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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2016/2017 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa 

Adresa školy Osvety 17, 968 28 Nová Baňa 

Telefón 045 6855585 

E-mail director@sosnb.sk 

WWW stránka www.sosnb.sk 

Zriaďovateľ 
Banskobystrický samosprávny kraj,  
Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Ing.Koperdák Jozef  0456855585  0905493007  director@sosnb.sk 

ZRŠ  TV  Mgr.Káčerová Jana  0456855585    sekretariat@sosnb.sk 

ZRŠ  PV  Ing.Barancová Ingrid  0456855585    sekretariat@sosnb.sk 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

pedagogickí zamestnanci  Ing.Ivaničová Gabriela  predseda 

 
 Bc. Tužinský Michal 

 
ostatní zamestnanci  Budinská Viera   

zástupcovia rodičov 
 Šipikalová Marcela 
 Brandová Lucia 
 Janček Jozef 

  

zástupca zriaďovateľa 

 Mgr. Valentová Michaela   

 Ing. Kemková Marianna 
 Ing. Tomáš Ján  

 Mgr. Hollá  Ľubica   

  

zástupca žiakov  Popracová Sally   

 



Poradné orgány školy 

Názov  PK Vedúci 
Zastúpenie 
predmetov 

Poznámka 

Spoločensko-vedných predmetov 
RNDr. Michaela 
Kostelanská   

Slovenského jazyka a cudzích jazykov 
Mgr.Mária 

Falátová   

Odborných predmetov študijných 

odborov 

Ing. Mária 

Lenčová 
obchod a podnikanie,  

 

Odborných predmetov študijných 
odborov a učebných odborov a 

odborného výcviku a odbornej praxe 

Ing. Katarína 

Garajová 

kuchár, mäsiar-kuchár, 

spoločné stravovanie 

 
 
 
 

Odborných predmetov učebných 

odborov a odborného výcviku  
Ing. Peter Zalai 

mechanik-opravár, 

agromechanizátor  

Odborných predmetov študijných 

odborov nadstavbového štúdia 

Ing. Gabriela 

Ivaničová 

podnikanie v remeslách 

a službách  

Pre výchovu mimo vyučovania TV a 

OČAP pri SOŠ 

Mgr. Pavol 

Lipták   

 

§ 2. ods. 1 b 

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

Počet žiakov školy: 142 
Počet tried: 9 
 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I.A 17   

I.C 17   

I.D 13   

I.N 22   

II.C 17   

II.N 17   

III.A 13   

III.C 1   

IV.A 14   

 

 



§ 2. ods. 1 d 

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; 
údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:  súčet  17/14  počet dievčat.  
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:  súčet  34/15  počet dievčat  
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 17 /14 
počet dievčat  
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet 51/29  počet dievčat 
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet 47 /31  počet dievčat  
 

  SOŠ 

prihlásení       51 

prijatí       47 

% úspešnosti       92 

 

§ 2. ods. 1 e 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ADK ALP ANJ ANJ2 APE APC API BAP BIO BIN BIE CTO CVM CTH CTI 

I.A     2,06       1,94                 

I.C     2,75                         

I.D                               

I.N 1,2   2,67                         

II.C     2,26                       2 

II.N 2   2,5                 2,88       

III.A     2       1,42         1,83       

III.C     2                         

IV.A     2,93                 2,29       

 

 

 

 

 

 

Trieda CVT CFA DPP DAP DEJ DIN DOP EFM EKL EKC ECF ECV EKO EKI EOR 

I.A         2         2,29     2,76     



I.C                         3,31     

I.D                               

I.N         2,09               2,5     

II.C                         2,63     

II.N                         2,88     

III.A   1,23               1,75     2,08     

III.C           1             3,2     

IV.A       2,36           2     2,57     

 

 

Trieda GOR HOG HOK HVY HPT CHE INF IVP KMN KMV KOM KAJ KNJ LDA MNZ 

I.A       2,53   2,53                 2,35 

I.C             2,13                 

I.D                               

I.N           2,3 1,9   2,1     2,67 2   2,6 

II.C             2,32                 

II.N               3 1,5     2,5 3,67     

III.A                       1,75       

III.C       2,67                       

IV.A 1,93             2,5       2,46 4     

 

Trieda MOF MVS MKT MAT MECH MEA MOV NBV NAM NAN NAS NEJ NEJ2 OBN OBK 

I.A     2,35 2,76               2,41   1,88   

I.C       3,31                       

I.D       4                       

I.N     2,3 3,3               2   2,1   

II.C       2,95                       

II.N       3               3,67   1,75   

III.A       2,75               2,15   1,38 1,75 

III.C       2,8                       

IV.A       2,57               2,29     2 

 

Trieda OCH PRX OVY ODY OCR OSL PER PUI PDN PKS VCR POS PKK POA PCV 

I.A 1,94                             

I.C     2,13                         

I.D     3                         

I.N   1,64             2           2 

II.C     2,26                         

II.N   1,75       2,88     2,75           1,88 

III.A                               

III.C     2,4                         

IV.A                               

 

Trieda POF PPF POV PZR PDS PVB PNN PVY PČOZ PRN PRP PRX PKO PGK PSQ 



I.A                               

I.C               2,75               

I.D           4,2                   

I.N             2     1,1           

II.C               2,74               

II.N                   1,75           

III.A                   1,62           

III.C               2,67         1     

IV.A 2,21                             

 

Trieda PPU RAV REG SQT SEU SUI SJL SLC KMM SPV SRB SPR STO STT STT 

I.A             2,82         1       

I.C             3,19   2,25     1,75 2,25     

I.D             4,18         2,5       

I.N 1,8           2                 

II.C     1,58       2,32       2,37 1,42 2,58     

II.N 1,88           2,25                 

III.A             1,92         1       

III.C             2,8         1 2,67     

IV.A           2,57 2,64         1,14       

 

Trieda STZ STM SPW TCK TCK TEK TCR TOH TOB TPY TSL TEC TECK TECM TOP 

I.A                               

I.C                       2,88       

I.D                               

I.N                   1,8           

II.C                       2,68       

II.N                               

III.A             1,67                 

III.C 2                     2,67     1 

IV.A             2,43                 

 

Trieda TOT TPP TRV TRS TŽV TSV TSVe TČOZ TVZ UCT UCS USP VMR VPD VYT 

I.A           1,56     2,35             

I.C           1,31                   

I.D           2,9                   

I.N           1       3,1           

II.C           1,58                   

II.N           2       2,88           

III.A           1,33     2,08 3           

III.C           2,67           2,2       

IV.A           1,73     2,29 2,71           

 

Trieda ZAA ZEK ZPD ZRV ZLR ZLR ZAR ZZS ZVA ZIV 



I.A 2                   

I.C                     

I.D                     

I.N                     

II.C                     

II.N                     

III.A                     

III.C     1,8           1   

IV.A                     

Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 
dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 
Správanie 

2 
Správanie 

3 
Správanie 

4 

I.A 18 5 1 7 4 1 0 0 0 

I.C 16 1 3 12 0 0 6 3 0 

I.D 9 0 0 5 5 0 1 7 0 

I.N 12 0 3 7 0 7 0 0 0 

II.C 19 2 5 11 1 0 2 3 0 

II.N 13 0 2 6 0 5 0 0 0 

III.A 14 4 3 5 0 1 0 0 0 

III.C 8 0 2 3 0 3 0 0 0 

IV.A 14 4 2 8 0 0 2 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

I.A 18 1962 115,41 1487 87,47 475 27,94 

I.C 16 3896 243,50 3349 209,31 547 34,19 

I.D 9 3557,5 355,75 900,5 90,05 2657 265,70 

I.N 12 2410 223,10 2357 218,30 53 4,80 

II.C 19 4155 218,68 3976 209,26 179 9,42 

II.N 13 752 89,53 752 89,53 0 0,00 

III.A 14 2421 194,98 2384 191,91 37 3,07 

III.C 8 1620 229,43 1279 183,88 341 45,55 

IV.A 14 3231 230,79 3094 221,00 137 9,79 

 

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 



 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
EČ 

priemer 
EČ 

počet 
PFIČ 

priemer 
PFIČ 
počet 

1 
Ústna 

2 
Ústna 

3 
Ústna 

4 
Ústna 

5 
Ústna 

Ústna 
priemer 

Ústna 
počet 

Anglický 
jazyk 

B1 15 (0/15) 50,22% 15 63,67% 15 5 2 4 4 
 

2,47 15 

Nemecký 
jazyk 

B1 7 (0/7) 36,20% 7 35,71% 7 
 

1 3 3 
 

3,29 7 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky 

 
22 (0/22) 

           

Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

 
22 (0/22) 51,23% 22 49,35% 22 7 8 6 1 

 
2,05 22 

Teoretická 
časť 
odbornej 
zložky 

 
22 (0/22) 

    
5 7 2 8 

 
2,59 22 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
1 

Praktická 
2 

Praktická 
3 

Praktická 
4 

Praktická 
5 

Praktická 
Praktická 
priemer 

Praktická 
počet 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky 

 
22 (0/22) 1 7 8 6 

 
2,86 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 f 



Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 
ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam 
uplatňovaných učebných plánov 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor 

I.A 6352 M obchod a podnikanie 

I.C 6445 H kuchár 

I.D 2982 F potravinárska výroba 

I.N 6403 L podnikanie v remeslách a službách, 6421 L spoločné stravovanie 

II.C 6445 H kuchár 

II.N 6403 L podnikanie v remeslách a službách 

III.A 6352 M obchod a podnikanie 

III.C 6445 H kuchár 

IV.A 6352 M obchod a podnikanie 

 

Nepovinné predmety 

Športové hry – 2 hodiny týždenne – všetky ročníky 

§ 2. ods. 1 g  

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP  18  6 

Znížený úväzok  1   

ZPS  1   

Na dohodu  2  2 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov              0  18   18 

 

§ 2. ods. 1 h  



Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov 

1.kvalifikačná skúška   

2.kvalifikačná skúška 1 

štúdium školského manažmentu   

funkčné  inovačné štúdium 3 

špecializačné kvalifikačné   

postgraduálne   

doplňujúce pedagogické   

vysokoškolské pedagogické   

vysokoškolské nepedagogické   

§ 2. ods. 1 i  

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

viď  prílohy 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Školské kolá  
 
Olympiáda ľudských práv  

Olympiáda v anglickom jazyku  

Olympiáda v nemeckom jazyku  

Školské kolo v písaní na počítači  

Finančná gramotnosť  

Olympiáda „Mladý účtovník“  

Finančná olympiáda 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  

„Svetový týždeň peňazí“ – kvízy, testy, workshopy 

 

 
 

 

 
 

 
Regionálne kolá  

 

Krajské kolo „ OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV“, Banská Bystrica, Nikola Hossová, postup na 

celoslovenké kolo OĽP 



Regionálne kolo „olympiáda Mladý účtovník“ Bratislava  

Monin cup, Bratislava, Matej Meliš, 2. miesto  

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná 
charakteristika 

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2016/2017 boli školou 
vypracované projekty: 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:  21.6.2017 

Druh inšpekcie:  záverečné skúšky , následná 

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a 
oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň: 

- veľmi dobrá 

- dobrá 

- priemerná 

- málo vyhovujúca 

- nevyhovujúca 

- kľúčové pozitívne stránky školy 

- oblasti vyžadujúce zlepšenie 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť 
hodnotenie 



- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská 
jedáleň a pod.) 

