravý 

životný 

štýl 

 

    Z koncepcie rozvoja športu, prijatého KSK v decembri 2007 sa škola najviac podieľala na časti 3.5., 

bode 2 „Sprístupniť športové zariadenia a športové plochy širokej verejnosti“. V areáli školy je voľne 

prístupné viacúčelové asfaltové ihrisko, ktoré za priaznivého počasia využívajú obyvatelia – predovšetkým 

mládež a deti – priľahlej mestskej časti. Škola pravidelne opravuje poškodené časti ihriska/ oplotenie, koše, 

bránky/, takže sú k dispozícii v dopoludňajších hodinách školskej telesnej výchove a poobede a cez víkend 

slúžia širokej verejnosti. 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 

 
Tab.č.28 

Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Poč. 

žiakov 

Prínos 

 

1. Adaptácia- 

zoznamovac

ie aktivity v 

triede 

05.09.2019 P3-SOŠ Jána 

Bocatia 

Mgr. 

Rusinová 

16, I.CV Aktivity s využitím terapeutických 

kariet Storytelling cards skrze kroté sa 

žiaci navzájom predstavovali 

a zisťovali, čo ich spája. Podpora 

adaptácie prvákov a budovania 

triednych vzťahov.  

2. Adaptácia- 

zoznamovac

ie aktivity v 

triede 

06.09.2019 P2-SOŠ Jána 

Bocatia 

Mgr. 

Rusinová 

5 

chýbajúcich

,I.CM 

Aktivity s využitím terapeutických 

kariet Storytelling cards skrze ktoré sa 

žiaci navzájom predstavovali 

a zisťovali, čo ich spája. Podpora 

adaptácie prvákov a budovania 

triednych vzťahov.  

3. Adaptácia- 

zoznamovac

ie aktivity v 

triede 

12.09.2019 SOŠ Jána 

Bocatia- uč. 

1 

Mgr. 

Rusinová 

I.E Aktivity s využitím terapeutických 

kariet Storytelling cards skrze kroté sa 

žiaci navzájom predstavovali 

a zisťovali, čo ich spája. Podpora 

adaptácie prvákov a budovania 

triednych vzťahov. V triede sa už 

vyskytli konflikty medzi spolužiakmi, 

rozhovory boli vedené aj k zvýšeniu 

vzájomnej tolerancie a rešpektu voči 

sebe navzájom.  Intervenované spolu 

s triednou učiteľkou 
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4. Mosty bez 

bariér 

18.09.2019 SOŠ 

Pribeník 

SOŠ 

Príbeník 

7 Medzinárodný festival tvorivosti na 

podporu spolupráce zdravotne 

znevýhodnených a zdravých mladých 

ľudí.  

5. Efektívne 

učenie 

20.09.2019 

a 26.09.201

9 

SOŠ Jána 

Bocatia, uč. 

4 

Mgr. 

Rusinová 

6, odbor 

poradenstvo 

vo výžive 

9,MRCR 

(I.CV) 

Skupinové poradenstvo v učení, krivka 

zabúdania, zaujímavosti o našej 

pamäti, desatoro správneho učenia sa 

na podporu zvládania nárokov našej 

školy u prvákov počas zastupovanej 

hodiny.  

6. Biela 

pastelka 

20.9.2019 Verejná 

zbierka Biela 

pastelka 

organizovan

á Úniou 

nevidiacich a 

slabozrakých 

Slovenska. 

Košice 

,Staré mesto 

Vaľková 

Mária, Mgr. 

Rusinová 

Zuzana, Mgr. 

III. CV - 

Slávka 

Skybová, 

Beáta 

Keruľová, 

Radka 

Rečová, 

Katarína 

Kiššová 

II. CV -  

Laura 

Geržová, 

Bianca 

Dolanská 

Zastupovanie Únie nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska pri 

vykonávaní verejnej Zbierky „Biela 

pastelka 2019“ 

7. Spolu proti 

obchodovan

iu s ľuďmi 

26.9.2019 Verejná 

knižnica 

Jána Bocatia 

v Košiciach 

Mgr. Ján 

Mikovčík 

Lll.CV,l.NŠ Predstaviť problém s obchodovaním 

s ľuďmi - za účelom nútenej práce 

a núteného žobrania 

8. Duševné 

zdravie 

10.10.2019 SOŠ Jána 

Bocatia, 

uč.P3 

Mgr. 