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami 

- stručnú analýzu súčasného stavu 

- potreby a pripravované plány 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

404 854 € 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 
vyživovaciu povinnosť 

-------------------- 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 
v členení podľa financovaných aktivít 

2 550 € 

Nákup učebných pomôcok, vybavenie tried – šatníky, skrinky, propagačné 
materiály 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov 
žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v 
členení podľa finančných aktivít 

----------------------- 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

Na štipendiá  3 219 € 

Na lyžiarsky kurz  4 950 € 

§ 2. ods. 1 o 



Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania 
zlepšiť: 

Návrh opatrení: 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku 
Počet 
detí 

Počet 
skupín 

Vedúci 

Anglicky s úsmevom 10   Mgr. Mária Falátová 

Cestovný ruch 7   Ing. Mária Lenčová 

Mladý účtovník 9   Ing. Erika Struhárová 

Podnikanie v cestovnom ruchu 16   Ing. Erika Struhárová 

Príprava jedál pri slávnostnom 
stolovaní 

17   Bc. Michal Tužinský 

Rozhlasový krúžok 11   
PaedDr. Slavomíra 
Gáborová 

Slávnostné stolovanie 6   Bc. Andrea Kvaššayová 

Turisticko-gastronomický krúžok 8   Ing. Katarína Garajová 

Volejbalový krúžok 16   Mgr. Pavol Lipták 

Záver 

Vypracoval: Ing. Jozef Koperdák 

V Novej Bani, 5. októbra 2017 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12.10.2017 

 
 
 
 
 

Aktivity predmetových komisií v školskom roku 2016/2017 
 
Predmetová komisia odborných predmetov študijného odboru: obchod a 
podnikanie 
 
Aktivity v oblasti riadenia a organizácie 



 

 Predmetová komisia sa schádzala podľa rozpisu zasadnutí PK 

 Viedla sa evidencia prác z účtovníctva 

 Viedla sa evidencia seminárnych prác z praxe 

 Viedla sa evidencia materiálneho vybavenia kabinetu ekonomiky 

 Viedla sa evidencia a kontrola materiálneho vybavenia odbornej učebne informatika 

  I, II, 

 Odborná prax IV.A, realizácia praxe, kontrola – Ing. Lenčová + vyučujúci odborných 

predmetov 

 Odborná prax III. A, realizácia praxe, kontrola – Ing. Lenčová + vyučujúci odborných 

predmetov 
 
 

V školskom roku 2016/2017 sme sa zapojili do nasledovných projektov: 

 
1. Projekt „Poznaj svoje peniaze“ – Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia SLSP /Ing. Lenčová/ 
2. E-learning Cvičná banka zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti 
3. podnikanie v CR – e-learning /Ing. Struhárová/ 
4. Cvičná firma 
 
Súťaže 
 

1. Školské kolo olympiády Mladý účtovník /Ing. Struhárová , /20.3.2017/ 

Zúčastnilo sa 7 študentiek – 1. Miesto Kristína Cibiriová, 2. Miesto Aneta Jacková, 

3.miesto Paulína Beňová 
 

2. Finančná olympiáda I.kolo – 23.11.2016, III.A, IV.A, /Ing. Lenčová/ 
 

3. Svetový deň sporenia – relácia, kvíz, výstavka sporiacich produktov /26.10.2016/ Ing. 

Lenčová 

4. Finančná akadémia  - nadácia Partners Group SK / december 2016/ Ing. Lenčová 

5. Svetový týždeň peňazí“ – Global Money week, kvízy, workshopy, testy, / Ing. 

Lenčová/ 

 
Odborné exkurzie 
  

 JUVYR, Medzinárodný veľtrh cvičných firiem – 10.11.2016 /Ing. Struhárová/ 

 Vianočná Bratislava – odborná exkurzia z cestovného ruchu – 14.12.2016 /Ing. 

Lenčová/ 

 Hotel DARO Hodruša- Hámre, Banská Štiavnica – exkurzia z cestovného ruchu 

a cvičná firma – 3.4.2017 /Ing. Lenčová, Ing. Struhárová/ 

 Mladý Tvorca Nitra – 27.4.2017 /Ing. Struhárová, Ing. Ivaničová/ 

 
Besedy, workshopy, výstavy 
 

 párty s participáciou Zvolen – workshop, Popracová, Fulmeková III.A 

 Zdravá výživa na predmete TVZ – prezentácia, kvíz, diskusia  /16.10.2016/ 

 prednáška Zdravý životný štýl CVČ Junior Banská Bystrica – 24.11.2016 

 social inovation Relay – kvíz o sociálnych inováciách, získanie cetifikátov 



 výstava v Pohronskom múzeu Nová Baňa – Gruzinsko, Potulky svetom 

 Webinár – Mám produkt, ale ako ho teraz predať /I.N, IV.A./, workshop 

 Pohronské múzeum N. Baňa – beseda cestovný ruch Najvýznamnejšie vulkanické 

explózie,  /27.4.2017/ 

 Deň kariéry – Carre Day – Ja Slovensko n.o. – Popracová, Haringová, III. A 

 beseda s mladým podnikateľom Branislavom Tužinským – obchod s kávou, 

internetový obchod – 16.6.2016 

 workshop „Deň cvičnej firmy“ – III.A – 23.6.2017 

Organizátorkami týchto aktivít bola Ing. Lenčová a Ing. Struhárová 

 
Ostatné aktivity 
 

1. Týždeň zdravej výživy – prezentácie výrobkov , nástenky, ochutnávky /16-

20.10.2016/ 

2. Prezentácie v rámci predmetu tovaroznalectvo – Svetový deň chleba, Svetový deň 

mlieka  

3. Pýtajme si slovenské“ – národný deň podpory ekonomiky Slovenska /hodiny tovaroznalectva/ 

4. Výstava –  Plody zeme  v rámci predmetu tovaroznalectvo /Ing. Lenčová/ 

5. Príprava materiálov a panelov z odborných predmetov v rámci 18. ročníka Stredoškolák v Žiari 

nad Hronom /Ing. Struhárová, Ing. Lenčová/ 

6. Vianočná kvapka krvi – výchova k humanizmu,  /Lenčová/ 

7. Svetový týždeň peňazí /Global money week/ – workshopy, kvízi,  

8. Príprava panelov, prezentácií v rámci Dňa otvorených dverí /13.12.2016/ 

9. Príprava stánku, prezentácia Mladý Tvorca Nitra /Ing. Struhárová, Ing. Ivaničová/ 

10. natáčanie televíkendu RTVS 2 – Zbojnícke studničky, náučný chodník /Ing. Lenčová/ 

11. Junior festival, Enviro festival – Banská Bystrica – I.A, I.N, II.C, 

12.  ekonomické hry v rámci odborných predmetov 

 
Stránka školy - príspevky 
 
 

 Svetový deň cestovného ruchu 

 odborná exkurzia JUVYR, Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 

 Zdravý životný štýl CVČ Junior Banská Bystrica 

 Finančná olympiáda I. kolo 

 Odborná exkurzia z CR – Vianočná Bratislava 

 beseda s Ing. Svetozárom Gavorom – Gruzínsko, potulky svetom 

 cvičná firma 

 Prečo študovať obchod a podnikanie 

 Webinár – Mám produkt, ale ako ho teraz predať 

 školské kolo olympiády Mladý účtovník 

 exkurzia hotel Daro Hodruša-Hámre, Banská Štiavnica 

 Mladý Tvorca Nitra 

 beseda Najvýznamnejšie vulkanické explózie 

 praktická maturita na SOŠ 



 televíkend RTVS 2 – Zbojnícke studničky 

 Deň kariéry Carre Day 

 Juior festival, Enviro festival Banská Bystrica 

 SOŠ obchodu a služieb pomáha 

 Ako začať podnikať – beseda s Branislavom Tužinským 

 workshop – deň cvičnej firmy 

Na www. stránku školy prispievali z PK Ing. Lenčová a Ing. Struhárová 
 

Novobanské noviny - príspevky 
 

 článok Cvičná firma /Ing. Struhárová/ 

 Prečo študovať obchod a podnikanie /Ing. Lenčová/ 

 článok SOŠ obchodu a služieb pomáha /Ing. Struhárová/ 

 Webinár – Mám produkt, ale ako ho teraz predať /Ing. Struhárová/ 

 Mladý tvorca Nitra 

 Za pamiatkami Unesco 

 Najvýznamnejšie vulkanické explózie 

 praktická maturita na SOŠ 

 Deň kariéry Carre Day 

 Ako začať podnikať 
 

Aktivity v oblasti hodnotenia a kontroly 
 

 Prebiehala pravidelná kontrola vedomostí, zručností a návykov žiakov formou 

didaktických testov, predpísaných písomných prác, ústnych odpovedí, praktických 

cvičení, vypracovávanie seminárnych prác, projektov, prezentácií 

 Členovia PK tvorili didaktické testy z odborných predmetov 

 Prebehla kontrola dodržiavania učebných osnov a tematických plánov výchovno-

vzdelávacieho procesu 

 Na zasadnutiach PK sa pravidelne vyhodnocovali získané informácie z VVP 

 PK spolupracovala s ostatnými PK na SOŠ obchodu a služieb  

 Využívali sme nové metódy výučby - /on-line učebnice, didaktické hry, internet, 

kooperatívne vyučovanie, situačné metódy/ 

 Boli prijaté jednotné kritériá na hodnotenie výkonov žiakov, skúšanie a klasifikáciu 

 

Aktivity v oblasti vzdelávania 

 

 Využívanie – on-line učebnice ekonómie v rámci odborných predmetov v I.A, III.A / 

 Využívanie on-line učebnice Podnikanie v CR 

 Získanie certifikátov za prácu v programoch ALFA, OLYMP, OMEGA  od firmy 

KROS  /7 študentov/ 

 certifikáty JASR – HP sociálne inovácie – 10 študentov 

 jednotliví členovia PK si vymieňali pedagogické skúsenosti 

 práca cvičného učiteľa pre absolventov vysokých škôl 

 

Činnosť PK v školskom roku 2016/2017 vychádzala z pedagogicko-organizačných 

pokynov MŠ SR na školský rok 2016/2017, a zo školského vzdelávacieho programu, 



pričom jej členovia sa usilovali rozvíjať a aplikovať vo svojej práci určujúce trendy 

súčasného vzdelávania, venovali pozornosť :  
  

 predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti 

 Globálnemu vzdelávaniu a enviromentálnej výchove 

 Zdravý životný štýl. 
 Mediálna výchova 

 Ľudské práva 
 Práva detí 

 Diskriminácia 

 Bezpečnosť a prevencia 
 Podnikateľské zručnosti 

 Finančná gramotnosť 

 Informačné , komunikačné  a iné technológie 
 

 Členovia PK venovali zvýšenú starostlivosť nadaným a talentovaným žiakom 

prostredníctvom mimoškolskej činnosti a krúžkovej činnosti, zapájali žiakov do 

projektov, súťaží, olympiád (viď aktivity jednotlivých členov). Venovali starostlivosť 

tiež slabo prospievajúcim žiakom a zaostávajúcim žiakom. Členovia PK počas 

školského roka pripravovali názorné nástenné tabule s tematikou aktivít v rámci 

odborných predmetov 

 

 

Aktivity v oblasti spolupráce  
 

 Členovia PK spolupracovali s rodičmi  prostredníctvom rodičovských združení, ktoré 

boli organizované spoločne alebo individuálnou formou, realizovali osobné pohovory 

s rodičmi slabo prospievajúcich žiakov 

 Členovia PK spolupracovali so školským koordinátorom protidrogovej činnosti 

a výchovným poradcom, informovali výchovného poradcu o problémovom správaní 

a prospechu žiakov, spoločne riešili výchovné problémy, spolupracovali s triednymi 

profesormi a vedením školy..  

 Zvýšenú pozornosť venovali prevencii proti šikanovaniu, záškoláctvu, porušovaniu 

ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám 

diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu . 
 
 
Vypracovala Ing. Mária Lenčová 
 

 
 
Predmetová komisia – Jazyk a komunikácia 
 
1. Hlavné ciele činnosti na školský rok  2016 – 2017   
 

Činnosť PK Jazyk a komunikácia v školskom roku 2016/2017 vychádzala z pedagogicko-

organizačných pokynov MŠVVa Š  SR na školský rok 2016/2017, plánu práce školy a zo 

Školského vzdelávacieho programu, pričom jej členovia sa usilovali rozvíjať a aplikovať vo 

svojej práci určujúce trendy súčasného vzdelávania. Ako doplnok ku klasickým výučbovým 

metódam sa školám odporúča využívať digitálny vzdelávací obsah schválený Štátnym 

pedagogickým ústavom (ďalej len „ŠPÚ“).  

  



S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka a materinského jazyka vyučujúce  
venovali zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, s dôrazom z na vlastnú tvorbu a rozvíjanie 
jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Prierezovo využívali  možnosti 

na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch. MŠVVaŠ SR vyhlásilo 
školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti. Koordinátorom čitateľskej 
gramotnosti PaedDr. Slavomírou Gáborovou bol vypracovaný  plán aktivít na podporu 
rozvoja čitateľskej gramotnosti a začlenený do ŠkVP.  
           

V rámci skvalitnenia vyučovania slovenského jazyka a literatúry vyučujúce  sa snažili  formovať 
u žiakov záujem o materinskú reč prostredníctvom recitačných súťaží a literárnych súťaží. Žiaci  sa 
podľa  schopností zapojili  do školského kola Olympiády v slovenskom jazyku a iných aktivít školy:         
      - september – október 2016 – Záložka do knihy spája slovenské školy 

      - 18. 10. 2016 – Baletné predstavenie „ Gypsy Roots“, štátna opera BB,  

                                návšteva pamätníka SNP  
- 23. 10. 2016 – Čitateľský  maratón v školskej knižnice  

- 23. 10. 2016 – 26. 10. 2016 Burza kníh 

- 24. 10. 2016 – Medzinárodný deň školských knižníc,   

                        podujatie školskej knižnice „ Dobehni pre knihu“.  

- 30. 10. 2016 – Celoslovenská súťaž „ Záložka do knihy spája slovenské školy „ 

-  Výmena záložiek s SOŠ polytechnická , Nitra 

- 21.11.2016 – Olympiáda SJL, školské kolo 

- 29.11.2016 – divadelne predstavenie „ Denník Anny Frankovej“, divadlo Jozefa 

Gregora Tajovského  

 
 
 
 

 

- Marec 2017  

 

– Mesiac Knihy, aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti na hodinách slovenského 

jazyka a literatúry a cudzích jazykov, „ Čitateľský maratón“ počas celého týždňa od 

20.3.2017 do 24.3.2017, výmena a výpožička kníh v mini knihovničkách v triede 

a v školskej knižnici. 

1. Rozpracovali  v školských vzdelávacích programoch (ďalej len „ŠkVP“) účinné 

vzdelávacie  stratégie pre rozvíjanie komunikatívnych kompetencií a čitateľskej 

gramotnosti; venovali  pozornosť ich rozvíjaniu vo všetkých predmetoch, príp. využili 

priestor vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia na zvýšenie počtu hodín podľa 

podmienok školy a regiónu. Členovia PK Jazyk a komunikácia revidovali učebné osnovy 

zo SJL a cudzích jazykov, Konverzácie v cudzích jazykoch v priebehu šk.roka 

2016/2017. 

       

2. Pri vyučovaní cudzieho jazyka naďalej uprednostňovali  inovatívne metódy a formy 

          výučby,  ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, obsahovo a 

           jazykovo  integrované vyučovanie (CLIL), kaskádová metóda učenia sa a    

           vyučovania, personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy  

           vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie    

           problémových úloh a audio-/video - prezentácie riešenia úloh. 

           V šk.roku 2016/2017 predmet Geografia cestovného ruchu sa vyučoval s použitím 

           metódy CLIL, čo malo pozitívny vplyv na rozvíjanie komunikatívnej zručnosti  



           rozprávanie v cudzom jazyku. 01.12.2016 Mgr. Falatová sa zúčastnila  na odborných 

           workshopoch k najnovším trendom vo vyučovaní cudzích jazykov a k metodike 

           CLIL pod názvom Putting CLIL into Practice.    
 

3. Naďalej boli organizované   školské kolá olympiád v cudzích jazykoch a žiaci školy 

zúčastňovali  sa  vyšších kôl týchto súťaží.  

- 22. 11 .2016 školské kolo OAJ  

- 01. 12 .2016 školské kolo ONJ 

- 18. 01. 2017 – obvodné kolo OAJ 
 

4. Využívali  hodiny v jazykovom laboratóriu v rámci anglického a nemeckého jazyka. 

Pracovali  s dostupným didaktickým materiálom – CD ROM, DVD, video prezentácie. 

Didaktický materiál je k dispozícii ku  každej učebnici  jazykov, s ktorou študenti 

pracujú.  

 Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Metodicko-

pedagogickým centrom pripravili jedinečnú možnosť pre stredné školy a ich učiteľov 

jednoducho a zdarma rozšíriť a obohatiť možnosti výučby anglického jazyka 

prostredníctvom projektu EnglishGo. Stredná odborná škola obchodu a služieb 

a vyučujúce anglického jazyka sa tiež aktívne zapojili do projektu. 

  

5. Žiaci maturitných ročníkov   sa zúčastnili elektronického testovania v rámci projektu e 

– Test čim si mohli preveriť svoje schopnosti a zručnosti a pripravenosť k Maturite 

2017. 17 -21.10.2016 – e-Test, testovanie jazykových zručnosti a vedomosti, vstupne 

testy pre 1.A, 1.C úroveň A2, 3.A a 4.A – úroveň B1 

 
6. Do učebných osnov vyučujúce zapracovali prvky environmentálnej výchovy, vo 

vyučovaní jazykov sú to tematické celky : Človek a príroda, Život v mestách a na 

vidieku, Nakupovanie a služby, Zdravý životný štýl, Stravovanie, Slovensko .  
 

7. Do učebných osnov vyučujúce zapracovali  multikultúrnu výchovu, výchovu k tolerancii k iným 
kultúram a národnostiam, v cudzích jazykoch sú to tematické celky Multikultúrna spoločnosť 
a Krajiny, ktorých jazyk sa učím, v slovenskom jazyku sú to tematické celky Svetová literatúra 
v medzivojnovom a povojnovom období.  

 

8. Do učebných osnov vyučujúce  zapracovali vzdelávanie v duchu humanizmu, ľudských práv, 
práv dieťaťa, odsúdenia intolerancie, foriem diskriminácie a rasizmu a  uplatňovať zákaz 
všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce javy, akými sú priestorové, 
organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov v dôsledku ich 
etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym znevýhodnením) od ostatných žiakov    
V cudzích jazykoch sú to tematické celky Človek a spoločnosť, Mladí ľudia a ich svet, Rodina , 
Krajiny, ktorých jazyk sa učím, Zamestnanie, v slovenskom jazyku sú to tematické celky 
Slovenská a svetová literatúra po roku 1945.  
 

9. Vyučujúce využívali  knižnično-informačné služby a podujatia knižníc.  
- 23. 10. 2016 – Čitateľský  maratón v školskej knižnice  

- 23. 10. 2016 – 26.10.2016 Burza kníh 

- 24. 10. 2016 – Medzinárodný deň školských knižníc,   

-                         podujatie školskej knižnice „ Dobehni pre knihu“.  

- 30. 10. 2016 – Celoslovenská súťaž „ Záložka do knihy spája slovenské školy „ 

                        Výmena záložiek s SOŠ polytechnická , Nitra 



- Marec 2017 – Mesiac Knihy, aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov, „ Čitateľský maratón“ počas 

celého týždňa od 20.3.2017 do 24.3 2017, výmena a výpožička kníh v mini 

knihovničkách v triede a v školskej knižnici. 

 

10. Na zasadnutiach PK vyučujúce pravidelne informovali a vyhodnocovali  zavádzanie  

učebných osnov do praxe, poukázali  na pozitívne a negatívne aspekty, ktoré nové 

učebné osnovy priniesli. Snažili  sa o odstránenie nedostatkov a nové návrhy 

zapracovať do učebných osnov v priebehu školského roka 2016/2017. 
 

11. Pri vypracúvaní individuálnych vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným 
znevýhodnením a deti a žiakov so sociálnym znevýhodnením spolupracovali so školským 
zariadením výchovného poradenstva a prevencie, ktoré žiaka diagnostikovalo.   
 

12. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavali sa ustanovenie § 
55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 metodického pokynu č. 22/2011 
na hodnotenie žiakov základnej školy a vychádzali z odporúčaní príslušného poradenského 
zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného vzdelávacieho programu pre  žiaka so 
zdravotným znevýhodnením. 
 

13. Vyučujúce zabezpečili pravidelnú kontrolu vedomostí žiakov formou písomných prác,  testov 
a odpovedí.  

 

14. V rámci medzi predmetových vzťahov členovia PK Jazyk a komunikácia spolupracovali 
s ostatnými PK školy, metodicko – odborne konzultácie.     

 

15. Kontrolno – hospitačná činnosť zo strany vedenia školy bola zameraná na splnenie 

učebných osnov, spoluprácu učiteľ – žiak, hodnotenie slovenského jazyka a cudzích 

jazykov, využívanie IKT vo vyučovaní,  prípravu žiakov posledných ročníkov na MS 

zo slovenského jazyka a cudzích jazykov. Hodnotenie práce členov PK Jazyk 

a komunikácia zo strany vedenia školy bolo na dobrej úrovni. Členy PK Jazyk 

a komunikácia sa zúčastnil hospitačného pohovoru s vedením školy.  

 

16.   Spolupracovali s rodičmi žiakov  prostredníctvom webovej stránky školy,  
     otvorených  hodín , internetovej žiackej knižky, miestnej tlače informovať rodičov a        širokú 
verejnosť   verejnosť o výchovno – vzdelávacích výsledkoch v oblasti Jazyk a komunikácia. 

17. Krúžková činnosť v šk.roku 2016/2017:  

                 - Rozhlasový krúžok  : PaedDr. Gáborová,  

                 - Anglický z úsmevom : Mgr.  Falatová 

 

 

Vypracovala:         Mgr. Mária Falatová  
 
 

Predmetová komisia odborných predmetov a odborného výcviku v 
 učebných odboroch: kuchár, mäsiar kuchár, potravinárska výroba 
 
PK v šk. roku 2016/2017 pracovala na základe plánu práce. Žiaci sa zúčastnili rôznych školských i 
mimoškolských súťaží, prednášok a exkurzií. 

 

Vedenie krúžkovej činnosti: 



 Bc Kvaššayová – Slávnostné stolovanie 

 Bc Tužinský – príprava jedál pri slávnostné stolovanie 

 Ing. Garajová – Turisticko – gastronomický krúžok 
 
Aktivity členov PK za úsek teoretického vyučovania  - 

 september 2016 – Smernica - vypracovanie Programu  prevencie obezity v súlade 

s Národným programom prevencie obezity –Garajová  

 október 2016 -  Deň zdravej výživy – prednášku s prezentáciou pripravila  Ing. 

Garajová pre žiakov všetkých ročníkov pri príležitosti  Dňa zdravej výživy a 

Medzinárodného roku strukovín 

 október 2016 – Deň zdravej výživy -  Ing.Garajová prezentovala produkty zdravej 

výživy , ktoré pripravili majstri OV  v ZŠ vo Veľkej Lehote ako súčasť náboru 

žiakov. 

 október 2016 – Hovorme o jedle – prednáška s praktickými ukážkami – pre žiakov 

ZŠ- na tému ,,Zemiaky v regionálnej kuchyni“ prednášku pripravila Ing. Garajová, 

praktickú realizáciu MOV. 

 november 2016 – Zdravý životný štýl – prednáška Centrum voľného času – 

JUNIOR Banská Bystrica -  PhDr. Ľuba Danková  

 november 2016- Dobrú chuť, ctihodný mešťania- návšteva výstavy zameranej na 

stolovanie v minulosti – zúčastnili sa študenti učebného odboru kuchár v Múzeu 

Nová Baňa  - Ing. Garajová, Mgr. Káčerová 

 marec 2017- relácia v školskom rozhlase a prednáška pre jednotlivé triedy ku Dňu 

vody 

 apríl 2017 – exkurzia ,,Mladý tvorca – exkurzie sa zúčastnili žiaci 2.C s Ing. 

Garajovou 

 máj 2017 – relácia v školskom rozhlase k medzinárodnému dňu mlieka /Garajová/ 

 jún 2017 –záverečné skúšky učebného odboru kuchár, mechanik opravár 

 

 

Praktické vyučovanie – vyhodnotenie činnosti za školský rok 2016/2017 

 
 September: 
23.a 24. 9.2016 „Novobanský jarmok“         - MOV a pedagogický zamestnanci 
                                                                       so študentmi  pripravovali gastro občas 

počas dvoch dní. 
 
 
Október: 
11.10.2016 „ Deň zdravej výživy“  - žiaci učebného odboru  kuchár  za pomoci majstrov 

odborného výcviku pripravili strukovinové nátierky 
13.10.2016  ,,Hovorme o jedle“  -  žiaci učebného odboru  kuchár  za pomoci      

majstrov odborného výcviku pripravili pre žiakov 
špeciálnej základnej školy jedlá zo zemiakov, na 
ktorých sa podieľali aj samotní žiaci špeciálnej školy 
 

 November: 
22.11. 2016„Stredoškolák“    Prezentácia našej školy v rámci veľtrhu     



strednýc škôl v Žiari nad Hronom. Žiaci a MOV 
pripravili občerstvenie.                                              

December: 
9.12.2016 „Benefičný kocert“ - žiaci učebného odboru potravinárska výroba, spolu 

s MOV pripravili  250 ks medovníkových srdiečok na 
benefičný koncert, organizovaný MU 

 
13.12.2016 „DOD“             - pre žiakov 9. Ročníkov sme pripravili prehliadku  
                                                                       priestorov OV a občerstvenie. 
 