Rusinová 

14,I.CV Beseda o duševnom zdraví, zameraná 

na porozumenie procesom zdravia 

a choroby, objasnenie rizikových 

a salutogénnych faktorov v kontexte 

zdravia a choroby. V triede sa 

nachádza žiak transvestita, beseda bola 

smerovaná aj k prijatiu odlišnosti 

a zameraniu sa na to, čo jednotlivých 

žiakov spája a čím sa vedia navzájom 

obohatiť miesto zamerania sa na to, čo 

ich rozdeľuje.  

9. Stretnutie v 

Krakowe 

14.10.-

18.10.2019 

Gastronomic

zna 

Nr2,Krakow,

ulca 

Zamoyskieg

o 6 

Ing. 

Rudolfína 

Jančovičová 

Horváth 

Zoltán, 

Sabolová 

Timea 

Príprava poľských jedál v priestoroch 

praktického vyučovania 

10. Deň zdravej 

výživy 

16.10.2019 SOŚ Jána 

Bocatia, 

Košice 

MVDr.Erika 

Brnová, 

MVDr.Ľubic

a 

Benediková 

Žiaci I.CV Prezentácia ponuka ukážok zdravej 

výživy pripravená žiakmi I.CV triedy 

11. Potravinová 17.10.2019 Kaufland, Slovenský Mgr. Potravinová zbierka na pomoc ľuďom 
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zbierka Popradská 3 červený kríž 

a Kaufland 

Rusinová, 

žiaci Vinca, 

Veščák 

Hanisová, 

Bucher, 

Hrivniakov

á  

v núdzi. Potraviny sme následne 

distribuovali rodinám našich žiakov 

a ich známym, o ktorých sme vedeli, 

že sú v zlej životnej situácii.  

12. Piškvorky 

školské kolo 

18.10.2019 SOŚ Jána 

Bocatia, 

Košice 

RNDr. Tibor 

Menyhert 

Žiaci SOŚ 

Jána 

Bocatia 

Turnaj v piškvorkách na podporu 

logického myslenia 

13. Veľtrh CVF 

Spoločensk

ý pavilón 

23.-

24.9.2019 

Spoločenský 

pavilón 

Košice 

Ing. 

Rudolfína 

Jančovičová 

Podla 

priloženého 

zoznamu 

Prezentácia cvičných firiem a podpora 

zručností žiakov 

14. Regionálne 

kolo –

bedminton 

žiakov ŚŚ 

22.-

23.2019 

SOŚ 

železničné 

Palackého 

14, Košice 

Mgr. Matej 

Papuga 

Oliver Vic 

Enrico 

Mikloš 

Gabriela 

Matijková 

Gabriela 

Bitoová 

Reprezentácia školy v bedmintone 

15. EUROCUP 

2019 

23.-

24.10.2019 

27.ročník 

barmanskej 

súťaže 

juniorov 

Justinusová 

Mária 

Novák 

Samuel 

ll.CM,Slami

nková 

Lenka 

Lv.CM 

Perdukova 

Laura-komi 

Rozvíjanie odborných znalostí 

a zručností žiakov v barmanskej súťaži 

16. Neúnavný 

atlét  

23.9-

3.10.2019 

Košice, 

kostol sv. 

Alžbety 

Štefániková 

Oľga, PhD 

1.E,1.CV,1

1CV,1CM 

Morálne hodnoty žiakov 

17. film Kto je 

ďalší 

29.10.2019 Kino Úsmev SOŠ Jána 

Bocatia 

101 Preventívny film v téme šikany, 

kyberšikany, roof proofng 

a zbytočnému vyhasínaniu mladých 

životov.  

18. Môj 

počiatok 

4.11,8.11.2

019 

Košice, 

kostol sv. 

Alžbety 

Śtefániková 

Olga PhD 

Il.E, II.CV, 

I.CV 

 

19. Študentská 

kvapka krvi 

5.11.2019 NTS SR 

Košice 

Vaľková 

Mária, Mgr. 