Január: 
18.1.2017 „ Šachtág“    - ukážka prímania nových členov do baníckeho cechu  
      - MOV so študentmi  pripravovali  
                                                                        občerstvenie 
Február: 

11.2.2017  „Prechod Pohronským Inovcom“ 
                                                                      - príprava občerstvenia  pre účastníkov. 
24.2.2017 „  Fašiangy „   - ukážka fašiangových tradícii, príprava  

                                                                        fašiangového menu – (zabíjačka, sladké jedlá,   
                                                                        pagáčiky). Pripravili majstri OV spolu so  

 študentami 
Marec:  
21.3.2017  „Súťaž II.C“   - súťaž pre žiakov 2. ročníka učebného   
                                                             odboru   kuchár- príprava  minútkových jedál  

Apríl: 

11.4.2017  „Súťaž  III.C“    - súťaž pre žiakov 3. ročníka učebného   

                                                              odboru   kuchár- príprava múčnikov 

26.4 – 28.4.2017 „Mladý tvorca“        - príprava stánku a občerstvenia  

 

27.4.2017 „Dôchodci“      - príprava občerstvenia pre 250 účastníkov  

                                                                         súťaže spevokolov 

 

Máj:    

19. a 20. 5. 2017 „Banské mestá“  - všetci zamestnanci a študenti SOŠ účastní na   

realizácii Banských miest 

Jún: 
8.6.2017 „ Guláš pre MU“ - MOV spolu so študentmi pripravili kotlíkový guláš na 

akciu MU 
            Za mesiace september 2016 až jún 2016 pripravovali  naši MOV spolu so žiakmi rôzne 
príležitostné akcie pre širokú verejnosť v počte 111. 
 
Vypracovala Ing.  Katarína Garajová 
 
 
 

Predmetová komisia odborných predmetov a odbornej praxe študijného 
odboru: podnikanie v remeslách službách, společné stravovanie 

 

 
Aktivity členov PK za úsek teoretického a praktického vyučovania   
 

 September 2016 – „Novobanský jarmok“ – MOV a pedagogickí zamestnanci so 

študentmi pripravovali gastro občerstvenie počas dvoch dní. 



 Október 2016–„Deň zdravej výživy“ – žiaci pripravili ochutnávku zdravých jedál  

v podobe zdravých nátierok, šalátov a koláčikov pre všetkých žiakov 

a zamestnancov a návštevníkov školy. Ing. Katarína Garajová pripravila prednášku 

s prezentáciou na tému ,, Zdravá výživa“ pri príležitosti Dňa výživy. Prednášky sa 

zúčastnili aj žiaci špeciálnej základnej školy, ktorí sa podieľali na príprave jedál zo 

zemiakov. 

 November 2016 – Prezentácia našej školy v rámci veľtrhu stredných škôl v Žiari 

nad Hronom. Žiaci a Bc. Kvaššayová pripravili občerstvenie. 

 December 2016 – deň boja proti AIDS, výroba červených stužiek Ing. Ivaničová 

pripravila prednášku a premietla film „Tvárou v tvár“ 1. 12. 2015 žiaci nosili ako 

symbol červené stužky. 

 „ Benefičný koncert“ – žiaci s Bc. Kvaššayovou pripravili 250 ks medovníkových 

srdiečok na benefičný koncert organizovaný Mestským úradom. 

 Február 2017 – „Fašiangy na škole“ – ukážka fašiangových tradícií, príprava 

fašiangového menu – zabíjačka, sladké jedlá, pagáčiky. 

 Marec 2017 - Exkurzia na prepojenie s praxou- zameraná na rozvoj cestovného 

ruchu – PenzionTajch v Novej Bani. Zúčastnili sa jej žiaci I. a II. ročníka 

nadstavbového štúdia podnikanie v remeslách a službách a spoločné 

stravovanie.Majiteľka penziónu podrobne vysvetlila legislatívu pri vedení 

vlastného podniku, ako aj celú prevádzku. 

 Apríl 2017 – Stredná odborná škola obchodu a služieb sa v dňoch 26. 4. 2017- 

28.4. 2017 zúčastnila „Výstavy Mladý Tvorca 2017 v Nitre, ktorá sa konala pod 

záštitou Roberta Fica predsedu vlády SR a Ministerstva hospodárstva SR. Bol to 

25 ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných škôl a stredísk praktického 

vyučovania.  Žiaci I.N triedy Matej Meliš a Natália Suchá reprezentoval našu 

školu, kde Matej Meliš predviedol svoje barmanské schopnosti  v miešaný 

nápojov.. Žiaci našej školy . sa zúčastnili odbornej exkurzie, ako aj sprievodných 

podujatí na spomínanej výstave - JOBB EXPO 2017 a prednášok v oblasti 

personalistiky a zamestnávania.  

 Apríl - Máj 2017 – Maturitné skúšky 12.4.2017 PČOZ a 22. 5. 2017 – 23. 5. 2017 

TČOZ  – prebehli na požadovanej odbornej úrovni konali sa v študijnom odbore 

podnikanie v remeslách a službách. Maturitné skúšky prebehli hladko. 

 Máj 2017 

               „O káve pri káve“ – žiaci I.N študijný odbor spoločné stravovanie strávili pár       

     príjemných chvíľ v miestnej novobanskej kaviarni PAR CAFE. V rámci odborných        

predmetov si svoje teoretické poznatky doplnili priamo v praxi. Pri šálke dobrej kávy 

alebo limonády sa ich ujala priamo majiteľka p. Helena Tichánková. V jej podaní si 

vypočuli zaujímavú a hlavne poučnú prednášku spojenú s besedou. Akciu 

zorganizovala Ing. Katarína Garajová. 

 „Banské mestá“ – 19. 5.2017 a 20. 5. 2017 sa žiaci zúčastnili realizácie Banských 

miest pripravovanímgastro občerstvením počas dvoch dní. 

 



Vypracovala: Ing. Gabriela Ivaničová 

 
Predmetová komisia všeobecnovzdelávacích predmetov  
Aktivity v oblasti riadenie a organizácie 
  predmetová komisia sa schádzala podľa rozpisu zasadnutí PK 

 viedla sa evidencia didaktických testov a písomných prác z matematiky  

 viedla sa  Zbierka prác z informatiky  

 viedla sa evidencia materiálneho vybavenia matematického kabinetu 

 viedla sa evidencia a kontrola materiálneho vybavenia odbornej učebne pre predmety 
Matematika, Fyzika, Slovenský jazyk, Informatika 

 viedla sa evidencia dejepisných máp 

 viedla sa evidencia a kontrola materiálneho vybavenia telocvične  

 viedla sa evidencia a kontrola materiálneho vybavenia odborných počítačových učební 

 zapojili sme sa do organizácie Dňa otvorených dverí SOŠ, ktorý sa uskutočnil 13. 12. 2016 

 podporili sme celoslovenskú kampaň Červené stužky - žiaci na hodinách občianskej náuky 
vyrábali červené stužky pre všetkých žiakov školy a debatovali na tému prevencie HIV/AIDS (29. 
11. 2016) 

 zorganizovali sme niekoľko návštev divadelných predstavení a koncertov, čím sme formovali 
estetické cítenie u žiakov - Štátna opera v Banskej Bystrici (18. 10. 2017) 

 zorganizovali sme školské kolá v  Olympiáde ľudských práv (24.11.2016), Futsale (11. 01. 2017), 
Lyžovaní (24. 02. 2017), Najzdatnejší žiak/žiačka (marec - apríl 2017) a okresné kolo vo Volejbale 
chlapcov a dievčat (18. 01. 2017) 

 
Aktivity v oblasti hodnotenia a kontroly 

 prebiehala pravidelná kontrola vedomostí, zručností a návykov žiakov – preverovanie vedomostí 
formou didaktických testov, ústnych odpovedí, písomných prác, praktických cvičení, 
vypracovávanie seminárnych prác a projektov   

 členovia PK tvorili didaktické testy z matematiky a  realizovali ich  

 členovia PK pripravovali metodický materiál z predmetov etická výchova, dejepis, občianska 
náuka, chémia, matematika, informatika     

 prebehla kontrola dodržiavania učebných osnov  výchovno-vzdelávacieho procesu  

 na zasadnutiach PK sa pravidelne vyhodnocovali získané informácie z VVP  

 predmetová komisia spolupracovala s ostatnými PK na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani
   

 využívali sme  nové metódy  výuky (didaktické hry, internet, situačné metódy) 

 zjednotili sme kritériá na hodnotenie výkonov žiakov, skúšanie a kvalifikáciu 

 zjednotili sme nevyhnutné požiadavky  na absolvovanie predmetu pre jednotlivé predmety 
          

Aktivity v oblasti vzdelávania a výchovy 

 jednotliví členovia PK si vymieňali pedagogické skúsenosti    

 do ŠkVP boli zapracované prvky environmentálnej výchovy, dôraz sme kládli na  environmentálnu 
výchovu a vzdelávanie k udržateľnému  rozvoju osobnosti, zameranú hlavne na zdravé potraviny, 
čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti 
separácie odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia 

 v rámci TSV, ETV, DEJ a environmentálnej výchovy sme sa zapojili do akcie Slávnostné otvorenie 
náučného chodníka Zbojnícke studničky (09. 11. 2016) 

 zúčastnili sme sa Junior festivalu Ekotopfilm Envirofilm v Banskej Bystrici, festivalu filmov o trvalo 
udržateľnom rozvoji (23. 05. 2017)  

 do ŠkVP a tematických plánov sme zapracovali témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, 
výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej 
rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a 
rasizmu a v oblasti problematiky migrácie 

 vo vyučovaní sme rešpektovali a dodržiavali  zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie 
a snažili sme sa tiež eliminovať problémy žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného 
prostredia  

 využívali sme účinné nástroje v oblasti prevencie na predchádzanie, resp. riešenie prvých 
prejavov problémového správania, záškoláctva, šikanovania, fyzického alebo psychického týrania, 
delikvencie, zneužívania  návykových látok a prejavov extrémizmu 



 v rámci Dodatku č. 1 k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné školy 
a konzervatória platného od 1. septembra 2016 sme zorganizovali exkurziu do Múzea 
Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici (18. 10. 2016) a návštevu divadelného 
predstavenia Denník Anny Frankovej v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene (29. 11. 
2016) 

 zorganizovali sme besedu  „Šikanovanie - čo s tým?“ spolu s premietaním filmu „Skazená mládež“ 
(27. 06. 2017)   

 do ŠkVP a tematických plánov sme zapracovali  Národný štandard finančnej gramotnosti 
a postupovali sme podľa „Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do 
školských vzdelávacích programov základných a stredných škôl“, ktorú vydalo MŠVVaŠ SR 
     

 využívali sme IKT  a  hodiny v multimediálnej učebni alebo v učebni s interaktívnou tabuľou  

 pracovali sme s dostupným didaktickým materiálom – CD ROM, DVD, video,  prezentácie, filmy, 
web stránky       

 na  vyučovaní a počas mimovyučovacích aktivít sme   sa zamerali  na ochranu žiakov pri  
používaní internetu a využívali sme stránky k bezpečnému používaniu internetu  
www.bezpecne.sk,  www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk .  

 sledovali sme inovácie v najnovších publikáciách a na web stránkach napr. 
http://planetavedomosti.iedu.sk/, www.edupage.org, www.modernizaciavzdelavania.sk, 

portál tuul.sk, www.infovek.sk, www.oskole.sk,  

 do vyučovacieho procesu sme zavádzali  nové metódy  a forma výučby, vyžívali sme interaktívnu 
tabuľu vo vyučovaní,  edukačné CD a DVD, web stránky a vlastné prezentácie v programe Power 
Point      

 pokračovali sme v tvorbe banky úloh -  najmä úloh s environmentálnou tematikou, príklady 
zamerané na finančnú gramotnosť, ľudské práva a zdravý životný štýl  

 svojpomocne sme si zhotovovali učebných pomôcok – zvukové záznamy, schémy, obrazy, 
videoprogramy           

 v rámci starostlivosti žiakov v mimoškolskej činnosti pracoval v našej predmetovej komisie 
Volejbalový krúžok, ktorý viedol Mgr. Lipták 

 členovia PK vypracovali individuálne študijné plány pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

 členovia PK počas školského roku pripravili nástenky, informačné tabule pre žiakov  v priestoroch 
školy  ( etická výchova - informačné tabule na chodbách, nástenka Adopcie srdca)                                                                         
  

 počas roka úspešne prebehla koordinácia medzipredmetových vzťahov vo výučbe hlavne 
matematika a dejepis, matematika a informatika, matematika a hospodárske výpočty, dejepis 
a občianska náuka, chémia a ekológia  

 zorganizovali sme niekoľko návštev Pohronského múzea v Novej Bani, kde sa žiaci oboznámili 
s banskou históriou Novej Bane 

 zúčastnili sme sa Dňa otvorených dverí v Archíve Kremnica spojeného s výstavou Remeslá, 
živnosti a priemysel v bývalých okresoch Kremnica a Nová Baňa, kde sa žiaci oboznámili s prácou 
archivárov, videli historické listiny a dozvedeli sa veľa zaujímavého zo života remeselníkov 
v banských mestách Kremnica a Nová Baňa (15. 06. 2017) 

 využívali sme elektronické testovanie, v rámci ktorého si vyučujúci vytvárali vlastné testy z úloh 
v Školskej banke NÚCEM-u alebo využívali celonárodné E-testy 

 zorganizovali sme Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz (20. 02 - 24. 02. 2017) a Olympijský deň 
športu na našej škole (28. 06. 2017) 

 podielali sme sa na organizovaní akcie Dobehni si pre knihu (24. 10. 2016) 
 