Vybraní 

žiaci z tried: 

III. CV, IV. 

VS, IV. CR, 

I. NŠ 

Kampaň: „Buď odvážny a daruj krv.“  

Cieľom je rozširovať rady 

pravidelných darcov krvi  a popri nich 

získavať aj prvodarcov. 

20. Rétorika 

2019 

11.11.-

12.11.2019 

Bratislavský 

hrad 

Mgr. Ján 

Mikovčík 

Zuzana 

Bezeková 

ll.CV , 

Viktoria 

Polorecká 

ll.CV 

Sympózium o rečníckych prejavoch 

21. iBobor – 

informačná 

12.11.2019 SOŚ Jána 

Bocatia 

RNDr. Tibor 

Menyhért 

Vid. príloha Zvyšovanie záujmu o informačne 

a komunikačné technológie 
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súťaž 

kategória 

seniori 

Ing. Beáta 

Slichová 

22. Komunikáci

a a práca v 

tíme 

13.11.2019 RCM CVĆ 

Strojárenska 

3 Košice 

Mgr. Zuzana 

Rusinová 

Dorčáková 

III.CV,Horv

áth, Pinďar 

IV.CM 

Školenie pre členov školských rád, 

rozvíjanie komunikačných zručností 

23. Workshop 

na ZŠ 

Nám.L.Nov

omestského 

14.11.2019 ZŚ 

Nám.L.Novo

mestského 

Mgr. Zuzana 

Rusinová 

Dávid 

Pinďar 

IV.CM, 

Evka 

Hrvniaková 

II.CV 

Prezentačno-propagačná akcia 

24. Svet okolo 

nás – 

vzdelávací 

projekt 

14.11.2019 DKC Veritas 

Dominikáns

ke námestie 

KE 

Ing. 

M.Szucsová, 

PhDr. 

L.Borovská,

MVDr. 

Brnová,Ing. 

M.Roztášová 

Žiaci 

I.CV,II.CV,

III.CV,IV.C

R 

Irán zahalená krása 

25. Hodina 

deťom 

14.11.2019 Hodina 

deťom je 

projektom 

Nadácie pre 

detí 

Slovenska. 

Košice, 

Staré mesto. 

Vaľková 

Mária, Mgr. 

Vanesa 

Katonová – 

I.CV              

Zdenka 

Králiková – 

I.CV                

Klaudia 

Rogozinská 

– I.CV             

Viktória 

Vargovčíko

vá – I.CV 

Verejná zbierka zameraná na  pomoc 

deťom a mladým ľuďom. Je symbolom 

spájania sa v prospech detí. 

 

26. Profesijná 

orientácia- 

testovanie  

+ 

konzultácie 

14.11.2019 

a 28.11.201

9 

SOŠ Jána 

Bocatia, 

CPPPaP 

Karpatská 8 

Mgr. 

Rusinová, 

Mgr. 

Vojtechovsk

á 

Žiaci 

IV.CM,IV.

CR,IV,VS 

Kariérne poradenstvo pri záujem 

o vysokú školu, konzultácie vhodnosti 

výberu daných odborov, či iného 

profesijného zamerania.  

27. Imatrikuláci

e,cechovani

e prvákov 

20.11.2019 SOŚ 

J.Bocatia 

Mgr.Rusinov

á ,Mgr. 

Palayová 

Žiaci SOŚ 

J. Boccatia 

Slávnostné prijatie prvákov 

28.Správna voľba 

povolania 

25.-

26.11.2019 

SOŚ 

Ostrovského,

Ke  

Ing. 

Roztášová, 

Mgr. 

Rusinková 

Žiaci II.CV 

Hrivniakov

á,Geržová,

Bezeková,P

lavnická,Po

lorecká 

Správna voľba povolania 

28. ProEduco 4.-

.5.12.2019 

KSK Ing. 

Slichová, 

Mgr. 

Rusinová 

6 žiakov Medzinárodný veľtrh vzdelávania, 

propagácia školy, nábor deviatakov 

29. DOD 5.12.2019 SOŠ Jána všetci  Deň otvorených dverí na škole, 
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Bocatia zamestnávatelia z obchodných 

reťazcov v duálnom systéme 

vzdelávania, promo akcia školy 

30. Poruchy 

príjmu 

potravy 

10.12.2019 SOŠ Jána 

Bocatia 

a OZ Chuť 

žiť 

I.CM,I.CV 40 žiakov Prevencia v oblasti zdravého životného 

štýlu pod vedením Valentíny 

Sedilekovej s odbornou gesciou 

psychologičky a nutričnej poradkyne. 