 Aktivity v oblasti spolupráce 
 členovia PK spolupracovali s rodičmi  prostredníctvom rodičovských združení, ktoré boli 

organizované spoločne alebo individuálnou formou a realizovali osobné pohovory s rodičmi slabo 
prospievajúcich žiakov     

 členovia PK spolupracovali so školským koordinátorm protidrogovej činnosti a výchovným 
poradcom, informovali výchovného poradcu o problémovom správaní a prospechu žiakov, 
spoločne riešili výchovné problémy, spolupracovali s triednymi učiteľmi a vedením školy 

 zvýšenú pozornosť sme venovali prevencii proti šikanovaniu, záškoláctvu, porušovaniu ľudských 
práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, 
antisemitizmu, intolerancie a rasizmu  



 spolupracovali sme s Občianskym združením Rady rodičov pri riešení materiálneho vybavenia 
a pri pomoci zakúpenia školských potrieb 

 
Vypracovala: RNDr. Michaela Kostelanská  
 

Činnosť koordinátora Žiackej školskej rady  
 
Žiacka školská rada pri SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani pracuje už ôsmy rok. Má 9 členov, 
ktorých tvoria  zástupcovia jednotlivých tried.  Zasadnutia ŽŠR sa realizujú jedenkrát mesačne. 
Z každého zasadnutia je vyhotovená zápisnica a prezenčná listina.  
Počas školského roka 2016/2017 sa nám podarilo zorganizovať tieto akcie:  

 Voľby – v mesiaci september prebehli voľby zástupcov žiakov prvých ročníkov do 

ŽŠR, ako aj voľby predsedu ŽŠR 

 Návrh a schválenie plánu práce – plán práce ŽŠR na školský rok 2016/2017 bol 

jednoznačne schválený 

 Návšteva Domova dôchodcov v Novej Bani – pri príležitosti mesiaca úcty k starším 

sme 14.10.2016 navštívili našich dôchodcov. Potešili sme ich ľudovou hudbou 

v podaní našej bývalej žiačky Michaely Trnkovej, ktorú sprevádzali v novobanských 

ľudových krojoch Sally Popracová, Xénia Fulmeková, Bronislava Beniaková, Patrik 

Podrásky a Viliam Búry.  

 Párty s participáciou – pri príležitosti Európskeho týždňa miestnej demokracie sme sa 

zapojili do workshopu o participácii mladých ľudí na živote školy a miestnej 

komunity pod názvom „Párty s participáciou“, ktorú pripravilo CVČ JUNIOR Banská 

Bystrica.  Uvedené podujatie sa konalo dňa 25.10.2016 vo Zvolene. Našu školu 

zastupovala Xénia Fulmeková a Sally Popracová. Úlohou workshopu bola 

identifikácia problémov a potrieb v komunite mladých ľudí, predstavenie aktivít 

jednotlivých škôl z hľadiska participácie, praktické rady ako participovať, diskusia 

s hosťami (aktívni mladí ľudia, zástupcovia samospráv) 

 Medzinárodný deň študentstva – pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 

žiacka školská rada vyhlásila súťaž o „Najlepšieho študenta SOŠ obchodu a služieb“. 

Súťaží sa v troch kategóriách: študijný odbor obchod a podnikanie, učebné odbory 

a nadstavbové štúdium. Študenti boli oboznámení s kritériami uvedenej súťaže, 

výsledky súťaže budú vyhlásené na konci školského roka.  

 Zdravý životný štýl –  na základe ponuky CVČ JUNIOR Banská Bystrica sa dňa 

22.11.2016 uskutočnila prednáška pod názvom Zdravý životný štýl. PhDr. Ľuba 

Danková študentom zaujímavou formou priblížila informácie o dôležitosti správneho 

stravovania, o poruchách príjmu potravy, o nadváhe, o nezdravej výžive detí 

a mládeže, ale aj o pozitívnom vplyve fyzickej aktivity na zdravie človeka.  

 Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu – keďže Vianoce sú najkrajším obdobím roka, 

rozhodli sme sa spríjemniť si chvíle prežité v škole vianočnou výzdobou. Súťaž 

prebiehala celý december. Vyhodnotenie súťaže prebehlo posledný deň pred 

vianočnými prázdninami.  Na prvom mieste sa umiestnili rovno dve triedy a to I. N 

a II. N trieda, druhú priečku obsadila I. A trieda a tretie miesto patrí IV. A triede. 

Víťazným triedam bol odovzdaný diplom a sladká odmena.  



 Mikuláš na škole – 6.12.2016 navštívil našu školu Mikuláš v sprievode anjelov 

a čertov.  Navštívili triedy, odborné učebne, jedáleň, kuchyňu, ale i dielňu. Študentom 

porozdával darčeky a postaral sa tak o príjemnú predvianočnú atmosféru.  

 Valentín – pri príležitosti sviatku sv. Valentína členovia ŽŠR pripravili  pre študentov 

kupóny na neskúšanie – každý žiak si mohol zakúpiť len jeden kupón a použiť ho len 

na skúšanie (na písomky neplatí) v termíne do 31.3.2017. 

 Deň narcisov – tento rok sa konal už 21. ročník tejto celoslovenskej finančnej zbierky.  

Hlavná myšlienka Dňa narcisov bola venovaná poďakovaniu všetkým 

dobrovoľníkom, spoluorganizátorom, partnerom a prispievajúcej verejnosti. Našim 

dobrovoľníčkam z I. A triedy sa podarilo vyzbierať sumu 179,04€.  Vyzbierané 

peniažky pomôžu napr. na podporu výskumu a projektov zameraných na prevenciu, 

informovanosť, poradenstvo a psychosociálnu starostlivosť.  

 Zbierka vrchnákov z plastových fliaš – už tretí rok sa zapájame do zbierky vrchnákov 

z plastových fliaš, ktoré pomáhajú ľuďom v zložitých životných situáciách. Pre 

niekoho sú vrchnáky z plastových fliaš len nepotrebným odpadom, ktorého sa 

zbavujú hneď, ako dopijú posledný dúšok nápoja. No aj takáto maličkosť, ako je 

vrchnák z plastovej fľaše, môže pomôcť dobrej veci.  

 Rozhlasové vysielanie + články na stránku školy  - Mesiac úcty k starším, 

Medzinárodný deň študentstva, Mikuláš, súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu, 

Valentín, SOŠ obchodu a služieb pomáha (Deň narcisov, zbierka vrchnákov 

z plastových fliaš), Deň učiteľov 

 Tvorba násteniek, realizácia zasadnutí ŽŠR, vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutí ŽŠR 

 

V budúcom školskom roku budeme musieť zrealizovať doplňujúce voľby do ŽŠR, 

z dôvodu odchodu zástupcov štvrtých ročníkov a zástupcov druhého ročníka 

nadstavbového štúdia. Keďže náplňou práce ŽŠR nie je len organizovať rôzne akcie, 

chceli by sme aj upozorniť na nedostatky, problémy, hľadať spoločné riešenia spolu 

s vedením školy.  

 

Vypracovala: Ing. Erika Struhárová 

 

Činnosť výchovného poradcu v školskom roku  2016/2017 
 
September: 
vypracovanie plánu práce VP na školský rok 2016/2017 
 aktualizácia nástenky 

 oboznámenie  žiakov IV. A a II. N triedy s ponukou intenzívnych prípravných kurzov na prijímacie 
skúšky, ktoré organizuje Slovenský inštitút vzdelávania  

 zistenie záujmu žiakov o bezplatné zasielanie informačných publikácií o možnostiach štúdia na 
vysokých školách v SR a ČR organizované SIV 

 vykonaný prieskum žiakov so ŠVVP v spolupráci s triednymi učiteľmi 

 vypracovaný IVP pre žiakov so ŠVVP v spolupráci s triednymi učiteľmi a s CPPPaP v Žarnovici, 
CŠPP v Novej Bani a CPPPaP v Leviciach 

 konzultačný servis 
Október: 



 04. 10. 2016 - nábor v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňa - RNDr. Kostelanská 

      a Ing. Struhárová 

 výroba propagačných materiálov a prezentácie 

 06. 10. 2016 - účasť na pracovnej porade výchovných poradcov základných a stredných  

                       škôl okresu Žarnovica 

 12. 10. 2016 - Prednáška na tému Svetový deň výživy spolu s ochutnávkou zdravých 

        jedál, ktoré sa uskutočnili v školskej jedálni SOŠ obchodu a služieb -  

        pripravili  Ing. Garajová, vedúca školskej jedálne p. Hoghová a majstri 

        odborného výcviku  

 13. a 14. 10. 2016 - Hovorme o jedle - prednáška a tvorivé dielne pre žiakov základných 

      škôl - Ing. Garajová a majstri OV 

 14. 10. 2017 - Návšteva domova dôchodcov v Novej Bani - Ing. Struhárová a PaedDr. 

       Gáborová 

 19. 10. 2016   - realizácia vyšetrenia profesionálnej orientácie žiakov 4. ročníka.  

         Vyšetrenie  realizovala Mgr. Mária Škvarková z CPPPaP v Žarnovici 

 20. 10. 2016 - prednáška „Zdravá výživa“ spolu s ochutnávkou uskutočnená v ZŠ Veľká 

        Lehota - Ing. Garajová 

 27. 10. 2016 - informačné stretnutie s Karolinou Wojcik o možnostiach praxe a práce 

v zahraničí (Grécko, Cyprus) z agentúry Aalgoos Study, Work  Travel 

 účasť na rodičovských združeniach v prvých ročníkoch 

 uskutočnil sa prieskum problémových žiakov v spolupráci s triednymi učiteľmi 

 nadviazanie kontaktov s výchovnými poradcami na základných školách za účelom 

uskutočnenie náborovej činnosti a prezentácie školy v oblasti zdravej výživy 

 individuálne konzultácie so žiakmi so ŠVVP a ich rodičmi 

 konzultačný servis 

 
November: 

 11. 11. 2016 - stužková slávnosť žiačok IV. A triedy - Mgr. Lenčová 

 15. 11. 2016 - imatrikulačný večierok - zorganizovala III. A a III. C pre prvé ročníky  
                       v spolupráci s PaedDr. Gáborovou 

 príprava násteniek, panelov a propagačného materiálu na Stredoškoláka 2016 

 21. 11. 2016 - umiestnenie panelov a úprava priestorov v Mestskom kultúrnom centre  
                       v Žiari nad Hronom 

 22. 11. 2016 - Stredoškolák 2016 

      - konzultácie žiakov, ktorí sa podrobili testovaniu za účelom kariérneho  

                       poradenstva s Mgr. Máriou Škvarkovou z  CPPPaP v Žarnovici 

 príprava na Deň otvorených dverí - propagačné materiály, film o škole, prezentácia 

o škole 
 konzultačný servis 
December: 

 02. 12. 2016 - Informačné stretnutie s pánom Chovancom z agentúry InterStudy   
      o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí 

 13. 12. 2016 - Deň otvorených dverí 

 Ako si správne vybrať VŠ - pohovor so žiakmi IV. A a II. R 

 konzultačný servis 
Január: 

 stužková slávnosť II. N triedy - Mgr. Káčerová 

 informácie o vyplňovaní prihlášok na vysoké školy 

 konzultácie s triednymi učiteľmi o výchovných opatreniach v prvom polroku školského 

roku 2016/2017 



 konzultačný servis 
Február: 

 07. 02. 2017 - nábor CZŠ Nová Baňa - RNDr. Kostelanská, Ing. Struhárová 

 20. 02 - 24. 02. 2017 - Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 

 24. 02. 2017 - nábor ZŠ Hliník nad Hronom - Ing. Struhárová, Ing. Lenčová 
                - vystúpenie Rómskeho súboru „Romale čajores“ v rámci Fašiangov, ktoré  
       pripravili PaedDr. Gáborová s dievčatami z I. D a II. C triedy 

 pomoc pri elektronickom podávaní prihlášok na VŠ 

 kontrola prihlášok na VŠ 

 konzultačný servis 
Marec: 

 24. 03. 2017 - nábor v Žiari nad Hronom - ZŠ s MŠ Štefana Moyzesa a ZŠ Ul. M. R.  
                Štefánika - RNDr. Kostelanská, Ing. Struhárová  

 kontrola prihlášok na VŠ 

 konzultačný servis 
Apríl: 

 26. 04. 2017 - beseda s pracovníkmi ÚPSVaR v Banskej Štiavnici o možnostiach práce  
                       doma a v zahraničí a o potrebe absolventov stredných škôl splniť si  
                       prihlasovaciu povinnosť na ÚPSVaR, o kontaktných miestach pre triedy  
                       III. C, IV. A 

 27. 04. 2017 - žiaci I. A a I. C triedy sa zúčastnili odbornej exkurzie Mladý tvorca,  ako aj    

        sprievodných podujatí na výstave - JOBB EXPO a prednášok v oblasti 

        personalistiky a zamestnávania  
 konzultačný servis 
Máj: 

 09. 05. 2017 - realizácia prijímacieho konania - prehliadka školy pre rodičov 

 10. 05. 2017 - natáčanie relácie Televíkend slovenskou televíziou v spolupráci s OOCR  
      Región Gron, ktorého sa zúčastnila Ing. Lenčová s dievčatami z I. A a III. A        
triedy 

 11. 05. 2017 - realizácia prijímacieho konania - prehliadka školy pre rodičov 

 23. 05. 2017 - Junior festival Ekotopfilm Envirofilm v Banskej Bystrici  - I. A, I. N a II. C  
       trieda 

 konzultačný servis 
Jún: 

 27. 06. 2017 - beseda Šikanovanie - čo s tým? spojená s premietaním filmu „Skazená 

       mládež“ - triedy I. A a I. C 

 28. 06. 2017 - Olympijský deň na našej škole - Mgr. Lipták 

 konzultácie s triednymi učiteľmi o výchovných opatreniach v druhom polroku školského 

roku 2016/2017 

 vyhodnotenie výchovných a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP 
 vypracovanie záverečnej správy o činnosti výchovného poradcu v školskom roku 2016/2017 
 
Vypracoval: RNDr. Michaela Kostelanská 
 
 
 
 

Činnosť koordinátora výchovy k ľudským právam v školskom roku 
2016/2017 
 

   V školskom roku 2016/2017 boli stanovené nasledovné úlohy a ciele, ktoré boli splnené:  



 formovať postoje, ktoré sú dôležité na podporovanie ľudskej dôstojnosti informovanej a 

nezávislej participácie na vývoji demokratickej spoločnosti a to v súlade s hodnotami, ako sú 

ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť, 

 podporiť hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v 

spoločnosti. 

 osvojiť všeobecné poznatky a vedomosti veku primeranou formou od intuitívneho a 

zážitkového osvojenia až po kognitívne poznatky a vedomosti a naopak, od pochopenia 

pojmov a poznatkov, po zručnosti a ich aplikácie do každodenného života. 

 monitorovať, koordinovať, metodicky usmerňovať výchovu pre ľudské práva na škole, 

 spolupracovať s vedením školy a triednymi učiteľmi. 

 zameriavať sa na eliminovanie problémov segregácie rómskych žiakov v škole 

 vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách 

    Výchova o ľudských právach sa realizuje najmä v predmete Občianska náuka  v 1.- 3.  ročníku 

v študijnom  odbore Obchod a podnikanie,  v 1. ročníku v učebných  odboroch,  v 1. a 2. ročníku 

v študijných odboroch nadstavbového štúdia v rámci tematických celkov ŠKVP,  v predmetoch  

Dejepis,  Etická a Náboženská  výchova v rámci tematických celkov ŠKVP,  ako aj  v rámci besied a 

triednických hodín.  

V rámci výchovy o ľudských právach  sme realizovali nasledovné metódy a formy práce:  

 rozhovory, zážitkové metódy v rámci predmetov občianska  výchova a etická výchova  

 využitie manuálu KOMPAS  – manuál výchovy mládeže k ľudským právam, zverejnený na 

www.iuventa.sk v časti Projekty – ľudské práva (POP 2016/2017) 

 využitie metodickej príručky „Jeden svet“  občianskeho združenia Človek v ohrození  

 vhodné využitie tematiky ľudských práv vo všetkých vyučovacích predmetoch 

 práca na triednických hodinách 

 práca s internetom s  aktuálnym mediálnym obsahom (napr. kampaň „Keď vyrastiem“, „ HIV – 

Červené stužky“) 

 nástenky a výstavy žiackych prác 

 aktivity zamerané na riešenie konfliktov a prosociálne správanie 

 monitorovanie správania žiakov a dodržiavanie ľudských práv  

 školské rozhlasové relácie – pripravujú žiaci Rozhlasového krúžku a Žiackej školskej rady 

 práca v školskom projekte „ Adopcia srdca“ – projekt adopcie černošského dieťaťa na diaľku v 

spolupráci s Misijným združením Pallotíni so sídlom v Bratislave  

 Olympiádu ľudských práv na úrovni školského kola a prípravu žiakov na krajské kolo podľa 

požiadaviek a materiálov IUVENTY a MPC v Banskej Bystrici 

 exkurzie pamätných miest a obetí holokaustu a návštevy divadelných predstavení  v súlade 

s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015-2019 

 inklúziu rómskej populácie medzi majoritnú populáciu formou práce v rómskom súbore  

    V rámci vyučovania Občianskej náuky, ako aj  triednických hodín  sme využili  metodickú  
príručku pre učiteľov stredných škôl „ Jeden svet“ a manuál „ KOPMAS“ . V priebehu školského roka 
sme zaradili  nasledovné  prierezové témy:  

 Význam humanitárnej pomoci 

 Práva detí v rozvojových krajinách 

 Tolerancia voči iným kultúram 

 Globalizácia 

 Utečenci a migrácia 

 Obchodovanie s ľuďmi 

 Rasizmus a xenofóbia 

 



    V priebehu školského roka 2016/2017 sme pracovali podľa stanoveného harmonogramu 
a splnili sme stanovené úlohy nasledovne.  
September:  

 Vyhotovenie plánu koordinátora výchovy k ľudským právam. ( zodpovedná:   PaedDr. 

Gáborová) 

 Príprava aktivít so zameraním na toleranciu a vzájomné poznanie pre triednych učiteľov s 

možnosťou ich realizácie na triednických hodinách. ( zodpovední:  triedni učitelia) 

  Prednášky v rámci triednických hodín na tému Význam humanitárnej pomoci 

( zodpovední:  triedni  učitelia ) 

Október:  

 Príprava školskej relácie ku Svetovému dňu duševného zdravia dňa  10.10.2016 

(zodpovedná:  PaedDr. Gáborová) 

 Príprava školskej relácie „ Október – mesiac úcty k starším“  a besedy v rámci 

triednických hodín  26. 10. 2016 ( zodpovední :  PaedDr. Gáborová  a Ing. Struhárová 

 Návšteva Domova dôchodcov v  Novej Bani a  krátky kultúrny program žiakov III.A 

a I. N  dňa 14.10.2016 pri príležitosti úcty k starším v spolupráci so Žiackou  školskou 

radou  ( zodpovední: PaedDr. Gáborová a Ing. Struhárová ) 

 Príprava nástenky k projektu Adopcia srdca  (zodpovedná :  PaedDr. Gáborová) 

 Návšteva tanečného predstavenia „ Cigánske korenie“  s problematikou diskriminácie 

rómskej populácie v štátnej opere v Banskej Bystrici dňa 18.10.2016, triedy III. A,  

I. A ( zodpovední: PaedDr. Gáborová a Mgr. Falatová ) 

 Exkurzia Pamätníka SNP  v Banskej Bystrici dňa 18.10.2016, v rámci ktorej si žiaci 

III.A  I. A triedy vypočuli prednášku na tému „Obete holokaustu a koncentračných 

táborov“ ( zodpovedná: PaedDr. Gáborová) 

 
 
November:  

 Príprava školskej relácie na tému Svetový deň prevencie a zneužívania detí 19.11. 

2016 (zodpovedná :  PaedDr. Gáborová) 

 Besedy na triednických hodinách na tému Svetový deň študentstva ( zodpovední : 

triedni učitelia )  

 Imatrikulácie študentov 1. ročníkov dňa 15.11.2017 pri príležitosti Medzinárodného 

dňa študentov, ktoré zorganizovali žiaci III. A triedy v spolupráci so Žiackou  

školskou radou (zodpovední: PaedDr. Gáborová, Ing. Struhárová ) 

  Prednášky na tému Deklarácia práv dieťaťa  a  Dohovor o právach dieťaťa v jazyku 

mladých ľudí ( zodpovední: triedni učitelia  a vyučujúci občianskej náuky Mgr. 

Lipták)  

 Školské kolo Olympiády ľudských práv pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských 

práv 24.11.2016 ( zodpovedná : PaedDr. Gáborová a vyučujúci občianskej náuky Mgr. 

Lipták )  

 Návšteva divadelného predstavenia  „ Denník Anny Frankovej“  v DJGT vo Zvolene. 

Divadelného predstavenia na tému prenasledovania židovského obyvateľstva 

a problematiky koncentračných táborov  sa zúčastnili študenti I.C a II. C ( zodpovední: 

PaedDr. Gáborová a Ing. Garajová ) 



December:  

 Zapojenie sa do celoslovenskej kampane  „HIV – Červené stužky“   formou 

premietania filmov s tematikou AIDS  „ Anjeli“ dňa  1. 12. 2016 ( zodpovedná: Ing. 

Ivaničová ) 

 Príprava školskej relácie ku Dňu boja proti AIDS 1.12.2016 ( zodpovedná : Ing. 

Ivaničová  ) 

 Besedy na triednických hodinách  ku Medzinárodnému  dňu ľudských práv 

a medzinárodnému dňu ľudskej solidarity  10.10.2016 ( zodpovední : triedni učitelia ) 

Január:  

 Vyhodnotenie  aktivít v rámci projektu „Adopcia srdca“ a sprievodný list pre Misijné 

združenie Pallotíni v Bratislave  ( zodpovedná: PaedDr. Gáborová) 

 Príprava nástenky a aktualizácia materiálov v projekte „ Adopcia srdca“ ( zodpovedná: 

PaedDr. Gáborová ) 

 Príprava žiačky IV. A triedy Paulíny Beňovej  na krajské kolo Olympiády ľudských 

práv podľa materiálov IUVENTY a MPC v Banskej Bystrici ( zodpovední: PaedDr. 

Gáborová a Mgr. Lipták ) ) 

Február: 

 Krajské kolo olympiády ľudských práv dňa 8.2.2017 v Banskej Bystrici, ktorého sa 

zúčastnila Paulína Beňová zo IV. A triedy a umiestnila sa na 28. mieste z 29 

zúčastnených stredných škôl v Banskobystrickom kraji. ( zodpovedná: PaedDr. 

Gáborová a Mgr. Lipták ) ) 

 Prednášky na tému Utečenci a migrácia v rámci triednických hodín  ( zodpovední: 

triedni  učitelia ) 

 Vystúpenie rómskeho súboru žiačok I. D a II. C  pod názvom  „Romale čajoras“ na 

podujatí „Fašiangy v škole“ dňa 24.2.2017 v rámci inklúzie rómskej kultúry medzi 

majoritnú populáciu. ( zodpovední: PaedDr. Gáborová, Bc. Kvaššayová a Ing. Zalai) 

Marec:  

 Príprava školskej relácie ku Medzinárodnému dňu žien  dňa 8.3.2016 ( zodpovedná: 

Ing. Struhárová ) 

 Príprava programu pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 28.3.2016 ( zodpovedná: Ing. 

Struhárová ) 

 Prednášky pre žiakov 1. ročníkov  v rámci hodín dejepisu na tému rasizmus, fašizmus, 

intolerancia, diskriminácia, šikanovanie, ponižovanie v spolupráci  s bývalým 

študentom SOŠ obchodu a služieb v Novej  Bani  Radoslavom Kováčom, ktorý 

študuje históriu na Trnavskej univerzite  ( zodpovedná: RNDr. Kostelanská) 

Apríl:  

 Zapojenie sa do  celoslovenskej kampane Dňa boja proti rakovine organizovanou 

Ligou proti rakovine dňa  7.4.2016 ( zodpovedná : Ing. Struhárová ) 

 Príprava školskej relácie Deň boja proti rakovine dňa 7.4.2017 ( zodpovedná: Ing. 

Struhárová ) 

 Prednášky na tému Globalizácia v rámci triednických hodín ( zodpovední: triedni 

učitelia ) 



Máj:  

 Príprava školskej relácie ku významným dňom Sviatok práce a Medzinárodný deň 

oslobodenia vlasti od fašizmu ( zodpovední: vyučujúci občianskej náuky  a Ing. 