Príbeh liečenej anorektičky, poznanie 

javov súvisiacich s vznikom 

a rozvojom porúch príjmu potravy 

a možnosti prevencie v tejto oblasti, 

podpora v rozvoji zdravého životného 

štýlu.  

31. Erasmus 

plus 

8.-

15.12.2019 

SOŠ Jána 

Bocatia, 

Košice, 

Slovensko, 

LPO Etienne 

Oehmichen 

France, 

Istituto 

istruzione 

superiore san 

benedetto,  

Via Berlino, 

2,  Italy 

Mgr. 

Pallayová, 

Mgr. 

Vaľková, 

Ing. 

Zeteková, 

Mgr. Blaško, 

Mgr. 

Rusinová, p. 

Matisová, 

Mgr. 

Miglec,MOV 

34 žiakov 

zapojených 

v mobilite 

na 

Slovensku 

(IT,FR,SK) 

Mobilita Erasmus plus na Slovensku, 

výmenná odborná jazyková 

a gastronomická stáž medzi 

partnerskými školami Oehmichen 

a Via Berlino .Projekt je zameraný na 

podporu úspešného ukončenia štúdia 

na stredných školách a rozvoj 

jazykových i sociálnych zručností 

žiakov. 

32. Prezentácie 

školy 

30.01.2020 ZŠ Nižný 

Klátov, ZŠ 

Seňa 

Mgr. 

Rusinová 

a vybraní 

žiaci 

6 žiakov Propagácia odborov na SOŠ Jána 

Bocatia pre žiakov ZŠ, kariérne 

poradenstvo deviatakom.  

33. Prezentácie 

školy 

31.01.2020 ZŠ Fábryho 

44, Košice 

Mgr. 

Rusinová 

a vybraní 

žiaci 

6 žiakov Propagácia odborov na SOŠ Jána 

Bocatia pre žiakov ZŠ, kariérne 

poradenstvo deviatakom.  

34. Domáce 

násilie 

12.02.2020 SOŠ Jána 

Bocatia, 

Mgr. 

Rusinová 

II.CV 26 žiakov Preventívna beseda zameraná na 

spoznanie základných ľudských práv 

a dôstojnosti. Žiakom boli priblížené 

možné formy násilia, aby vedeli, ako 

ich rozpoznať, boli oboznámení 

s cyklom násilia a možnosťami 

pomoci. Boli im odovzdané kontakty 

pomoci, na ktoré sa môžu obrátiť 

v prípade ohrozenia. Beseda bola 

vedená interaktívne s vopred 

pripravenými aktivitami a otázkami do 

diskusie. Žiaci sa aktívne zapájali 

počas celej hodiny.  

35. Pohni 

hlavou 

14.02.2020 SOŠ 

automobilov

á 

KSK IV.CR,IV.V

S,III.CV 

Zábavno-diskusné predstavenie so stan 

dup komikmi, spisovateľom, 

pedagógom a miestnym umelcom 

zamerané na rozvoj kritického 
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myslenia u mládeže. Podujatie 

zastrešoval KSK, odbor metodiky 

projektov. Zúčastnilo sa ho 520 žiakov 

3.a 4.ročníkov stredných škôl. 

36. Môj svet 

hodnôt 

17.02.2020 SOŠ Jána 

Bocatia, uč.6 

Mgr. 

Rusinová, 

Mgr. 

Vojtechovsk

á- CPPPaP 

Karpatská 8, 

Košice  

III.CM (13 

žiakov) 

Beseda zameraná na rozvoj morálnych 

hodnôt žiakov. 

37. Valentínska 

kvapka krvi 

20.02.2020 NTS SR 

Košice 

Mgr. 

Vaľková 

Účastníci: 

Vybraní 

žiaci z tried: 

III. CV, IV. 

VS, IV. CR, 

IV. CM 

Kampaň: 25.ročník kampane 

Valentínska kvapka krvi. Cieľom je 

rozširovať rady   pravidelných darcov 

krvi a popri nich získavať aj 

prvodarcov. 