Struhárová) 

 Účasť na oslavách oslobodenia mesta Novej Bane od fašizmu ( zodpovední : 

vyučujúci občianskej náuky a dejepisu) 

 Účasť SOŠ obchodu a služieb na podujatí „ Stretnutie banských miest“ v dňoch 19.-

21.5.2017 ( zodpovední: vedenie školy )  

Jún:  

 Vyhodnotenie aktivít v rámci projektu Adopcia srdca dňa 26.6.2017( zodpovedná: 

PaedDr. Gáborová ) 

 Vyhodnotenie plnenia práce koordinátora ľudských práv 26.6.2017 ( zodpovedná: 

PaedDr. Gáborová ) 

Vypracovala PaedDr. Slavomíra Gáborová 
 
 

Činnosť koordinátora prevencie šikanovania a protidrogovej výchovy 
a výchovy k manželstvu a rodičovstvu v školskom roku 2016/2017 
 

 September 2016 

- oboznámenie pedagógov s plánom protidrogovej prevencie a šikanovania na školský rok 
2016/2017 

- spolupráca s vedením školy na vnútornom školskom poriadku pre školský rok 2016/2017 
 

- informovanie rodičov žiakov školy na rodičovskom združení o činnosti preventívnych 
a poradenských zariadení 

- individuálne rozhovory v rámci triednických  hodín 

- plánovanie a organizácia krúžkovej činnosti a krúžkových aktivít pre školský rok 

2016/2017. Zodpovední vedúci krúžkov a vedúci predmetových komisií 

 

 Október 2016  

       – 18. 10. 2016 - Baletné predstavenie „ Gypsy Roots“, štátna opera Banská Bystrica a návšteva   
pamätníka  SNP – predstavenie „Cigánske korenie“ s problematikou diskriminácie rómskej populácie 
spolupráci s koordinátorom  pre ľudské práva 

- tvorba nástenky s protidrogovou tematikou 
- tvorba nástenky s tematikou šikanovanie 
- 23.10 2016 – 26.10.2016 Burza kníh v spolupráci s koordinátorom čitateľskej gramotnosti 

- 24.10.2016 – Medzinárodný deň školských knižníc,   
                        podujatie školskej knižnice „ Dobehni pre knihu“ v spolupráci s koordinátorom 
čitateľskej gramotnosti 

- Mesiac úcty k starším – beseda, práca s internetom 

 

 November 2016   

- 11. 11. 2016  – zapojenie sa do celoslovenskej verejnej zbierky „Hodina deťom“ 18. ročník 
-  17. 11. 2016 -  deň študentstva – beseda, práca s internetom  
- 18. 11. -  deň bez fajčenia – beseda v rámci triednických hodín, práca s internetom -   prezentácie 
v POINT POWER 



- 29.11.2016 – divadelne predstavenie „ Denník Anny Frankovej“, divadlo Jozefa 

Gregora Tajovského Zvolen 

 
 
 

 December  2016 

 – zapojenie sa do rozvojového projektu „Zdravie v školách – Červené stužky“: 
konkrétne akcie:   

–  výroba červených stužiek – stužky vyrábali žiačky prvých ročníkov SOŠ OS  
-  výroba prezentácií v POINT POWER 
-   Literárna tvorba – napísanie 3 príbehov „Červená stužka – životná skúška“ 
- 1.12. – 2. 12. 2016 –nosenie červených stužiek 

- premietnutie filmov „Príbehy anjelov“, „Do tváre“ 

- zriadenie školskej  klubovne v spolupráci so žiačkou Radou školy - organizácia 

voľno časových aktivít cez prestávky a po vyučovaní pre žiakov SOŠ OS.          

-„ Zober loptu nie drogu“ – volejbalový turnaj organizovaný Mgr. Pavlom Liptákom 

 Január 2017  

- triedne kolá v písaní na počítači – zapojené všetky triedy študijných odborov obchod 
a podnikanie, podnikanie v remeslách a službách, spoločné stravovanie 

- prednášky na tému Utečenci a migrácia v rámci triednických hodín v spolupráci 
s koordinátorom ľudských práv  

 Február 2017 

-  beseda zo žiakmi v triedach v rámci triednických hodín – agresívne správanie žiakov, hľadanie 
príčin a ich odstraňovanie, drogy spoločenský problém 

- Vystúpenie rómskeho súboru žiačok I. D a II. C  pod názvom  „Romalečajoras“ na 

podujatí „Fašiangy v škole“ dňa 24.2.2017 v rámci inklúzie rómskej kultúry medzi 

majoritnú populáciu. 

 

 Marec 2017 

- 25. marec  - Deň zápasu za ľudské práva, spoznávanie svojich ľudských práv,  

ale aj povinností  a uvedomovanie si svojej zodpovednosti za urobené činy – beseda v rámci 
triednických hodín a predmetov Občianska náuka, Etická výchova, Spoločenská komunikácia, 
Dejepis 

- marec mesiac knihy – beseda v rámci triednických hodín a predmetu Slovenská 

výchova literatúra, čitateľská gramotnosť 

-  „ Čitateľský maratón“ počas celého týždňa od 20.3.2017 do 24.3.2017, výmena 

a výpožička kníh v mini knihovničkách v triede a v školskej knižnici zorganizované 

v spolupráci s koordinátorom čitateľskej gramotnosti 

 

 Apríl 2017 

 

- Prednáška s protidrogovou tematikou -    
Drogové závislosti – charakteristika, znaky, faktory vzniku, typológia                     drogových  
závislostí, prevencia drogových závislostí. 

- Zapojenie sa do  celoslovenskej kampane Dňa boja proti rakovine organizovanou 

Ligou proti rakovine dňa  7.4.2017 – 21, ročník zbierky. Zapojili sa žiačky prvého 

ročníka 
 

 Máj 2017 



Spolupracujeme s firmou Procter α Gamble v projekte: 
„S tebou o tebe“- je to výchovno-vzdelávací program.  

- žiačkam 1.ročníkov bol rozdaný balíček obsahujúci brožúrku, menštruačný kalendár     
a vzorky hygienických potrieb ako pomôcky pri príprave dievčat na celoživotnú úlohu ženy, 

- študentkám I., II., III. ročníkov v mene výchovno-vzdelávacieho programu „S tebou a o tebe“ 
bol rozdaný  každej žiačke časopis „Always in action/Vždy v pohybe“ súčasťou časopisu boli 
aj vzorky hygienických výrobkov. 

- Spolupracujeme s firmou Face Forward – výchovno-vzdelávací program „Keď sa 

z chlapca stáva muž“ Tento program je určený chlapcom vo veku 15- 16 rokov a jeho 

prostredníctvom sa snažíme: *poskytnúť chlapcom optimálny rozsah informácií 

o zmenách, ktoré sprevádzajú obdobie dospievania, tak aby pochopili biologické 

zákonitosti a individuálne rozdiely, *formujeme ich pozitívny prístup k sebe, svojmu 

telu a vzhľadu, *snažíme sa o posilnenie ich povedomie o správnych návykoch 

v rámci fyzickej a duševnej hygieny. 

- Premietnutie filmu „ Keď sa z chlapca stáva muž“ – výchovno-vzdelávací program 

Gillette 
- Zem –  ekologická tematika – tvorba prezentácií v programe POINT POWER, 
- Účasť SOŠ obchodu a služieb na podujatí „ Stretnutie banských miest“ v dňoch  

19.- 21. 5. 2017   

 Jún 2017 

       - premietnutie filmu s tematikou šikanovanie „Skazená mládež“ zúčastnili sa žiaci prvých ročníkov 
SOŠ OS 
       -  turistika so žiakmi celej školy -  opekanie 
       -  študenti absolvovali školské výlety 
 
Vypracovala Ing. Gabriela Ivaničová 

 
 
Činnosť koordinátora čitateľskej gramotnosti v školskom roku 2016/2017 
 
V školskom roku 2016/2017 sme splnili nasledovné  úlohy rozvoja čitateľskej 

gramotnosti podľa POP 2016/2017 
  
1. Formovali sme  kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovali súťaže v čitateľských 
zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školskej alebo mestskej knižnici nasledovne:  

 Zorganizovanie čitateľského maratónu v rámci podujatia v projekte 

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ 

 Zorganizovanie čitateľského maratónu v mesiaci „ Marec –  mesiac knihy“ 

 Zapojenili sa do čitateľských súťaží organizovaných Slovenskou pedagogickou 

knižnicou  www.spgk.sk 

2. Začlenili sme   aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti do ŠkVP,  dbali sme  o zvyšovanie 
jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách (t. j. nielen na vyučovacej hodine 
slovenského jazyka a literatúry). Využili sme nasledovné prostriedky:  

 rozvoj čitateľských zručností v predmete slovenský jazyk a literatúra / 

NUCEM  SJL -  ISCED 3 – Zbierka úloh na rozvoj čitateľskej gramotnosti / 

 rozvoj čitateľských zručností v predmete anglický jazyk / NUCEM ANJ B1 – 

ISCED 3 - Zbierka úloh na rozvoj čitateľských zručností 

 Projekt „English go“ organizovaný MPC v Banskej Bystrici zameraný na 

rozvoj čitateľskej gramotnosti  a anglickom jazyku na úrovniach B1 a B2 . 



 Testovanie MŠ SR v rámci projektu „ E – testovanie“ v predmetoch slovenský 

jazyka a literatúra , anglický jazyk a nemecký jazyk.  

 

 3. MŠ  SR vyhláslilo školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti . Zapojili sme sa  do 
projektu  „ Myslenie je pohyb“ na stránkach NUCEM a jednotlivé aktivity a odporúčania sme realizovali 
priebežne vo výchovno  - vyučovacom procese počas celého školského roka.  
4. Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice zverejnilo na svojom 
webovom sídle www.spgk.sk rozličné informácie a materiály na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej 
gramotnosti a kultúry čítania, medzi ktoré patria nasledovné projekty, do ktorých  sme sa zapojili  
v priebehu školského roka 2016/2017:   

 5. ročník celoslovenského projektu  pre stredné školy Záložka do knihy spája 

slovenské školy: Knihy rozprávajú príbehy  

 12. ročník celoslovenského projektu  „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ 

k Medzinárodnému dňu školských knižníc  24. októbra 2016 

 

5.  Podporovali sme  voľnočasové aktivity detí a žiakov zamerané na jazykovú kultúru (recitačné a 
literárne súťaže, školské časopisy).  

 Hviezdoslavov Kubín 

 Sládkovičova Štiavnica 

 Rozhlasový krúžok 

 

6. Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti  sme využívali uvoľnené úlohy PISA a metodické príručky na  

www.statpedu.sk v rámci všetkých predmetov v základných a stredných školách.  
 

7. Nadväzovali sme  na dosiahnutú úroveň čitateľskej a informačne gramotnosti, umožnili 

sme  žiakom prístup ku všetkým informačným zdrojom, využívali knižnično-informačné 

služby a podujatia knižníc, rozvíjali schopnosti žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri 

učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy individuálneho štúdia a samostatnej práce 

s informáciami.  

  

8. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sme  viedli  žiakov k aktívnemu poznávaniu a 

čítaniu pôvodnej slovenskej klasickej a modernej literatúry, rozvíjali sme  schopnosť spisovne 

komunikovať a argumentovať v písomných aj ústnych prejavoch.  

 

9. Venovali sme  osobitnú pozornosť kvalite vyučovania predmetu slovenský jazyk 

a literatúra a anglický a nemecký jazyk,  kde treba rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v 

rámci komunikačno-zážitkového modelu vyučovania .  

 

10. Dopĺňali sme  knižničný fond žiackej a učiteľskej knižnice a budovali školskú knižnicu 

ako informačné zázemie pre celoživotné vzdelávania.  

 

11. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu  sme využívali služby a podujatia verejnej  

knižnice v Novej Bani a Mestského múzea v Novej Bani, podľa možností  sme v nich 

uskutočňovali vyučovacie hodiny a vzdelávacie aktivity.  

 

    
 Metódy a formy práce na rozvoj čitateľskej gramotnosti  

http://www.statpedu.sk/


Na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti   sme použili   nasledovné  aktivizujúce metódy a formy 
práce:    

 exkurzie do školskej knižnice a do verejnej  knižnice  

 hodiny jednotlivých predmetov v triedach alebo v rámci vyučovacej hodiny v priestoroch školskej 
knižnice, poprípade v priestoroch verejnej knižnice, 

 čitateľské maratóny, 

 odborné prednášky, 

 recitačné preteky, 

 hodiny hlasného čítania, 

 hodiny tvorivého písania, 

 rozhlasové literárne relácie, 

 medailóniky pri príležitosti výročia významného spisovateľa, 

 dní otvorených dverí, 

 literárne vychádzky a exkurzie  

 výstavky kníh  

 

 

Vypracovala   PaedDr. Slavomíra Gáborová 
   
 
  
 
 
 

Činnosť koordinátora pre ydravý životný štýl v školskom roku 2016/2017 
                                                                                 
Plán práce výchovy k zdravému životnému štýlu  pre školský rok 2016/2017 
 bol zameraný najmä na plnenie týchto cieľov: 

 realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, 

 realizovať aktivity vyplývajúce z Národného programu prevencie obezity, 

 organizovať pohybové aktivity, vychádzky, beh, stolno-tenisový turnaj, turnaj vo 

futbale, vo volejbale,  

  rozvíjať zdravotnú výchovu a prevenciu pred chorobami uplatňovaním pohybovej 

aktivity a zdravých stravovacích návykov 

   zmeniť životný štýl žiakov vďaka zvýšenej informovanosti 

  pestovať u žiakov nové stravovacie návyky napr. zníženie kalorického príjmu, 

zníženie príjmu tukov, zvýšený príjem ovocia a zeleniny, obmedzenie konzumácie 

sýtených nápojov,   

 vyhlásiť tematické dni, týždne zamerané na podporu zvýšenej konzumácie mlieka, 

mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny. 