38. Môj svet 

hodnôt 

21.02.2020 SOŠ Jána 

Bocatia,  

Mgr. 

Rusinová 

III.E, uč. 

6,14 žiakov 

Beseda zameraná na rozvoj 

hodnotového sveta mladých. Aktivity 

balón hodnôt a morálne dilemy 

podnietili skupinu k diskusii a hájeniu 

svojho hodnotového sveta. Väčšina 

triedy sa zhodla na základnom rebríčku 

hodnôt- rodina, láska, priatelia, 

peniaze, vzdelanie. 

39. Môj svet 

hodnôt 

25.02.2020 SOŠ Jána 

Bocatia, uč.6 

Mgr. 

Rusinová, 

Mgr. 

Vojtechovsk

á- CPPPaP 

Karpatská 8, 

Košice  

III.CV, 19 

žiakov 

Beseda zameraná na rozvoj 

hodnotového rebríčka u žiakov. 

40. Domáce 

násilie  

27.02.2020 SOŠ Jána 

Bocatia  

Mgr. 

Rusinová 

II.CM,II.E,I

I.F 

Besedy boli zamerané na spoznanie 

rôznych prejavov násilia, foriem 

násilia, cyklu násilia a hlavne na 

možnosti ,ako sa brániť, ako privolať 

pomoc. Žiakom boli odovzdané 

kontakty pomoci, spolu na besedách 

tvorili v modelových situáciách aj 

„plán úteku“ pre týranú ženu. Prebehla 

taktiež podnetná diskusia, žiaci boli 

zvedaví, komunikatívni a po väčšine 

spolupracujúci.  
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Žiacka rada 

 

Je zložená zo zástupcov tried. V školskom roku 2018/2019 mala žiacka školská rada 11 členov. Jej 

činnosť koordinuje jeden odborný zamestnanec školy - školský psychológ Mgr. Zuzana Rusinová. 

Súčasným predsedom je žiačka II.CV Evka Hrivniaková, podpredsedom je žiak II.CM triedy Patrik Veščák.  

Členovia ŽR sa stretávajú 2 krát mesačne, prípadne podľa potreby (ak je pripravovaná väčšia akcia školy 

a pod. ) 

Na stretnutiach sa vzájomne informujú o aktivitách na škole, sú súčasťou príprav a realizácii aktivít: 

- Imatrikulácia -  Cechovácia 

- Prezentácia školy na verejnosti 

- príprava Mikuláša na škole 

- Valentínska pošta na škole 

- aktivity na Deň zeme- environmentálne pôsobenie 

- Deň otvorených dverí 

- Bocatio show a všetky aktivity podľa plánu práce školy 

Pripomienky a návrhy na zlepšenie konzultujú s vedením školy.  

 

Vzdelávacie  a kultúrne poukazy  

 

Vzdelávacie 

poukazy 

Počet vydaných VP 
Počet prijatých  VP Počet zriadených krúžkov 

ŠKOLA CVČ ŠKOLA CVČ 

417 63 334 4 22 

Kultúrne 

poukazy 

Počet vydaných KP 
Počet vydaných KP   

žiaci učitelia 

450 405 45 
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XV. Záver 

V hodnotenom  školskom  roku 2019/2020 sa  výchovno-vzdelávací proces  realizoval už siedmy rok 

na základe Štátnych vzdelávacích programov, ktoré boli pretransformované do Školského vzdelávacieho 

programu. Zároveň pedagógovia školy pracovali na ďalších častiach ŠkVP.  

               

Práca pedagogických zamestnancov školy sa výraznejšie zamerala aj na marketingové aktivity. Môžeme 

považovať za úspech, že v situácii, keď je v regióne výrazný pokles žiakov prichádzajúcich na stredné školy 

zo základných škôl, naša škola otvorila v novom školskom roku 4 tried riadneho a 1 triedu nadstavbového 

štúdia. 

Uplynulý školský rok považujú pedagogickí zamestnanci, ako aj vedenie školy za úspešný, čo nás 

zaväzuje  a zároveň motivuje k ďalšej práci. 