 Plniť hlavné úlohy a ciele vychádzajúce z POP 2016/2017 

 Plniť ciele Smernice -  Programu prevencie obezity v súlade s Národným programom 

prevencie obezity 

 

Na základe konkrétnych úloh v pláne práce koordinátora pre zdravý životný štýl  pre školský 
rok 2016/2017 boli splnené  nasledovné ciele: 

1. V zmysle školského vzdelávacieho programu a POP na školský rok 2016/2017 boli 

zapracované témy zdravého životného štýlu do jednotlivých predmetov podľa ich 

charakteru. 



Témy zdravého životného štýlu sa implementovali najmä do jednotlivých tém v rámci predmetov: 
Potraviny a výživa, technológia, technika prevádzky, spoločenská komunikácia, telesná výchova, 
odborný výcvik, psychológia práce a trhu, etická výchova, triednické hodiny a pod. 

  Bola aktualizovaná nástenka k vybraným témam: 

 29.september – Svetový deň mlieka na školách 

 20. november – medzinárodný deň bez fajčenia 

 4. február – Svetový deň boja proti rakovine 

 7.apríl – Svetový deň zdravia 

 10. máj – Svetový deň pohybom ku zdraviu 

 

2. Zabezpečili sme školskú reláciu na témy: 

 16. október – Svetový deň výživy 

 21. marec – Svetový deň zdravého spánku 

 20.máj medzinárodný deň mlieka 

 31.máj – Svetový deň bez tabaku  

 
3. Plnenie  Programu prevencie obezity uskutočňoval aj v rámci vyučovacích     predmetov:  telesná 
výchova, triednická hodina ako aj v rámci  záujmových útvarov: 

 Organizovali sa medzitriednych a regionálnych súťaží vo volejbale, futbale – 

vianočný turnaj, valentínsky turnaj.....(Lipták) 

 Zapájali sme sa do súťaží v rámci regiónu organizovaných inou inštitúciou- stolný 

tenis- v Žarnovici,  atletika – Atletický míting – v Novej Bani a pod. 

 Turistika za poznávaním regionálnych zaujímavostí v rámci záujmového 

turistického útvaru- Turisticko – Gastronomický krúžok (Garajová), Volejbalový 

krúžok (Lipták), účelové cvičenia..... 

 Organizácia lyžiarskeho kurzu, kurz OŽAP ( Kostelanská, Lipták) 

 Otváranie Náučného chodníka Zbojnícke studničky (Lipták) 

 Spoluúčasť na natáčaní televíznej relácie Televíkend – Zbojnícke studničky 

(Lenčová) 

 Organizovali sa poznávacie exkurzie v rámci predmetu cestovný ruch – Exkurzia 

za pamiatkami – Banská Štiavnica, Bratislava (Lenčová, Struhárová) 

 Zorganizoval sa Športový deň, pre všetkých žiakov školy, kde medzi sebou  

súperili v rôznych športových disciplínach. ( Lipták, Káčerová, Garajová)  
 
 4. Spolupracovali sme s koordinátorom protidrogovej výchovy  - Ing. Ivaničovou a s výchovným 
poradcom- RNDr.Kostelanskou - pri realizovaní besied a prednášok s protidrogovou tematikou 

 V rámci TH besedy s protidrogovou tematikou 

 Zapojenie sa do kampane – Červené stužky, Deň narcisov 
 
5. Organizovali sme besedy, prednášky, prezentácie, kvízy so zameraním na zdravú výživu a zdravý 
životný štýl: 

 Prednáška s prezentáciou a ochutnávkou : Svetový deň zdravej výživy (Garajová, 

majstri OV) 

 Prednáška s prezentáciou a ochutnávkou: Medzinárodný rok strukovín (Garajová) 

 Prednáška s besedou: Zdravý životný štýl(PhDr.Danková – JUNIOR B.Bystrica) 
 



6. Organizovali prednášky, ochutnávky jedál zdravej výživy v spolupráci s odborným 

výcvikom pre žiakov regionálnych ZŠ 

 Prednáška s praktickými ukážkami- Hovorme o jedle – určené pre žiakov 

základných škôl (Garajová, majstri OV) 

 Prednáška s prezentáciou a ochutnávkou : Svetový deň zdravej výživy (Garajová) 

– ZŠ Veľká Lehota 

 

7. Podieľali sme sa na pestovaní  správnych stravovacích návykov: 

  pripravovali zdravé jedlá v rámci súťaží  OV – 2.roč. kuchár 

 v krúžkovej činnosti zameranej na prípravu jedál ( majstri OV) 

 

8. Zúčastňovať sa regionálnych podujatí zameraných na zdravý životný štýl 

 Mesto v pohybe 

 Na bicykli do práce, školy 
 

 
Vypracovala: Ing. Katarína Garajová 

 
 
Činnosť koordinátora finančnej gramotnosti v školskom roku 2016/2017 
 
 
V posledných rokoch môžeme sledovaťvzrastajúci záujem o úroveň finančnej 
gramotnosti obyvateľstva zo strany štátnych aj súkromných inštitúcií. Dôvodov je viacero,ale medzi 
najdôležitejšie patria zmenšujúci sa podiel štátnych a súkromných podporných systémov, zmeny 
v demografickom profile obyvateľstva a tiež všeobecný vývoj na finančných trhoch. Záujem sa zvýšil aj 
následkom finančnejkrízy, ktorá bola dôkazom toho, že nízka finančná gramotnosť sa stala jedným z 
faktorov, ktoré prispeli k nesprávnym finančným rozhodnutiam na základe nedostatočnej 
informovanosti a tieto rozhodnutia mali pravdepodobne veľmi negatívny dopad. 

 Preto je dnes finančná gramotnosť všeobecne považovaná za dôležitý prvok ekonomickej a 
finančnej stability a rastu.´ 
 

 september  

- aktualizácia nástenky finančná gramotnosť 

- Využívanie rôznych dostupných aplikácií (vzdelávacie materiály) s finančnou 

tematikou 

www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx 

- Deň  finančnej gramotnost-i v rámci predmetu ekonomické cvičenia- 8.9.2016 

- využívanie programov od firmy KROS – ALFA +, OMEGA, OLYMP 

- využívanie finančnej gramotnosti v predmetoch – daňové praktikum, podnikové 

financie, ekonomika, účtovníctvo, 

- zvyšovanie finančnej gramotnosti v rámci predmetu hospodárske výpočty 

 

 október 

- Svetový deň podnikateľov – relácia – 1.11.2016 

- Svetový deň sporenia – relácia, kvíz, výstavka sporiacich produktov – 26.10.2016 

- Práca v cvičnej firme podporuje finančnú gramotnosť študentov 

http://www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx


- riešenie úloh finančnej gramotnosti v rámci predmetu ekonomické cvičenia 

- využívanie programov od firmy KROS – ALFA +, OMEGA, OLYMP 
- využívanie finančnej gramotnosti v predmetoch – daňové praktikum, podnikové financie, ekonomika, 
účtovníctvo, 
- zvyšovanie finančnej gramotnosti v rámci predmetu hospodárske výpočty 

 

 november 

- Odborná exkurzia –  Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava – 10.11.2016 

- Finančná olympiáda I. kolo – 23.11.2016 

- Využívať stránku www.fininfo.sk. Test finančnej gramotnosti – I.A, III.A, I.N,IV.A /FIQ test/ 

- Práca v cvičnej firme podporuje finančnú gramotnosť študentov 

- využívanie finančnej gramotnosti v predmetoch – daňové praktikum, podnikové financie, ekonomika, 
účtovníctvo 
- zvyšovanie finančnej gramotnosti v rámci predmetu hospodárske výpočty 
- riešenie úloh finančnej gramotnosti v rámci predmetu ekonomické cvičenia 

- využívanie programov od firmy KROS – ALFA +, OMEGA, OLYMP 
 

 december 

- podporovať finančnú gramotnosť v rámci odborných predmetov 

- riešenie úloh – finančná akadémia- vedomostný kvíz v rámci odborných predmetov 

- Práca v cvičnej firme podporuje finančnú gramotnosť študentov 

- riešenie úloh finančnej gramotnosti v rámci predmetu ekonomické cvičenia 

- využívanie programov od firmy KROS – ALFA +, OMEGA, OLYMP 

- využívanie finančnej gramotnosti v predmetoch – daňové praktikum, podnikové 

financie, ekonomika, účtovníctvo 

- zvyšovanie finančnej gramotnosti v rámci predmetu hospodárske výpočty 

 

 január  

- Aktívne využívanie projektu NDS Poznaj svoje peniaze, 

- Riešenie úloh v rámci odborných predmetov – Zbierka úloh z finančnej gramotnosti 

Bratislava 2013 

-  Práca v cvičnej firme podporuje finančnú gramotnosť študentov 

- riešenie úloh finančnej gramotnosti v rámci predmetu ekonomické cvičenia – Test pre 

budúcich investorov  

- využívanie programov od firmy KROS – ALFA +, OMEGA, OLYMP 

- využívanie finančnej gramotnosti v predmetoch – daňové praktikum, podnikové 

financie, ekonomika, účtovníctvo, 

- zvyšovanie finančnej gramotnosti v rámci predmetu hospodárske výpočty 

 

 február 

- riešenie úloh finančnej gramotnosti v rámci predmetu ekonomické cvičenia 

- využívanie programov od firmy KROS – ALFA +, OMEGA, OLYMP 

- využívanie finančnej gramotnosti v predmetoch – daňové praktikum, podnikové 

financie, ekonomika, účtovníctvo, 

- finančná matematika /obchod a podnikanie, kuchár, podnikanie v remeslách  

http://www.fininfo.sk/


službách/ 

- zvyšovanie finančnej gramotnosti v rámci predmetu hospodárske výpočty 

- riešenie úloh finančnej gramotnosti v rámci predmetu ekonomické cvičenia –  

Test -  financovanie bývania  

 

 marec 

- Školské kolo olympiády Mladý účtovník 2017- 20.3.2017 

- Práca v cvičnej firme podporuje finančnú gramotnosť študentov 

- využívanie programov od firmy KROS – ALFA +, OMEGA, OLYMP 

- využívanie finančnej gramotnosti v predmetoch – daňové praktikum, podnikové 

financie, ekonomika, účtovníctvo 

- zvyšovanie finančnej gramotnosti v rámci predmetu hospodárske výpočty 

- Global Money week – riešenie úloh z finančnej gramotnosti  v rámci  

 predmetu ekonomické cvičenia – 27.3.- 2.4.2017 
 

 apríl 

- Práca v cvičnej firme podporuje finančnú gramotnosť študentov 

- využívanie programov od firmy KROS – ALFA +, OMEGA, OLYMP 

- využívanie finančnej gramotnosti v predmetoch – daňové praktikum, podnikové 

financie, ekonomika, účtovníctvo, 

- riešenie úloh finančnej gramotnosti v rámci predmetu ekonomické cvičenia 

- zvyšovanie finančnej gramotnosti v rámci predmetu hospodárske výpočty 

- Test – finančné pojmy  

-  

 máj 

- Práca v cvičnej firme podporuje finančnú gramotnosť študentov 

- využívanie programov od firmy KROS – ALFA +, OMEGA, OLYMP 

- využívanie finančnej gramotnosti v predmetoch – daňové praktikum, podnikové 

financie, ekonomika, účtovníctvo 

- Riešenie úloh v rámci odborných predmetov – Zbierka úloh z finančnej gramotnosti 

Bratislava 2013 

- riešenie úloh finančnej gramotnosti v rámci predmetu ekonomické cvičenia 

- zvyšovanie finančnej gramotnosti v rámci predmetu hospodárske výpočty 

 

 jún 

- Deň cvičnej firmy – worshop, prezentácia – 23.6.2017 

- využívanie programov od firmy KROS – ALFA +, OMEGA, OLYMP 

- využívanie finančnej gramotnosti v predmetoch – daňové praktikum, podnikové 

financie, ekonomika, účtovníctvo, 

- riešenie úloh finančnej gramotnosti v rámci predmetu ekonomické cvičenia 

- súťaž  Cvičná banka – III. A, I.N., I.A 

- beseda s mladým podnikateľom – Ako začať podnikať? – Branislav Tužinský 

16.6.2017 

 



 

Vypracovala: Ing. Mária Lenčová 

 
 

 


